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COMUNICADO 

Reunião Negocial ME/FENEI(SINDEP) 

07.11.2022 

 
Na reunião com a presença do Senhor Ministro da Educação, foram apresentados 

os critérios de aferição das necessidades dos docentes e o redimensionamento no 

que concerne às alterações dos atuais quadros de zona pedagógica. 

Não tendo sido apresentada uma proposta formal escrita não nos é possível 

compreender na sua totalidade e implicações aquilo que foi apresentado na reunião. 

Informámos que, oportunamente e após a receção da proposta, 

formalizaremos as nossas opiniões.  

Em todo o caso, a FENEI enumerou os problemas dos docentes no ensino de 

português no estrangeiro (EPE), ao que o Senhor Ministro respondeu que era 

assunto que tinha cabimento numa próxima reunião. Também salientou a 

importância de atribuição de um subsídio de deslocação e a necessidade de 

uma maior atenção aos horários incompletos e maior transparência na 

mancha horária nos horários a concurso. 

O Ministério da Educação (ME) apresentou os princípios gerais de gestão e regras 

do novo processo de recrutamento docente. Quanto aos critérios de aferição de 

vagas dos docentes dos quadros, o ME tem como objetivo obter maior precisão na 

gestão de saídas por aposentação, aumentar o rigor na abertura/encerramento de 

vagas e ainda a gestão diferenciada de grupos de recrutamento de pequena 

dimensão. Quanto aos quadros de zonas pedagógicas, foi proposto um novo mapa 

com 23 zonas. A tutela referiu que neste novo mapa teve em atenção a extensão 

geográfica, por atualmente serem dimensões disfuncionais; a instabilidade nos 

agrupamentos de escolas, mas também familiar e pedagógica; a vinculação débil, 

não garantindo no presente respostas às necessidades dos agrupamentos de escolas; 

a injustiça, por haver neste momento docentes favorecidos na mobilidade interna; 

e distorção, pois as dotações agravam as assimetrias regionais. 

O ME apresentou também dois mapas de docentes, onde exista um princípio de 

alinhamento com a comunidade e um mapa de intermunicipais e áreas 

metropolitanas. Foi anunciado que os concursos internos passariam a ser de 5 em 5 

anos (não se percebe porquê) e que existirá ainda um provimento local (???) 

através de mapas de docentes de Agrupamento de Escola e mapas de docentes 

interconcelhios. 
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Segundo a tutela, esta proposta de alteração aos concursos garante maior 

estabilidade, havendo ainda a possibilidade de uma gestão local para que os 

professores com determinado currículo estejam mais aptos a lecionar em 

determinada escola, com determinadas caraterísticas. Foi referido que a autonomia 

das escolas é um processo de liberdade e responsabilidade para os seus diretores. 

Dado o tipo de problemas com que lidamos, designadamente carestia de vida e 

falta de professores, não vislumbramos em que é que estas “soluções” poderão 

contribuir para a alteração da situação em que nos encontramos. O ME 

comprometeu-se a enviar até hoje, dia 8, os documentos com as propostas. 

Foi ainda mencionado que, tendo em conta as várias reuniões de negociação 

necessárias e processos administrativos a que está sujeita a alteração do decreto-lei 

dos concursos, só teremos concursos com a nova legislação no ano de 2024. 

Finalmente, o ME aponta para reuniões de negociação com uma periodicidade 

mensal, embora preveja para o final deste mês uma reunião para outros assuntos 

relacionados com o D.L. n.º 132 de 2012.  

 

Lisboa, 7 de novembro de 2022 

A Direção 
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