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Introdução 

 

A Petição n.º 337/XIII/2.ª deu entrada na Assembleia da República em 12 de junho e foi 

recebida na Comissão de Educação e Ciência no dia 29, na sequência do despacho do 

Vice-Presidente do Parlamento. 

 

 

I. A petição 

 

1. A peticionária expõe que terminou o seu mestrado em julho de 2007, pelo que, ao nível 

da progressão da carreira, teria direito a uma bonificação de 4 anos, ao abrigo do disposto 

no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro.  

2. Em virtude de tal bonificação, em 2010 deveria ter progredido para o 4.º escalão.  

3. Junta à presente petição «parecer da Provedoria de Justiça em relação à situação de 

discriminação em que» se encontra.  

4. Este parecer conclui que «Tal reconstituição implicaria, pois, reconhecer que V.Ex.ª 

deteria, no escalão de integração, o tempo de serviço que contaria no 6.º escalão da anterior 

estrutura», referindo que «Esclarecida a posição que este órgão do Estado tem adotado 

sobre a questão subjacente à sua queixa, resta informar que se mantêm em curso 

diligências no sentido de persuadir a Administração Educativa a aderir à mesma.». 

5. A peticionária identifica o objeto da sua petição como: «correção de uma injustiça». 

 

II. Análise da petição 

 

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

subscritora, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 

9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LEDP), Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada 

e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho.  

 

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foi localizada nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre a mesma matéria. 

 

3. Não foi possível detetar a existência de nenhuma iniciativa pendente sobre a matéria.  

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13018
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a5578587a49774d5463756347526d&fich=L_51_2017.pdf&Inline=true
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4. A peticionária conclui o seu pedido referindo que aguarda «ajuda da vossa parte», não 

especificando se o pretendido é a correção da alegada injustiça na contagem do seu tempo 

de serviço, em virtude de ter concluído mestrado em tempo em que lhe seria aplicável uma 

bonificação de 4 anos conforme alegado, conforme refere no campo «objeto sucinto da sua 

petição», ou ao invés a averiguação junto do Ministério da Educação da eventual inversão 

de posição quanto a aplicação da legislação em causa.  

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, alterado pelos Decretos-Lei 

n.os 266-G/2012, de 31 de dezembro, 102/2013, de 25 de julho, 96/2015, de 29 de maio, que 

aprova a Lei Orgânica do Ministério da Educação, dispõe de competências em matéria de 

recursos humanos a Direção Geral da Administração Escolar, vd. artigo 14.º n.º 1 e 2 alínea 

a), sendo coadjuvada nesta tarefa pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, que 

tem «por missão garantir a concretização regional das medidas de administração e o 

exercício das competências periféricas relativas às atribuições do MEC», cfr. artigo 17.º-A, 

n.º 1, dentro das quais a de «Acompanhar, coordenar e apoiar a organização e 

funcionamento das escolas e a gestão dos respetivos recursos humanos e materiais, 

promovendo o desenvolvimento e consolidação da sua autonomia», nos termos da alínea b) 

do n.º 2 do artigo 17.º-A.  

 

Assim, se o pedido da peticionária for interpretado como pretendendo a efetiva correção do 

seu tempo de serviço, então deverá ser dito que a Assembleia da República não dispõe de 

competência para o efeito.  

Em consequência, a peticionária deverá ser esclarecida de a satisfação da sua pretensão só 

poderá ser obtida em sede própria, nomeadamente mediante recurso às vias administrativas 

que se demonstrem ainda possíveis perante o Ministério da Educação, ou às vias judiciais. 

Neste seguimento, deveria ser proposto a remessa à entidade competente, informando do 

facto o autor da petição, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 13.º da LEDP.   

