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Exm.º Senhor 

Presidente da Comissão Parlamentar de 

Educação e Ciência da 

Assembleia da República 

Palácio de S. Bento 

Lisboa 

 

 

 

 

 

Assunto: Parecer da Pró-Ordem relativo à Petição Nº 8/XV/1ª  

Os docentes reclamam justiça, efetivação de nossos direitos e respeito pelo horário de 

trabalho,  

 

 

 

 

Relativamente à PETIÇÃO suprarreferida, denominada os docentes reclamam 

justiça, efetivação de nossos direitos e respeito pelo horário de trabalho, na sequência 

de pedido de pronunciamento que nos foi dirigido por essa Comissão Parlamentar, vem 

a Pró-Ordem, Associação Sindical dos Professores Pró-Ordem, declarar o que se lhe 

oferece sobre a matéria sub judice e que é o seguinte: 

 

1 – Naturalmente que acompanhamos os peticionários nos seus objetivos plasmados 

na presente Petição, pois, há anos que a Pró-Ordem, bem como a FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE PROFESSORES, da qual faz parte, e também a generalidade das 

associações sindicais de professores, reivindicam, nomeadamente: a recuperação de 

todo o tempo de serviço e o fim das vagas para os 5.º e 7.º escalões; o fim das quotas na 

avaliação; um regime específico de aposentação que abranja todos os docentes; a 
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completa eliminação da precariedade docente; bem como, o fim dos abusos e 

ilegalidades nos horários responsabilizando o Diretor das respetivas escolas ou 

agrupamentos quando seja o caso e se prove a sua existência. 

 

2 – Não ignoramos que a matéria ora peticionada, em sede de Constituição da 

República, ela é prima facie da competência constitucional do Governo, enquanto órgão 

superior da Administração Pública, pelo que a mesma deve ser aceita nos 

procedimentos da NEGOCIAÇÃO SINDICAL com o conjunto das associações 

sindicais do CORPO DOCENTE. Tanto quanto é do nosso conhecimento, idênticas 

petições, em nome individual ou em nome coletivo, sobre estas matérias foram dirigidas 

à Assembleia da República tendo esta deliberado o seu não acolhimento. Mas, 

queremos acreditar que desta vez vai ser diferente. 

 

 

 

Lisboa, 30 de junho de 2021 

 

 

 

O Presidente da Direção 

Filipe do Paulo 

 


