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Assunto: Decisão para realização de nova PACC 

Destinatário: Ministério da Educação e Ciência

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República

O  Bloco  de  Esquerda  condena  esta  nova  tentativa  de  realização  da  Prova  de  Avaliação  de 

Conhecimentos  e  Capacidades,  uma  prova  discriminatória  cujo  único  propósito  foi  inserir  um  novo 

mecanismo de restrição no acesso à profissão.  

Contudo, o anúncio da nova realização da prova, depois de desbloqueados os obstáculos judiciais, não 

deixa de suscitar as maiores preocupações.

O governo anunciou a realização de uma nova PACC dentro de cinco dias úteis, para professores que por 

motivos de força maior não a tenham podido realizar antes. O Bloco de Esquerda declara o seu protesto a 

esta decisão por dois motivos: os problemas que um aviso relâmpago irá provocar às escolas e aos 

professores eram absolutamente desnecessários e, a organização prévia que esta prova implica denuncia 

que a decisão foi tomada há bastante tempo por parte da tutela. Ou seja, o Ministro da Educação e  

Ciência marcou uma prova que se recusou a anunciar por mero calculismo politiqueiro. 

O governo tem por isso de esclarecer quando tomou a decisão de realizar a nova PACC e quando iniciou  

os procedimentos para a sua organização. Tem igualmente de esclarecer o que espera fazer em relação 

aos  professores  que,  devido  ao  anúncio  relâmpago,  não  terão  possibilidade  de  se  deslocar  para  a 

realização da nova prova. 

Atendendo ao  exposto,  e  ao  abrigo  das  disposições  constitucionais  e  regimentais  aplicáveis,  o  

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da  

Educação e Ciência, as seguintes perguntas:

1. Quando tomou o  governo  a decisão  de realizar  uma Prova  de Avaliação  de Conhecimentos  e 

Capacidades no próximo dia 22 de julho? 

2. Porque razão não anunciou atempadamente a realização desta nova PACC?  

3. Que soluções pensa o governo ter para os professores que não terão possibilidade de realizar mais 

esta prova?  
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Palácio de São Bento, 17 de julho de 2014.

O deputado, 

Luís Fazenda 


