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Petição n.º 16/XV/1.ª 

 

ASSUNTO: Pela alteração do modelo de avaliação do desempenho docente definido no 

Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, e extinção das quotas para a atribuição 

das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente. 
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I. A petição 

 

1. A petição n.º 16/XV/1.ª, subscrita por 3.783 cidadãos, deu entrada na Assembleia da 

República em 2 de maio de 2022 e foi recebida na Comissão de Educação e Ciência 

no dia 5 desse mês, na sequência de despacho da Vice-Presidente da Assembleia da 

República Edite Estrela.  

2. A petição coletiva, apresentada pelo SPLIU – Sindicato Nacional dos Professores 

Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, alerta que o modelo de desempenho 

dos docentes é subjetivo e, conjugado com a existência de quotas para atribuição das 

menções de Muito Bom ou Excelente, gera situações de injustiça. Nesta sequência, 

solicita que o modelo de avaliação de desempenho dos docentes seja alterado e sejam 

extintas as quotas para atribuição das menções qualitativas de Muito Bom e Excelente, 

nomeadamente pela revisão e alteração do modelo de avaliação do desempenho 

docente definido no Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Não se encontra pendente qualquer iniciativa legislativa ou petição sobre matéria 

idêntica ou conexa. 

 

• Iniciativas legislativas e petições relevantes da anterior Legislatura: 

Nº Título Data Autor Votação Publicação 

 XIV/2.ª – Projeto de Resolução 

716 Atribuição de direitos devidos aos professores 2020-10-13 PEV 

Rejeitado 
Contra: PS, PSD, 

CDS-PP, IL 
A Favor: BE, PCP, 
PAN, PEV, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

Abstenção: CH 

[DAR II série 
A n.º 17, 

2020.10.13, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

21-22)] 

660 
Valorização dos professores e educadores e 

melhoria das suas condições de trabalho 
2020-09-23 PCP 

Rejeitado 
Contra: PS, PSD, 

CDS-PP 
A Favor: BE, PCP, 
PAN, PEV, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

Abstenção: IL, CH 

[DAR II série 
A n.º 5, 

2020.09.24, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

210-212)] 

653 Pela valorização da carreira docente 2020-09-22 BE 

Rejeitado 
Contra: PS, CDS-PP 
A Favor: BE, PCP, 
PAN, PEV, Cristina 
Rodrigues (Ninsc), 

Joacine Katar Moreira 
(Ninsc) 

[DAR II série 
A n.º 4, 

2020.09.22, 
da 2.ª SL da 
XIV Leg (pág. 

54-55)] 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13742
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-regulamentar/26-2012-542995
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45395
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/017/2020-10-13/21?pgs=21-22&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/017/2020-10-13/21?pgs=21-22&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/017/2020-10-13/21?pgs=21-22&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/017/2020-10-13/21?pgs=21-22&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/017/2020-10-13/21?pgs=21-22&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/017/2020-10-13/21?pgs=21-22&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45283
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45283
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/005/2020-09-24/210?pgs=210-212&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/005/2020-09-24/210?pgs=210-212&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/005/2020-09-24/210?pgs=210-212&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/005/2020-09-24/210?pgs=210-212&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/005/2020-09-24/210?pgs=210-212&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/005/2020-09-24/210?pgs=210-212&org=PLC
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45275
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/004/2020-09-22/54?pgs=54-55&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/004/2020-09-22/54?pgs=54-55&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/004/2020-09-22/54?pgs=54-55&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/004/2020-09-22/54?pgs=54-55&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/004/2020-09-22/54?pgs=54-55&org=PLC
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/14/02/004/2020-09-22/54?pgs=54-55&org=PLC
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Nº Título Data Autor Votação Publicação 

Abstenção: PSD, IL, 
CH 

 

De realçar que: 

• A Petição n.º 5/XIV/1.ª (FENPROF - Federação Nacional dos Professores) - Em defesa 

da sua dignidade profissional, os professores exigem respeito pelos seus direitos, 

justiça na carreira, melhores condições de trabalho deu origem aos Projetos de 

Resolução n.º 653/XIV/2.ª, n.º 660/XIV/2.ª e n.º 716/XIV/2.ª. 

 

III. Enquadramento legal  

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se 

identificado o subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais 

estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LEDP, Lei nº 

43/90, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro. 

Entende-se ainda que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição, 

nos termos do artigo 12.º da LEDP – pretensão ilegal; visar a reapreciação de decisões 

dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de recurso; visar a reapreciação 

de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, 

salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de apreciação; 

apresentada a coberto do anonimato e sem possibilidade de identificação das pessoas 

de que provém; carecer de qualquer fundamento.  

2. Face ao enquadramento exposto, propõe-se a admissão da petição. 

 

IV. Proposta de tramitação  

 

1. Face ao enquadramento exposto, propõe-se a admissão da petição. 

2. Admitida a petição e uma vez que se encontra subscrita por 3.783 peticionários, é 

obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão (n.º 1, artigo 21.º, da 

LEDP), debate em Comissão a seguir à apresentação do respetivo relatório final 

pelo Deputado ao qual foi distribuído (n.º 1, artigo 24.º-A, da LEDP), a publicação 

da petição no Diário da Assembleia da República/DAR (alínea a), n.º 1, artigo 26.º, 

idem) e não é obrigatória a apreciação em Plenário (alínea a), n.º 1, artigo 24.º, da 

LEDP). 

3. Considerando a matéria objeto da petição, propõe-se que se consulte o Ministro da 

Educação e o Ministro de Estado e das Finanças, o Conselho Nacional de 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45275
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45283
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45395
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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Educação (CNE), o Conselho de Escolas, a Federação Nacional dos Professores 

(FENPROF), a Federação Nacional de Ensino e Investigação (FENEI), a 

Federação Nacional de Educação (FNE), a Federação Portuguesa de 

Professores, a Associação Nacional de Professores, a Associação Nacional de 

Professores Contratados, a Frente Comum de Sindicatos da Administração 

Pública, a Federação Sindical da Administração Pública (FESAP), a Sindicato 

dos Quadros Técnicos (STE), a Associação Nacional de Dirigentes Escolares 

(ANDE) e a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 

Públicas (ANDAEP) para que se pronunciem sobre a mesma, no prazo de 20 dias, 

ao abrigo do disposto nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º da 

LEDP, na redação dada pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro. 

4. Sugere-se que, no final, e como providência julgada adequada, a Comissão pondere 

a remessa de cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e 

ao Governo, para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do 

artigo 19.º da LEDP. 

5. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da 

citada Lei. 

 

Palácio de São Bento, 16 de maio de 2022, 

 

O assessor da Comissão 

 

Filipe Luís Xavier 

https://dre.pt/application/file/a/146891058

