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Introdução 

 
A Petição n.º 225/XIII/2.ª deu entrada na Assembleia da República em 06 de dezembro como 

petição on-line e baixou à Comissão de Educação, Ciência e Cultura no dia 21 de dezembro, 

na sequência do despacho do Vice-Presidente do Parlamento. 

Está em causa a remessa da petição pública “vinculação de professores contratados”. 

 

 

I. A petição 
 
 

1. Os peticionários solicitam a alteração das propostas do Governo de revisão do Decreto-

Lei n.º 132/2012, de 27 junho e da portaria para a vinculação extraordinária de docentes 

contratados (que se encontram em negociação com os sindicatos).  

2. Nesse sentido, indicam o seguinte: 

2.1. A proposta do Governo prevê os seguintes requisitos para a vinculação dos docentes: 

“a) 7300 dias de tempo de serviço letivo prestados com qualificação profissional; b) 

Possuir, à data da abertura do concurso, 5 contratos a termo resolutivo, no mesmo 

grupo de recrutamento nos últimos 6 anos;  

2.2. Em contrapartida, os peticionários solicitam: “a) A vinculação de todos os docentes 

com três anos (1095 dias) de antiguidade ou mais (regime adotado na lei geral do 

trabalho), que ao longo da carreira tiveram três contratos anuais, sucessivos ou 

interpolados, sem prejuízo de eventuais mudanças de grupo de recrutamento; b) 

Reconhecer o direito dos docentes contratados concorrerem na 1ª prioridade ao 

concurso externo, sem a aplicação da dita “norma-travão”, com todas as 

consequências que daí possam advir”;   

2.3. Contestam ainda a aplicação da “norma-travão”, considerando que trata de forma 

desigual e discriminatória os docentes; 

2.4. E as prioridades estabelecidas na proposta de portaria. 

 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados 

os subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12906
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT83810
http://www.fne.pt/upload/legislacao/0064_anx_01_decreto_lei_132_2012.pdf
http://www.fne.pt/upload/legislacao/0064_anx_01_decreto_lei_132_2012.pdf
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no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, de 10 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

2. Atento o referido e dado que a petição em apreciação cumpre os requisitos formais 

estabelecidos, entende-se que não se verificam razões para o seu indeferimento liminar, 

nos termos do artigo 12.º da Lei de Exercício do Direito de Petição – pretensão ilegal; visar 

a reapreciação de decisões dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de 

recurso; visar a reapreciação de casos já anteriormente apreciados na sequência do 

exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos 

elementos de apreciação; apresentada a coberto do anonimato e sem possibilidade de 

identificação das pessoas de que provém; carecer de qualquer fundamento - pelo que se 

propõe a admissão da petição. 

3. Os concursos para recrutamento do pessoal docente estão regulados pelo Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, que 

procedeu à sua republicação, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016 de 7 de março e pelo Decreto-

Lei n.º 12/2016, de 28 de abril. 

4. A matéria peticionada insere-se, em primeira linha, no âmbito da competência do Governo. 

No entanto, “compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, 

vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da 

Administração”.  

 

III. Tramitação subsequente 

 
 
1. Dado que se trata de uma petição que tem atualmente 1.366 subscritores, é obrigatória 

a sua audição perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1 da LDP) e a publicação no Diário 

da Assembleia da República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem), mas não a 

apreciação no Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a) da LDP), 

2. Propõe-se ainda que se questione o Ministro da Educação, os Sindicatos - FENPROF, 

FNE, FENEI, ASPL e SIPE -, o Conselho de Escolas, a Associação Nacional de 

Dirigentes Escolares (ANDE), a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos 

e Escolas Públicas (ANDAEP), a Associação Nacional de Professores, a Associação 

de Professores Contratados e a Associação de Estabelecimentos de Ensino 

Particular e Cooperativo (AEEP), para que se pronunciem sobre a petição, no prazo de 

20 dias, ao abrigo do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º, 

da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://www.fne.pt/upload/legislacao/0064_anx_01_decreto_lei_132_2012.pdf
http://www.fne.pt/upload/legislacao/0064_anx_01_decreto_lei_132_2012.pdf
http://www.fne.pt/upload/legislacao/0022_anx_03_decreto_lei_83_a_2014.pdf
https://mail.parlamento.pt/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2FowaZ2Fservice.svcZ2FsZ2FGetFileAttachmentZ3FidZ3DAAMkAGI2ODZ5AjM2RmLTIwNWEtNGZ5AmOS1iMDdlLTdiYzkzNzQ2MmQxYgBGAAAAAADCZ5AYwlNTL8TrOIWGX2bC3XBwBvkslAB8MiSrK1vWqExgbEAAAAAEtFAABAQjCFqpOJQrZ5AdIgxkUD86AAEMfy9yAAABEgAQAA7z7Z252BrUAnZ5ADjsISYMC7AfMZ253DZ26X-OWA-CANARYZ3DZ5AqhySR5gKkqKysUubWfjWXECXigwL9QIecjfRMJM7yQ3r7DVfKpMay0Ceqf86Tzk32gwjACj9Ng.&reason=0&formdir=5
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2533&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2533&tabela=leis&so_miolo=
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3. Sugere-se que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para eventual apresentação 

de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos 

termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

4. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da data 

da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no nº 6 do artigo 17.º da citada Lei.  

 

 

IV. Conclusão 
 

 
1. A petição é de admitir; 

2. Dado que tem 1.366 subscritores, é obrigatória a sua publicação integral no DAR e a 

audição dos peticionários na Comissão, mas não a apreciação em Plenário; 

3. Deverão questionar-se as entidades referidas no ponto III.2. para que se pronunciem 

sobre a petição. 

 

Palácio de S. Bento, 2016-12-28 

 

 
A assessora da Comissão 

 
                                                                  Teresa Fernandes 


