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 Assunto: Petição n.º 476/XII/4.ª – Pedido de informação 

 

 Tendo a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura solicitado que a 

Federação Nacional da Educação, doravante designada FNE, se pronunciasse sobre a petição 

n.º 476/XII/4.ª, passamos a expor o que nos parece relevante sobre a Sustentabilidade e 

Dignificação do Ensino Artístico Especializado: 

 Os peticionários fazem uma exposição inicial onde caracterizam o Ensino Artístico 

Especializado que existe em Portugal, salientando o contexto difícil no qual este tipo de ensino 

se desenvolve e chamando especial atenção para os benefícios que decorrem do ensino 

artístico especializado. 

 Após essa breve exposição os peticionários elencam uma série de reivindicações e 

exigências que, na perspectiva deles, poderiam melhorar este tipo de ensino em Portugal e 

permitiria que o desenvolvimento do mesmo decorresse sem os sobressaltos e problemas a 

que temos assistido nos últimos anos. 

 A FNE concorda com as reivindicações apresentadas por este grupo de peticionários e 

tem, dentro das suas competências, procurado sensibilizar o Ministério da Educação e Ciência 

para a necessidade de se corrigirem várias situações que têm impedido que o Ensino Artístico 

Especializado assuma o seu papel importante na Educação dos alunos portugueses de uma 

forma eficaz. 

 Aliás a FNE já tinha manifestado o seu apoio a esta petição pública, nomeadamente 

através de um apelo a que as pessoas subscrevessem a referida petição, feito no nosso sítio da 

Internet, a 5 de fevereiro de 2015 1 

 Nessa altura a FNE manifestou o seu apoio a todos os professores e funcionários do 

ensino artístico que se encontravam em protesto pelo inaceitável atraso no pagamento dos 

seus salários, situação que na altura levou a perturbações no normal funcionamento das aulas. 

 A FNE lamentou na altura, que uma vez mais, e em outra área da sua responsabilidade, 

o MEC tenha falhado na preparação atempada do ano letivo. 

 Nesse sentido a FNE não pode deixar de reafirmar agora o seu apoio às reivindicações 

defendidas pelos peticionários. 

 

 

 

                                                           

1 http://www.fne.pt/content/item/show/id/7002 


