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Introdução 

A petição n.º 127/XIII (1.ª), apresentada pelo Sindicato dos Professores da Região Centro 

(Direção Distrital de Viseu, FENPROF), deu entrada na Assembleia da República no dia 7 

de junho de 2016 e foi recebida na Comissão de Educação e Ciência no dia 28 de junho de 

2016, na sequência do despacho da Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, 

Teresa Caeiro.  

 

I. A petição 

 
1. Os peticionários solicitam várias medidas tendo em vista assegurar a estabilidade de 

emprego dos docentes em funções no Instituto Politécnico de Viseu. 

2. Na petição argumentam o seguinte: 

2.1. O Instituto Politécnico de Viseu tem vários polos em Viseu e Lamego e desempenha 

um papel relevante no desenvolvimento regional, pela formação de recursos humanos, 

pela transferência tecnológica e pelas transferências do Orçamento do Estado para 

funcionamento e investimento; 

2.2. O Instituto tem um elevado grau de precariedade laboral dos docentes, com 

sucessivos contratos a prazo e docentes a tempo parcial, em violação do regime legal e 

constitucional português, bem como do regime comunitário, particularmente a Diretiva 

199/70/CE, de 28 de junho; 

2.3. O regime transitório previsto no Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado 

pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, que visava a obtenção de doutoramento pelos 

docentes, está a terminar, com consequências mais graves de desemprego e 

precariedade; 

2.4. Não há abertura de concursos para docentes desde 2012 e os docentes precários 

são transferidos entre áreas científicas, com concentração, nalguns casos, numa das 

áreas; 

2.5. O Despacho 5/2016 do Presidente do Instituto “fixa como regra a contratação de 

docentes convidados e a tempo parcial”.   

3. Nesta sequência, solicitam o seguinte: 

  3.1. “A transferência de meios financeiros para o Instituto Politécnico de Viseu que 

permitam a abertura de concursos”, para os doutorados e especialistas obterem 

estabilidade profissional; 

       3.2. “O alargamento do período transitório para os docentes que ainda não terminaram a 

sua formação para obtenção do grau de doutor e a aplicação da Diretiva 199/70/CE, de 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12806
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2009/08/16800/0576005784.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2010/05/09300/0164801651.pdf
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28 de junho, que estabelece os princípios do não abuso e da não discriminação no 

recurso a contratação a termo”;  

3.3. “A consagração do mecanismo de ‘entrada na carreira’ existente desde 1980 no 

ensino superior universitário, na contratação efetiva dos docentes cotratados ao abrigo do 

ECDDPESP anterior a setembro de 2009 e que entretanto obtiveram as habilitações de 

referência”. 

 

 

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 

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. Em 28 de março de 2016 foi publicada a Resolução da Assembleia da República n.º 

53/2016, que recomenda ao Governo a prorrogação do período transitório previsto no 

estatuto da carreira docente do ensino superior para a conclusão da obtenção do grau 

de doutor e a contratação efetiva com vínculo público dos docentes do ensino superior 

público. 

3. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, foi localizado sobre a matéria o 

Projeto de Resolução abaixo referido, cuja discussão vai ter lugar na reunião da 

Comissão de 12 de julho. 

 

Tipo Nº SL Título Autoria 

Projeto de 
Resolução 

415/XIII  1 Recomenda ao Governo que sejam tomadas 
medidas urgentes para a contratação e vinculação 
de pessoal docente nas Instituições do Ensino 
Superior Público  

PCP  

 

4. 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 – pelo que se 

propõe a admissão da petição. 

5. 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 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e69395351564a664e544e664d6a41784e6935775a47593d&fich=RAR_53_2016.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e69395351564a664e544e664d6a41784e6935775a47593d&fich=RAR_53_2016.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40541
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40541
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40541
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40541
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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 718 subscritores, não é obrigatória a sua 

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

Assembleia da República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem) e a apreciação em 

Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a) da LDP), 

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

petições que tenham até 1.000 subscritores, será feita a audição da peticionária 

pelo Deputado relator, em reunião aberta a todos os Deputados da Comissão. 

3. Propõe-se que se questione o Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, o 

Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, o Conselho Coordenador dos 

Institutos Superiores Politécnicos, o Sindicato Nacional do Ensino Superior 

(SNESup), o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e a 

Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado /APESP, 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. 

4. 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. 

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 nº 6 do artigo 17.º da citada 

Lei.  

 

IV. Conclusão 

 
 

1. A petição é de admitir; 

2. Dado que tem 718 subscritores, não é obrigatória a sua publicação integral no DAR, a 

audição dos peticionários na Comissão e a apreciação em Plenário; 

3. Será feita a audição da peticionária pelo Deputado relator, em reunião aberta a todos 

os Deputados da Comissão. 
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4. Deverão questionar-se as entidades referidas no ponto III.3. para que se pronunciem 

sobre a petição. 

 

Palácio de S. Bento, 2016-07-11 

 

 
A assessora da Comissão 

 
 
 

                                                                  Teresa Fernandes 

 


