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ATA NÚMERO 6/XIII/1.ª SL 
 

 

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2015, pelas 16:30 horas, reuniu a Comissão de 

Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na sala 2 do Palácio de S. Bento, na 

presença dos Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte 

integrante desta ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

 

1. Audiência à Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), para 

apresentação e balanço da atividade da FADU, a nível nacional e internacional, e 

apresentação das propostas políticas da FADU para 2016; 

 
2. Informações; 

 

3. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

 

4. Designação do coordenador do PSD na Comissão; 

 
5. Apreciação do projeto de Relatório de progresso sobre a aprovação e entrada em 

vigor das leis e da consequente regulamentação, referente à 4.ª Sessão Legislativa 

da XII Legislatura, e do projeto de Relatório sobre as leis parcialmente 

regulamentadas e não regulamentadas da IX Legislatura ao final da 4.ª Sessão da 

XII Legislatura; 

 
6. Outros assuntos. 

 

________________________________________________________________________ 

     

1. Audiência à Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), para 

apresentação e balanço da atividade da FADU, a nível nacional e internacional, e 

para apresentação das propostas políticas da FADU para 2016. 

Os representantes da FADU, Daniel Monteiro (Presidente) e Manuel Veloso (Secretário-
Geral), agradeceram a concessão da audiência e apresentaram as linhas de orientação 
política que deverão firmar o trabalho da FADU no mandato que há pouco iniciaram e 
que, em síntese, se expõem: 
 

 Criação do estatuto do estudante-atleta, que deverá prever um conjunto de 
direitos e deveres dirigido aos estudantes que frequentam o ensino superior e 
que estejam cumulativamente em processo de formação desportiva; 
 

 Aumento da base de recrutamento para a prática desportiva universitária, 
prevendo-se que, no guião de candidatura ao ensino superior, o estudante refira 
se é um praticante desportivo, se o faz de forma regular, informalmente, no 
domínio do Desporto Escolar ou a nível federado, e em que modalidades. Desta 
forma, entendem ser possível dotar as Instituições de Ensino Superior de dados 
objetivos sobre a prática desportiva dos jovens e facilitar o seu 
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acompanhamento, permitindo ainda que estes conheçam, desde início, as 
opções disponíveis para dar seguimento à prática desportiva, em contexto 
académico; 

 

 Obrigatoriedade de abrangência das coberturas desportivas ao seguro escolar, 
no sentido de proteger os praticantes de desporto informal e de competição; 

 

 Inclusão dos programas de incentivo à prática do desporto como critério de 
avaliação e qualidade das Instituições de Ensino Superior. 

 
Terminaram, chamando a atenção para a necessidade de ser aprovado um plano 
estratégico para o desporto para 10 anos, em articulação com a área da educação e com 
metas e objetivos concretos. 
 
Interveio, de seguida, o Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD), que saudou a delegação, 
a quem endereçou votos de felicitações e encorajamento para o mandato. Destacou, de 
seguida, o trabalho levado a cabo pela FADU, que considerou uma referência no âmbito 
do fomento da prática desportiva no ensino superior, e terminou, manifestando a 
disponibilidade do PSD para acompanhar as propostas apresentadas, no sentido da sua 
concretização. 
 
O Senhor Deputado António Cardoso (PS) cumprimentou a delegação e destacou a 
importância do desporto universitário e o papel que a Federação vem desenvolvendo, na 
articulação que deve existir entre a educação e o desporto. Manifestou ainda a 
disponibilidade do PS para acompanhar as propostas apresentadas, no sentido de se 
conseguir uma maior compatibilização entre os planos de estudo e a prática desportiva, 
considerando, no entanto, que as propostas carecem de um maior detalhe. 
 
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) agradeceu a presença dos representantes da 
FADU, salientando a importância de se conhecerem as dificuldades relativas à conciliação 
entre a vida académica e a prática desportiva dos estudantes no ensino superior. 
Considerou que as propostas merecem um maior aprofundamento e terminou, 
questionando sobre as possibilidades de incentivo dos estudantes para a prática do 
desporto. 
 
