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Of. nº 45 /8ª – CEC/2018                                                                           20-02-2018 

 

Assunto: Petição nº 427/XIII/3.ª – Reiteração pedido de informação  

 

Dirigi a Vossa Excelência, em 15 de dezembro de 2017, através do ofício n.º 437/8ª 

– CEC/2017, e ao abrigo do disposto na alínea c) do nº 3 do artigo 17º, conjugado com o 

artigo 20º da Lei do Exercício do Direito de Petição, conforme texto republicado em anexo 

à Lei nº 45/2007, de 24 de agosto, um pedido de informação junto do gabinete do Senhor 

Ministro das Finanças, conforme documento que se anexa. Não tendo sido rececionada, 

até ao momento, qualquer informação, venho reiterar o pedido então formulado.  

 

O pedido de informação prende-se com a Petição n.º 427/XIII/3.ª, da iniciativa de 

FENPROF - Federação Nacional de Professores – Solicitam a adoção de medidas com vista à 

valorização da Educação e dos seus Profissionais, pretendendo-se, assim, uma pronúncia 

sobre o teor da petição, nomeadamente quanto às seguintes reivindicações dos Professores: 

 

1. «Descongelamento das carreiras para todos os docentes, em janeiro de 2018;  

2. Aprovação de um regime específico de aposentação dos docentes;  

3. A definição de componente letiva e componente não letiva, devendo ser 

considerada como componente letiva toda a atividade desenvolvida com os 

alunos;  

4. Aprovação de um regime de concursos justo e transparente;  

5. A revisão do atual modelo de gestão das escolas, bem como a recusa de 

qualquer processo de municipalização da Educação.» 

 

Considerando que a Petição foi admitida na reunião da Comissão de 12 de dezembro 

de 2017, e que o prazo de apreciação e deliberação sobre uma petição é de 60 dias, cfr. artigo 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13108
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17.º n.º 9 da Lei de Exercício do Direito de Petição, agradecemos que a resposta seja 

prestada até ao próximo dia 02 de março.  

 

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

O Presidente da Comissão, 

 
 

     (Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/legislacao/documents/legislacao_anotada/exerciciodireitopeticao_anotado.pdf

