


Associação Sindical de 
Professores Licenciados

Dra Fátima Ferreira

Presidente da Direção Nacional



Diplomas

DECRETO-LEI N.º 41/2022 DE 17 DE JUNHO

 Estabelece o regime de mobilidade de docentes por 

motivo de doença.

DESPACHO N.º 7716-A/2022 DE 21 DE JUNHO

 Procedimento de mobilidade por doença.



Requisitos da 
mobilidade

 1 — Os docentes podem requerer a mobilidade por 

motivo de doença para agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada diverso daquele em que se 

encontram providos ou colocados,quando se verifique 

uma das seguintes situações:

 a) Sejam portadores de doença incapacitante;

 b) Tenham a seu cargo e residam no mesmo domicílio 

fiscal com doença incapacitante:

i) Cônjuge ou pessoa com quem vivem em união de facto;

ii) Filho ou equiparado;

iii) Parente ou afim no 1.º grau da linha reta ascendente.



Quais as 
doenças 

consideradas 

 As doenças incapacitantes a considerar são definidas 

por despacho.

 O pedido de mobilidade para o ano letivo 2022/2023, 

irá considerar as doenças incapacitantes descritas no 

Despacho conjunto nº A-179/89-XI, de 12 de Setembro.

 Futuramente, o rol de doenças que permitem o recurso 

ao mecanismo da Mobilidade por doença será 

alterado/alargado, sendo que para tal serão ouvidos os 

membros do governo responsáveis pelas áreas da 

saúde, finanças, administração pública e educação, 

sendo publicado novo Despacho.



Doenças incapacitantes descritas no Despacho conjunto nº A-179/89-XI:



Condições da 
mobilidade

 A deslocação terá de se realizar para AE ou ENA cuja 

sede esteja situada num raio de 50 km, medidos em 

linha reta, da sede do concelho onde se localiza a 

entidade prestadora dos cuidados médicos ou a 

residência familiar.

 os docentes QA/QE só podem requerer a mobilidade 

por motivo de doença para AE/ENA cuja sede diste 

mais de 20 km, medidos em linha reta, da sede do 

concelho em que se situa o agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada de provimento.





Intervenção das 
escolas de 

destino

 Cada escola irá definir a sua capacidade de 

acolhimento – nunca inferior a 10% da dotação global 

do quadro de pessoal docente do AE/ENA

 Ouvido o conselho pedagógico, o Diretor do AE/ENA 

define e comunica à DGAE o número de docentes a 

acolher por grupo de recrutamento, dando prioridade 

aos grupos de recrutamento em que seja possível 

atribuir, pelo menos seis horas de componente letiva, 

com turma ou grupo de alunos.



Critérios de 
colocação

 a) Grau de incapacidade, comprovado por atestado 

médico de incapacidade multiuso do docente ou da 

pessoa a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º -

priorizando os docentes com maior grau de 

incapacidade (sua ou do seu familiar);

 b) Idade do docente – priorizando os docentes mais 

velhos, considerando o ano de nascimento, o mês e o 

dia;

 c) Preferências manifestadas, por ordem decrescente 

de prioridade, por códigos de agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada situados na área geográfica 

definida; 



Situações 
supervenientes 

de doença

 Serão permitidos pedidos de mobilidade por motivo de 

doença no decurso do ano escolar. 

 No entanto, quando a situação de doença ocorra no 

decurso do ano letivo, e os docentes requeiram a MPD, 

serão colocados em função da capacidade de 

acolhimento que subsista nos AE/ENA para os quais 

manifestem preferências.



Duração da 
mobilidade

 A MPD tem a duração de um ano escolar, à exceção dos 

pedidos feitos já no decurso do ano letivo. 



Formalização do 
pedido

 A formalização do pedido de mobilidade por doença é 

efetuada exclusivamente através de formulário eletrónico, 

disponibilizado pela DGAE, acessível na plataforma SIGRHE:

- até às 18h00 do próximo dia 28 de junho para o 

preenchimento e extração do relatório médico (modelo da 

DGAE)

- De 27 de junho até às 18h00 de dia 30 de junho: 

formalização do pedido (upload de todos os documentos)



Calendarização 
do 

procedimento



Documentos 
necessários

Quando o pedido de MPD é pelo próprio:

 a) Relatório médico, em modelo da DGAE, que ateste e 

comprove a situação de doença nos termos do Despacho 

Conjunto n.º A -179/89 -XI, e a necessidade de deslocação 

para outro agrupamento de escolas ou escola não agrupada, 

para efeitos da prestação dos cuidados médicos; 

 b) Declaração da entidade prestadora dos cuidados 

médicos, sempre que exista tratamento; 

 c) Atestado médico de incapacidade multiúso, quando 

existente. Nas situações em que exista atestado médico de 

incapacidade multiúso, o relatório médico, a que se refere a 

alínea a) do número anterior, deve ainda atestar que a 

incapacidade decorre de doença prevista no Despacho 

Conjunto n.º A -179/89 -XI, de 12 de setembro.



