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       Exmo. Senhor  

       Professor Doutor Firmino Marques  

       Presidente da Comissão de Educação, 

       Ciência, Juventude e Desporto  

       Assembleia da República 

 

 

Braga,  13.12.2021  V. Refª: Ofício nº 201 /8ª-CECJD/2021                 N/Ref.ª 118/GP/2021 

 

 

Assunto:  Petição nº 321/XIV/3ª – Pedido de Informação  

 

Relativamente ao teor inserto e vertido na petição em equação, a Associação Nacional de Professores, vem 

no exercício do direito de pronúncia nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição previsto na Lei nº 

43/90 de 10 de agosto, alterada pelas Leis nºs 6/93 de 1 de março, 15/2003 de 4 de junho e 45/2007 de 24 

de agosto, dizer o seguinte: 

 

1. Entendemos que a pretensão formulada, pela ora peticionante, deverá ser atendida em sede 

legislativa. 

 

2. A factualidade descrita na petição, com o devido respeito, corresponde a uma realidade existente no 

nosso sistema educativo, a qual tem prejudicado os seus intervenientes, designadamente, os 

docentes, com reflexos evidentes na sua carreira, designadamente, no que contende com a sua 

progressão, atendendo ao preceituado no Estatuto da Carreira Docente, e nessa medida, face ao 

“princípio da igualdade” previsto no artigo 13º da nossa lei fundamental (Constituição da República 

Portuguesa), urge acautelar, e evitar, a verificação de ultrapassagens de posicionamento nos 

escalões da carreira docente. 

 

3.  Deste modo, e sem qualquer espécie de rebuço, a ANP, após leitura e análise do vertido na petição, 

concorda integralmente com o seu teor.   
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4. Aliás, neste âmbito, a ANP, ab initio, e pelo menos desde o ano de 2018, já formulou junto do Sr. 

Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação, contributos 

correlacionados e atinentes com esta matéria, ou outras similares. 

 

5. Em conclusão, a Associação Nacional de Professores, (ANP) apoia incondicionalmente esta iniciativa, 

esta petição, e espera o provimento da mesma por parte de todos os Grupos Parlamentares. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Direção Nacional da  

Associação Nacional de Professores, 

                 (Paula Figueiras Carqueja) 

 


