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       Exmo. Senhor  

       Professor Doutor Alexandre Quintanilha 

       Presidente da Comissão de Educação, 

       Ciência, Juventude e Desporto  

       Assembleia da República 

 

 

Braga,  23.06.2022  V. Refª: Ofício I_COM8XV/2022/25               N/Ref.ª 060/GP/2022 

 

 

Assunto:  Petição nº 8/XV/1.a – Pedido de Informação  

 

De acordo com o exposto no documento, e enviado para apreciação pela Comissão de Educação e Ciência, a 

Associação Nacional de Professores após a análise do mesmo, concorda com as reclamações vertidas, e que 

perante a realidade vivida pelos docentes ao longo da sua carreira, estas devem ser atendíveis e alvo de 

apreciação parlamentar com o objetivo de legislar no sentido de corrigir e atender aos direitos dos docentes 

e minorar as injustiças permitindo também, a dignificação e valorização dos docentes. 

 

Ademais, 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 de 

carreira e aqueles que exercem as suas funções públicas, mediante contrato de trabalho com termo 

resolutivo.  

 

Aliás, neste âmbito a ANP já apresentou nos últimos anos civis junto do Sr. Presidente da República, o Sr. 

Primeiro-ministro e o Ministério da Educação, contributos correlacionados e atinentes com esta matéria, ou 

outras similares.   

 

Apenas legislando favoravelmente, as pretensões contidas na petição em referência, se poderá respeitar e 

cumprir, sem qualquer espécie de rebuço, o vertido no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, 

ou seja o “princípio da igualdade”, assim como a Declaração Universal dos Direitos do Homem segundo a 

qual todas as pessoas “têm direito a condições equitativas e satisfatórias de trabalho”, vide o nº 1 do artigo 

23º. 
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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) 

 