Documentos 
necessários

Quando o pedido de MPD é para apoio a famíliar:

 a) Relatório médico, em modelo da DGAE, que ateste e 

comprove a situação de doença nos termos do 

Despacho Conjunto n.º A -179/89 -XI, de 12 de 

setembro, e a necessidade de deslocação para outro 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada, para 

efeitos de apoio às pessoas a que se refere a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 41/2022, de 17 

de junho;

 b) Declaração emitida pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira que ateste que o docente e as pessoas a que 

se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -

Lei n.º 41/2022, de 17 de junho, residem no mesmo 

domicílio fiscal;



Documentos 
necessários

 c) Documento comprovativo emitido pela Junta de 

Freguesia que ateste, mediante apresentação de prova 

documental ou testemunhal, a relação familiar ou união de 

facto e a relação de dependência do parente ou afim do 1.º 

grau da linha reta ascendente que coabite com o docente, 

bem como o local da residência familiar;

 d) Declaração da entidade prestadora dos cuidados 

médicos às pessoas a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 41/2022, de 17 de junho, 

sempre que exista tratamento; 

 e) Atestado médico de incapacidade multiúso, quando 

existente. Nas situações em que exista atestado médico de 

incapacidade multiúso, o relatório médico a que se refere a 

alínea a) do número anterior, deve ainda atestar que a 

incapacidade decorre de doença prevista no Despacho 

Conjunto n.º A -179/89 -XI, de 12 de setembro



Relatório Médico 
DGAE









Decisão 
 Proferida a decisão sobre o pedido de mobilidade, os 

docentes e os AE/ENA de origem e de destino são 

notificados por via eletrónica.



Limites da 
Mobilidade

 A MPD não pode originar insuficiência ou inexistência 

de componente letiva dos docentes do quadro do 

agrupamento de escola ou da escola não agrupada de 

destino.

 Os docentes colocados em MPD são considerados na 

distribuição de serviço, aquando da determinação das 

necessidades a declarar no âmbito do procedimento de 

preenchimento de necessidades temporárias



Consolidação da 
Mobilidade

Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março
“Artigo 50.º -A 

Consolidação da mobilidade
Pode ser consolidada a mobilidade dos
docentes portadores de deficiência visual total,
amblíopes ou portadores de deficiência motora,
de carácter permanente e que implique a
locomoção em cadeira de rodas, desde que
satisfaçam os seguintes requisitos:
a) O estabelecimento onde se encontram no

exercício das suas funções possua os
recursos físicos e os instrumentos de
trabalho que garantam o exercício de
funções letivas;

b) O docente tenha componente letiva não
inferior a seis horas e seja garantida a sua
continuidade;

c) Seja requerida pelo docente.”



ASPL
Contactos

Sede da Presidência

 Tel: 212307900

 Telm: 919538998

 Email: presidencia@aspl.pt

 www.aspl.pt

 Siga também a ASPL no facebook | Instagram | Youtube

http://www.aspl.pt/
http://www.aspl.pt/
https://www.facebook.com/ASPL.assoc.sindical.professores.licenciados
https://www.instagram.com/aspl_sindicato_professores/
https://www.youtube.com/channel/UCUx4bJS2cosnLI_qVLVEFwg/videos


Outros contactos 
da ASPL

Braga
Tel.: 253218913 Telm: 918394858
braga@aspl.pt

Porto
Telm: 918394858
porto@aspl.pt

Aveiro 
Tel.: 234383992 Telm: 912579893 / 919539109
aveiro@aspl.pt

Lisboa
Telm: 919538952 / 962138498
questoes.socios@aspl.pt

Guarda
Tel.: 271024138 Telm: 962138486
aspl.guarda@gmail.com

Viseu
Tel.: 232093100 Telm.: 919539062
viseu@aspl.pt
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