
1 | 2Última atualização: 03/06/2019 / 09:00:00 

 

 

 
DESIGNAÇÃO DE PROFESSORES BIBLIOTECÁRIOS 

PERGUNTAS FREQUENTES 

(documento adaptado do original à realidade da EPADRPL) 

 
1. Que prazos seguir para aplicação da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho? 

O procedimento interno de designação deverá concluir-se até 18 de junho. 

A indicação dos docentes selecionados deverá ser introduzida na plataforma da DGAE de 13 a 17 de 

julho. 

 

2. Quando a Portaria n.º 192-A/2015 refere “Sejam docentes de carreira de quadro de agrupamento 

de escolas ou de escola não agrupada ou outros docentes de carreira nele(a) colocados” (al. a) do 

n.º 1 do art.º 5º), refere-se a que data? 

A data a considerar reporta-se ao dia de abertura do procedimento interno de designação do 

professor bibliotecário. 

 
3. Os Anexos I e II da Portaria n.º 192-A/2015 refere-se a que data? 

A data a considerar reporta-se ao dia de abertura do procedimento interno de designação do 

professor bibliotecário. 

 
4. Um docente do QZP colocado no concurso de mobilidade interna em 2019/2020 pode ser designado 

no procedimento interno? 

Pode. Nesse caso, aplica-se o ponto 3 do artigo 13.º, até cessar a colocação por mobilidade interna, 

nos termos do artigo 28º do DL 132/2012, na redação em vigor. 

 
5. Um docente do QZP afeto administrativamente a uma escola pode ser designado no procedimento 

interno? 

Não. 
 
6. A pontuação a atribuir a cursos superiores é cumulativa? 

Não. No caso dos cursos superiores, apenas deverá ser contabilizado o curso com a pontuação mais 

elevada, conforme anexo II da portaria 192-A/2015 de 29 de junho. 

 
7. No caso do mestrado: temos a parte curricular e a prova de mestrado. Pontua duas vezes? 

No caso de mestrado específico só pontua uma vez. A única situação em que as dissertações 

pontuam é quando decorrem de mestrados que não se relacionam com as bibliotecas escolares, 

mas estudam diretamente essa temática. 
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8. O ano escolar de 2019/2020 contabiliza para efeitos da pontuação atribuída ao desempenho de 

cargos? 

Sim. 

9. O coordenador contabiliza também como membro da equipa? 

Não. O coordenador apenas pontua como coordenador - pertencer à equipa é inerente às suas 

funções, não resulta de uma acumulação. 

 

10. Em relação ao cargo de coordenador de biblioteca, tem a mesma pontuação um coordenador de 

biblioteca duma escola secundária, 2/3 ou EBI e um coordenador de uma ou mais bibliotecas do 1º 

CEB a tempo inteiro? 

Sim – 3 pontos por cada ano. 

 
11. O que significa ter experiência profissional em bibliotecas escolares? 

Ter sido coordenador de biblioteca ou membro da equipa. Um professor colaborador não é membro 

da equipa pelo que não se considera que possui experiência de biblioteca. 

 
12. Todos os Agrupamentos de Escolas/Escolas não agrupadas têm que aceder à aplicação da DGAE, 

mesmo as que não necessitam abrir procedimento de recrutamento externo? 

Sim. É obrigatório todos os AE/ENA acederem à aplicação, sob pena de não lhes ser atribuído Professor 

Bibliotecário para o ano de 2020/2021. 

 
13. Quem acede à aplicação da DGAE? 

O órgão de gestão dos Agrupamentos de Escolas e das Escolas não agrupadas. 
 

14. O cargo de professor bibliotecário é acumulável com outros cargos? 

Não. 

 
 
 
 

 
Este documento não dispensa a leitura atenta da legislação em vigor. 


