
Comunicado de Imprensa
 

O Ministério da Educação e Ciência enviou ontem à Comissão de Educação, Ciência e Cultura da 
Assembleia da República uma informação relativa ao número final de professores de carreira sem 
componente letiva admitidos ao concurso de mobilidade interna para o ano escolar 2012/2013, 
conforme referido na audição parlamentar de 19 de julho.

 

No dia 01 de agosto, no cumprimento do novo decreto-lei que estabelece as regras dos concursos de 
professores e numa lógica de total transparência, foram divulgadas, pela primeira vez, no portal da 
Direção Geral da Administração Escolar as listas provisórias de admissão, ordenação e exclusão. 
Dos 13.306 candidatos, salienta-se que 1.684 integravam as listas na sequência de pedidos de 
destacamento por condições específicas e 1.235 para o desempenho de funções em organismos do 
MEC e de outros ministérios e instituições.

 

De 09 a 13 de agosto, aquando do carregamento dos horários, as direções escolares tiveram 
novamente acesso à aplicação informática da indicação da componente letiva, tendo retirado das 
listas provisórias docentes aos quais atribuíram componente letiva. Esta atribuição resultou do 
ajustamento das turmas resultante do apuramento final do número de alunos matriculados, do 
alargamento das ofertas formativas - já que ainda decorriam processos de autorização de turmas – e 
da aplicação de medidas previstas no despacho de organização do ano letivo.

 

Procurando otimizar e potenciar todos os recursos humanos disponíveis nas escolas, foi possível, no 
âmbito da legislação em vigor, lançar um programa de promoção do sucesso e de combate ao 
abandono escolar com importantes medidas, tais como a possibilidade de coadjuvação de docentes 
de Português e Matemática e na área das Expressões no 1º ciclo, a realização de atividades de 
compensação ou de apoio pedagógico e o desdobramento das turmas do ensino profissional na 
vertente de formação específica/técnica.

 

Este foi um processo que decorreu por etapas, pelo que o Ministério da Educação e Ciência rejeitou 
alimentar especulações ou comentar as muitas estimativas que foram surgindo.

 

O número de professores de carreira que se apresentam ao concurso para mobilidade interna é 
5.733. No ano passado foram 3.479.

 

O Ministério da Educação e Ciência sublinha que, tendo em vista uma melhor gestão dos recursos, 
considerou-se, ao contrário do que até à data estava estipulado, que um professor de carreira tem 
componente letiva atribuída apenas a partir de um mínimo de seis tempos. Além disso, este ano foi 
obrigatória pelas escolas a indicação antecipada de todos os professores dos quadros sem 
componente letiva. Por estas razões, o número deste ano inclui professores que com critérios 
anteriores não estariam no concurso da mobilidade interna, sendo assim superior relativamente aos 
anos anteriores.

 

Tal como aconteceu em 2011, poderá ainda ser atribuída a estes docentes componente letiva, através 
do concurso para o suprimento das necessidades temporárias, cujos resultados são divulgados a 31 
de agosto, e da reserva de recrutamento. As necessidades de docentes do sistema educativo sempre 



apresentaram flutuações. Não podem ser ignoradas questões demográficas, como a redução 
significativa da população escolar do ensino básico e secundário nos últimos três anos: 13,4 por 
cento, segundo os últimos dados da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

 

Numa altura de dificuldades financeiras e económicas, é obrigação da Administração Pública uma 
gestão o mais racional possível de todos os recursos. Nesse sentido, serão ainda contratados para o 
próximo ano letivo os docentes estritamente necessários ao suprimento das necessidades 
temporárias das escolas.

 

 

Lisboa, 17 de agosto de 2012

Gabinete de Comunicação do Ministério da Educação e Ciência


