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I. A petição 

1. A Petição n.º 17/XV/1.ª, subscrita por 3582 cidadãos, deu entrada na Assembleia da 

República em 3 de maio de 2022 e foi recebida na Comissão de Educação e Ciência no 

dia 6 do mesmo mês, na sequência de despacho da Vice-Presidente da Assembleia da 

República Edite Estrela. 

 

2. Esta petição coletiva, apresentada pela Federação Nacional de Professores (FENPROF), 

alerta que a Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior (RJIES), provocou uma forte redução da participação na 

gestão por parte dos diversos corpos das academias e importa ainda refletir sobre as 

consequências da criação das instituições privadas sem fins lucrativos na esfera das 

instituições públicas de ensino superior, bem como na transformação de universidades e 

politécnicos públicos em fundações públicas com regime de direito privado, não 

esquecendo a sua repercussão ao nível da contratação precária de docentes e 

investigadores. 

 

3. Alegam os peticionários que o RJIES, apesar de ser uma peça fundamental no 

enquadramento jurídico do ensino superior e da investigação em Portugal, não pode ser 

desligado da demais legislação enquadradora ou conexa, nomeadamente a Lei de Bases 

do Sistema Educativo, o Estatuto da Carreira Docente Universitária, o Estatuto da Carreira 

do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico e o Estatuto da Carreira de 

Investigação Científica, nem de problemas que afetam o sistema de ensino superior, tais 

como o seu subfinanciamento, a existência de propinas ou a frágil ação social escolar. 

Nesse sentido, consideram que a sua natureza é de tal modo abrangente e impactante 

em todas as dimensões da academia que essa seria uma razão que justificaria por si só 

que fosse avaliado. 

 

4. Referem igualmente os peticionários que muito do articulado do RJIES é potencialmente 

questionável quanto aos objetivos e aos impactos decorrentes da sua implementação e é 

imprescindível avaliar como a comunidade académica (professores, investigadores, 

pessoal técnico e administrativo e estudantes) e as instituições foram afetadas por este 

«novo» enquadramento jurídico. A Comissão Europeia (CE) defende que as normas 

jurídicas devem ser objeto de avaliação do seu impacto, avaliação essa que deverá 

consistir na reunião e análise de evidências que suportam a definição de políticas. Ora, a 

avaliação retrospetiva, como a que é proposta pelos peticionários, procura avaliar o 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2007-107985094
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1986-34444975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1986-34444975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1979-72873110
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/185-1981-578678
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/185-1981-578678
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34528275
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1999-34528275
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cumprimento dos objetivos, identificar insuficiências na implementação ou na redação e 

verificar do cumprimento dos objetivos políticos para a área do ensino superior. 

 

5. Nesse sentido, os peticionários solicitam à Assembleia da República que crie as condições 

necessárias para que se proceda, com a maior brevidade, a uma avaliação séria e 

participada do RJIES e, de acordo com os resultados obtidos, à sua revisão, envolvendo 

em todo este processo as instituições de ensino superior, os membros da comunidade 

académica (docentes, investigadores, pessoal técnico e administrativo e estudantes) e as 

associações e sindicatos que os representam. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

1. Efetuada uma pesquisa à base de dados da AP constatou-se que, na XIV Legislatura, foi 

apreciada a Petição n.º 294/XIV/3.ª (Marta Sotto-Mayor Leite Rodrigues) - Por um ensino 

superior de qualidade -, com 201 assinaturas, a qual já se encontra concluída.  Não se 

encontram petições pendentes sobre matéria idêntica ou conexa. 

 

2. Efetuada essa mesma pesquisa constatou-se também que, na XIV Legislatura foi 

apresentado o Projeto de Lei n.º 152/XIV/1.ª (PCP) - Revoga o regime fundacional e 

estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas de ensino superior 

(1.ª alteração à Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das 

instituições do ensino superior) -, que caducou em 28 de março de 2022. Não existem 

iniciativas pendentes sobre matéria similar ou conexa. 

 

III. Enquadramento legal  

 

1. A petição foi endereçada ao Presidente da Assembleia da República, o objeto da petição 

encontra-se devidamente especificado, sendo o texto inteligível. De igual modo, o 1.º 

signatário encontra-se devidamente identificado, bem como o seu domicílio, estando 

presentes os requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição (LEDP), aprovada pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na 

redação atual). 

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

nos termos do artigo 12.º da LEDP. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13664
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44278
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf


 

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 17/XV/1.ª      4 

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 3582 peticionários, é 

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

LEDP) e a publicação da petição no Diário da Assembleia da República/DAR (artigo 

26.º, n.º 1, alínea a), idem).  

3. Por outro lado, a petição será apreciada pela Comissão em debate que terá lugar logo 

a seguir à apresentação do relatório final pelo Deputado relator, o qual será votado 

no final do debate, não sendo a matéria da petição submetida a votação, nos termos do 

disposto no artigo 24.º-A da LEDP. 

4. Considerando a matéria objeto da petição, propõe-se que se consulte a Ministra da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas (CRUP), o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP), o Ministro das Finanças, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE), a Federação Nacional dos Professores (FENPROF), a Federação Nacional de 

Ensino e Investigação (FENEI), a Federação Nacional de Educação (FNE), a Frente 

Comum de Sindicatos da Administração Pública, a Federação Sindical da 

Administração Pública (FESAP) e o Sindicato dos Quadros Técnicos (STE), 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. 

5. 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. 

6. 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 S. Bento, 26 de maio de 2022 

A assessora da Comissão 

(Inês Maia Cadete) 

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

