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PARTE I – CONSIDERANDOS 

 

1.1. Nota introdutória 

 
O Grupo Parlamentar do PCP  tomou  a iniciativa de apresentar à Assembleia 

da República o Projeto de Lei n.º 47/XV/1.ª (PCP)  com o título “Aprova medidas 

de combate à carência de professores e educadores na Escola Pública”. 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português (PCP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição da República Portuguesa (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º 

do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consagram o poder 

de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto 

na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na 

alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do 

Regimento. 

Conforme é salientado na Nota Técnica: “A iniciativa suscita, porém, algumas 

dúvidas sobre o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, que 

estabelece que «não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de 

alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados». 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 19 de abril de 2022, tendo o 

Presidente da Assembleia da República exarado, a 27 de abril, o seguinte 

despacho: "Permito-me chamar a atenção para as dúvidas de Constitucionalidade 

suscitadas na Nota de Admissibilidade, as quais devem ser consideradas no decurso 

do processo legislativo". 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121409
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Embora com reservas, foi admitido e baixou na generalidade, no dia 28 de abril, 

à Comissão de Educação e Ciência, (8.ª), Comissão competente para a 

elaboração do respetivo parecer.  

 

1.2. Âmbito da Iniciativa 

 
O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português propõe com a presente 

iniciativa aprovar um conjunto de medidas de combate à carência de 

professores, educadores e técnicos especializados nos estabelecimentos 

públicos de educação e ensino, destinado ao universo desses profissionais, com 

contrato a termo resolutivo, nos termos previstos no do Decreto-Lei n.º 132/2012, 

de 27 de junho, na sua redação atual. 

 

1.3. Análise da Iniciativa 

 

A iniciativa é composta por nove artigos, os quais: definem o Objeto - aprovar 

um conjunto de medidas de combate à carência de professores, educadores e 

técnicos especializados nos estabelecimentos públicos de educação e ensino, 

(artigo 1.º); o Âmbito subjetivo - aplica-se a todos os professores, educadores e 

técnicos especializados, com contrato a termo resolutivo, nos termos previstos 

no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de julho, na sua redação atual; (artigo 2.º);  

Reforço do crédito horário (artigo 3.º); Preenchimento dos horários incompletos 

(artigo 4.º); definem os termos da Fusão das horas decorrentes da aplicação do 

n.º 2 do artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente (artigo 5.º); dispõe sobre os 

Limites mínimos para a vigência dos horários temporários (artigo 6.º); dispõe 

sobre complemento de alojamento (artigo 7.º); dispõe sobre complemento de 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/178492/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/178492/details/maximized
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deslocação (Artigo 8.º); define a Entrada em vigor e produção de efeitos (artigo 

9.º). 

1.3.1. Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que se 

encontram pendentes, neste momento, duas iniciativas com objeto conexo com 

o do projeto de lei em análise: 

 

Nº Título Data Autor Publicação 

 XV/1.ª – Projeto de Lei 

73 
Garante a inclusão de todos os horários no procedimento 
de mobilidade interna do concurso interno de professores 

2022-05-17 PCP 

[DAR II série A n.º 
53, 2020.12.30, da 
2.ª SL da XIV Leg 

(pág. 4-5)] 

46 
Estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do 

pessoal docente dos ensinos básico e secundário (oitava 
alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho) 

2022-04-27 PCP 

[DAR II série A n.º 
17, 2022.04.22, da 
1.ª SL da XV Leg 

(pág. 2-12), 
Alteração do texto 

inicial do projeto de 
lei] 

 

1.3.2. Enquadramento jurídico nacional e de legislação comparada  
 

Remete-se, no que tange à análise das matérias de enquadramento jurídico 

nacional e internacional, para o detalhado trabalho vertido na Nota Técnica que 

acompanha o Parecer. 

 

PARTE II – OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER 

 

A signatária do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua 

opinião política sobre o Projeto de Lei n.º 47/XV/1.ª (PCP)  com o título “Aprova 

medidas de combate à carência de professores e educadores na Escola 

Pública”, a qual é, de resto, de “elaboração facultativa” nos termos do n.º 3 do 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121466
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121466
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/053/2020-12-30/4?pgs=4-5&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121408
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121408
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121408
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/15/01/017/2022-04-22/2?pgs=2-12&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121409
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artigo 137.º do Regimento, reservando o seu Grupo Parlamentar a sua posição 

para o debate em Plenário. 

 

PARTE III – CONCLUSÕES 

 

O Projeto de Lei n.º 47/XV/1.ª (PCP)  com o título “Aprova medidas de combate 

à carência de professores e educadores na Escola Pública” foi apresentado nos 

termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos 

os requisitos formais, com as ressalvas já atrás referidas, e de tramitação 

exigidos para que seja apreciado e votado em Plenário da Assembleia da 

República. 

Em sede de apreciação na especialidade, estando em causa a alteração ao 

regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e 

secundário, deverá a 8ª Comissão, promover a apreciação pública da iniciativa, 

nos termos e para os efeitos do artigo 134.º do Regimento, para além da consulta 

das seguintes entidades: 

• Ministro da Educação;  

• Ministro das Finanças;  

• FENPROF – Federação Nacional dos Professores;  

• FENEI – Federação Nacional de Ensino e Investigação;  

• FNE – Federação Nacional de Educação;  

• Federação Portuguesa de Professores;  

• Associação Nacional de Professores;  

• Associação Nacional de Professores Contratados;  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121409
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• SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores. 

 

PARTE IV – ANEXOS 

A Nota Técnica referente à iniciativa em análise está disponível aqui. 

 

Palácio de S. Bento,     de junho de 2022 

 

 

A Deputada Relatora,    O Presidente da Comissão, 

 

 

 

(Carla Madureira)    (Alexandre Quintanilha) 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764f454e465179394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a59304d5751354d324d774c546c6a4d3259744e44686a4d4331685a546b784c575579595759784d444d304d575932595335775a47593d&fich=641d93c0-9c3f-48c0-ae91-e2af10341f6a.pdf&Inline=true