 

Contudo, caso se interprete o pedido numa ótica de fiscalização da atividade do 

Governo, nomeadamente face ao facto de o parecer do Provedor de Justiça concluir 

informando «que se mantêm em curso diligências no sentido de persuadir a Administração 

Educativa a aderir à» posição que o Provedor de Justiça tem sobre esta matéria, a qual é 

https://dre.pt/application/file/a/145160
https://dre.pt/application/file/a/632327
https://dre.pt/application/file/a/498893
https://dre.pt/application/file/a/67344772
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concordante com o pretendido pela peticionária, poderá ser feito recurso ao disposto no 

artigo 20.º n.º 1 da LEDP, solicitando informações junto da Direção Geral da Administração 

Escolar e da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, através do Senhor Ministro da 

Educação. 

 

Considerando que a peticionária não concretiza o seu pedido, e face à posição manifestada 

pelo Provedor de Justiça, julgamos não ser razoável, no caso concreto, o indeferimento, 

sem mais do pedido.  

Por tal motivo, deverá considerar-se que o objeto da petição é a fiscalização da atuação do 

Governo na aplicação da disposição transitória do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, 

não se verificando, quanto a este pedido, nenhuma das causas de indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º da LEDP, – 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. 

 

5. O Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, tendo sido 

alterado pelos Decretos-Lei n.os 105/97, de 29 de abril,  1/98, de 2 de janeiro,  35/2003, de 

27 de fevereiro, 121/2005, de 26 de julho,  229/2005, de 29 de dezembro,   224/2006, de 13 

de novembro,  15/2007, de 19 de janeiro,  35/2007, de 15 de fevereiro,   270/2009, de 30 de 

setembro, 75/2010, de 23 de junho, 41/2012, de 21 de fevereiro,  146/2013, de 22 de 

outubro, e pelas Leis n.os 80/2013, de 28 de novembro, 12/2016, de 28 de abril,  e 16/2016, 

de 17 de junho.  

O Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, contém um capítulo II designado de 

«Disposições transitórias e finais», dispondo no seu artigo 17.º sobre «Aquisição de graus 

académicos por docentes profissionalizados» e reposicionamento. 

 

III. Tramitação subsequente 

https://dre.pt/application/file/a/522573
https://dre.pt/application/file/a/411765
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/30676164/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/30718877/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31130218/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31130218/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31281558/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31307850/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31366105/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31366105/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31376680/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31384453/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31680958/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31680958/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31761956/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31836931/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31973750/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31973750/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31977866/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/74270933/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/74674806/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/74674806/init/normal?p_p_auth=ieqe3ZKn&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
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1. Dado que a petição tem 1 subscritor, não é obrigatória a sua audição perante a 

Comissão (artigo 21.º, n.º 1, da LEDP), a sua apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, 

alínea a), da LEDP), e a publicação no Diário da Assembleia da República (artigo 26.º, 

n.º 1, alínea a), idem). 

2. No entanto, de harmonia com o procedimento adotado pela Comissão para as petições 

que tenham até 1.000 subscritores, deverá ser feita a audição do peticionário pelo Deputado 

Relator, em reunião aberta a todos os Deputados da Comissão. 

3. Considerando a matéria objeto de apreciação, sugere-se a consulta das seguintes 

entidades: da Direção Geral da Administração Escolar e da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, através do Senhor Ministro da Educação, para que se 

pronunciem sobre a petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do 

artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º da LEDP. 

4. Sugere-se que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares, para eventual apresentação de iniciativas 

legislativas ou para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 

19.º da LEDP. 

5. 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 n.º 6 do artigo 17.º da citada Lei.  

 

II. Conclusão 

 

1. Propõe-se a admissão da petição; 

2. Dado que tem 1 subscritor, não é obrigatória a sua publicação integral no DAR e não é 

necessária a audição dos peticionários na Comissão, nem a apreciação em Plenário; 

3. Deverá ser feita a audição do peticionário pelo Deputado Relator, em reunião aberta a 

todos os Deputados da Comissão, conforme procedimento adotado por esta; 

4. Propõe-se que sejam solicitadas informações às entidades referidas no ponto III.3., após 

admissão da presente petição, e sem prejuízo de poderem ser requeridas ou obtidas 

informações e documentos de outras que a Comissão ou o Relator reputem de necessárias.  

 

Palácio de S. Bento, 05 de setembro de 2017 

A assessora da Comissão 

 

Ágata Leite  


