
                 

 

 

 

 

 

 

Ex.
mo

 Senhor Ministro, 

Na sequência da concentração hoje realizada junto ao Ministério das Finanças, vimos por este 

meio dar conhecimento a V. Exa. do texto que foi pelos promotores entregue aos jornalistas que 

estiveram presentes. 

Lamentamos que V. Exa., mais uma vez, tenha decidido não nos receber, pois gostaríamos de 

finalmente obter uma explicação da sua parte para a situação de protelamento inaudito de 

homologações de pareceres favoráveis das CAB CTES. Não compreendemos a razão invocada desta 

vez para não nos receber, uma vez que a campanha eleitoral, se algum impedimento pudesse 

implicar, asserção que não acompanhamos, se inicia oficialmente apenas no dia 16 de janeiro, isto é, 

no domingo próximo. 

As intervenções havidas na concentração manifestaram indignação pelos enormes atrasos nas 

homologações e versaram as eventuais razões políticas e outras, explicativas deste enorme atraso nas 

homologações, até para que finalmente, após quase 5 anos de arrastamento, seja posto um ponto final 

neste programa. Este protelamento como foi bem evidente nas intervenções, tem acrescentado 

instabilidade profissional, pessoal e familiar dos requerentes, com parecer favorável para 

regularização, à instabilidade decorrente da situação de prolongada duração de vínculos precários 

destes requerentes, à qual o PREVPAP foi destinado para pôr termo. 

Aguardando que esta manifestação de insatisfação de muitos colegas, bastantes dos quais vieram à 

concentração em solidariedade para com os seus colegas diretamente afetados, possa demover V. 

Exa. de continuar a protelar a homologação dos 25 pareceres favoráveis em falta, subscrevemo-nos 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Pela FENPROF 

 

 

 

Mário Nogueira 
 

Pelo SINDEP 

 

 

 

Luís Nascimento Nunes 
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