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MOBILIDADE POR DOENÇA 

Parecer do SEPLEU 
 

Reconhecendo o Ministério da Educação “… a necessidade de proteção e apoio aos docentes 

em situação de doença, quer do próprio quer do cônjuge, ou da pessoa que com ele viva em 

união de facto, descendente ou ascendente…”, a presente proposta, no nosso entender, não 

assegura de uma forma justa este desígnio e será fomentadora de graves injustiças de acordo 

com alguns aspetos que a seguir enumeramos: 

Ponto 2 – A expressão/conceito “em concelho diverso” devia ser alterado para “num máximo 

de 20 Km de distância” (distância que permitisse a deslocação do docente à sua residência ou 

local de prestação de cuidados médicos de saúde). Por isso, devia ser repensada a situação dos 

docentes providos ou colocados nos concelhos de Lisboa ou Porto, para que não fosse 

considerada esta dimensão geográfica estabelecida pela legislação que regula os concursos 

dos docentes, no sentido de poderem obter mobilidade dentro dos limites que propomos. 

Deveria, ainda, ser acautelada a situação dos QZP, pois à data de oposição ao presente 

destacamento desconhece-se o concelho em que se encontrarão colocados a 1 de setembro.  

Ponto 5 - A questão da graduação de docentes para efeitos de atribuição desta mobilidade 

trará novas injustiças, pois não leva em conta a gravidade da doença, transformando este 

processo num somatório de classificação profissional e tempo de serviço. Assim, quem tiver 

uma maior graduação profissional verá a sua situação de doença mais protegida do que quem 

tenha uma menor graduação profissional, contrariando o pressuposto de uma justa proteção e 

apoio aos docentes em situação de doença. 

Ponto 6 - Contraria o objetivo preconizado pelo ME para este destacamento. Priorizar 

situações de doença tendo em conta os indivíduos/sujeitos em detrimento das necessidades 

de apoio das próprias doenças e dos constrangimentos criados no seio familiar, trará situações 

graves de incontornável injustiça. 
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Ponto 7 – O procedimento de mobilidade por motivo de doença deveria estar aberto durante 

todo o ano porque estas doenças não têm horizontes temporais, uma vez que não escolhem 

datas para surgir. Desta forma, poder-se-ia evitar muitas situações de baixa médica forçadas 

pela impossibilidade de aproximação à residência ou local de tratamento no decurso do ano 

letivo. 

Ponto 8 - O mínimo de 3 agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas é inaceitável em 

certas zonas do país. Existem determinadas realidades geográficas que, cumprindo-se este 

mínimo, abrangem uma área territorial demasiado extensa. No que diz respeito ao limite 

máximo, consideramos que é um número bastante redutor, uma vez que esta mobilidade 

equaciona duas variáveis: o concelho de residência familiar e o local da prestação de cuidados 

médicos. Por exemplo, no distrito de Bragança, o máximo dos 10 agrupamentos considerados 

equivalem, neste distrito, à quase totalidade dos concelhos e estes circunscrevem-se a um raio 

de quase 200 Km de distância. O docente em mobilidade por doença seria incapaz de 

percorrer diariamente tantos quilómetros ou agravaria significativamente a doença de que 

padece, seja ela qual for. 

Ponto 9 - É inaceitável que seja determinada a colocação de quotas para os docentes em 

situação de mobilidade por doença, por estes docentes poderem ter outras funções a 

desempenhar nos agrupamentos de escolas, tendo em conta as limitações e injustiças que as 

mesmas comportam. 

 

 

 

Lisboa, 04 de maio de 2016 

 

Pel’A Direção 

O Presidente 

Pedro Nunes Ladeira Gil 


