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Assunto: Petição nº 300/XIII/2ª - Relatório Final 

 
 

Nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto (Lei do Exercício do Direito de 

Petição/LDP) junto remeto a Vossa Excelência, o Relatório Final relativo à Petição 

n.º 300/XIII/2.ª - da iniciativa de António Carlos Carvalho – “Solicitam a adoção de 

medidas com vista a garantir a igualdade de condições de trabalho entre todos os 

docentes” cujo parecer, aprovado por unanimidade na reunião da Comissão de 24 

de outubro de 2017, é o seguinte: 

 

 
 a) Que o objeto da petição está bem especificado, bem como se encontram 
inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos no 
artigo 9.º da Lei do Exercício do Direito de Petição;  

 b) Esta petição é assinada por um total de 4.067 peticionários, pelo que 
cumpre os requisitos para apreciação no Plenário da Assembleia da República, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LEDP  

 c) Que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respetivo 
relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 19.º da LEDP;  

 d) Que deve ser dado conhecimento do presente relatório ao Senhor Ministro 
da Educação, através do Senhor Primeiro-Ministro, para eventual medida legislativa ou 
administrativa, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da LEDP;  
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 e) Que deve o presente relatório ser enviado ao Senhor Presidente da 
Assembleia da República, nos termos do n.º 8 do artigo 17.º da LEDP;  

 f) Deve o presente relatório ser publicado no Diário da Assembleia da 
República, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 26.º da LEDP;  

 g) Concluídas as diligências suprarreferidas, deve a Comissão de Educação e 
Ciência dar conhecimento do presente relatório aos peticionários, de acordo com o 
disposto no artigo 8.º da LEDP.  

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 
 

O Presidente da Comissão, 

 
(Alexandre Quintanilha) 
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