O Senhor Deputado João Almeida (CDS-PP) saudou a delegação pelas propostas 
apresentadas, lembrando que Portugal fez grandes progressos, no que diz respeito ao 
desporto em geral e também ao ensino superior, comparando com o que sucedeu com o 
desporto universitário. Fez ainda alusão à situação noutros países, em que são as próprias 
Instituições de Ensino Superior que procuram criar condições para atrair os melhores 
atletas, e referiu-se à falta de consistência do desporto escolar e à ausência de articulação 
entre o desporto federado e o desporto universitário. Terminou, manifestando a 
disponibilidade do CDS-PP para discutir a questão do seguro escolar e afirmando ser 
fundamental efetuar-se uma discussão sobre o conceito de desporto universitário em 
Portugal. 
 
A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) saudou a delegação e disse registar as 
preocupações apresentadas, considerando fundamental que se efetue uma reflexão sobre 
a desvalorização da Educação Física e as dificuldades dos jovens no que diz respeito à 
prática da atividade física. Lembrando que o desporto é um direito a que todos devem ter 
acesso, fez referência aos cortes registados nas verbas atribuídas às Instituições de 
Ensino Superior e às inevitáveis consequências ao nível das condições dos equipamentos 
desportivos. Terminou, solicitando aos representantes da FADU um retrato da realidade da 
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prática desportiva universitária e das dificuldades ao nível da conciliação entre as 
atividades letivas e a prática do desporto. 
 
Os representantes da FADU agradeceram as intervenções e reafirmaram a necessidade 
de criação de uma estratégia nacional nas áreas do desporto e da educação, com o 
envolvimento de escolas, federações, clubes, etc., tendo em conta a dificuldade de 
compatibilização entre o calendário escolar e a prática desportiva, um problema que 
começa no ensino básico e que se estende até ao ensino superior.  
 
Terminaram, defendendo a necessidade de serem criadas condições, nas academias, 
para que a prática desportiva seja acessível a todos os estudantes, o que consideraram só 
ser possível através do reforço de meios humanos e financeiros. Assim, transmitiram que 
vão remeter ao Governo um documento com as questões prioritárias para o mandato e 
que vão ainda organizar ações de sensibilização junto das Instituições de Ensino Superior. 
 
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na 
página da Comissão. 
 
2. Informações; 

Estando ainda em falta a indicação dos representantes do PS e do BE no Grupo de 

Trabalho do Desporto, foram designados os Senhores Deputados João Azevedo Castro e 

António Cardoso, em representação do PS, e Luís Monteiro, em representação do BE. 

 

3. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. 

 

4. Designação do coordenador do PSD na Comissão; 

A Senhora Deputada Sara Madruga da Costa (PSD) indicou como coordenadores do PSD 
na Comissão os Senhores Deputados Pedro Pimpão e Susana Lamas. 
 
Procedeu ainda à indicação do Senhor Deputado Pedro do Ó Ramos como Vice-
Presidente do PSD na Comissão, não se tendo registado qualquer oposição em relação à 
mesma. 
 
5. Apreciação do projeto de Relatório de progresso sobre a aprovação e entrada 

em vigor das leis e da consequente regulamentação, referente à 4.ª Sessão 

Legislativa da XII Legislatura, e do projeto de Relatório sobre as leis parcialmente 

regulamentadas e não regulamentadas da IX Legislatura ao final da 4.ª Sessão da XII 

Legislatura. 

Foram apreciados os relatórios, não se tendo registado quaisquer intervenções em relação 
aos mesmos. 
 
  
6. Outros assuntos. 

6.1. A Senhora Presidente referiu-se ao relatório respeitante ao cumprimento do 

envio obrigatório de informação à Assembleia da República com os diplomas 

publicados até ao final da 4ª Sessão Legislativa da XII Legislatura, previamente 

distribuído a todos os Deputados, transmitindo que o mesmo deverá ser objeto 

de apreciação e votação na Conferência de Presidentes das Comissões 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=101065
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Parlamentares, agendada para dia 22 de dezembro. Não se verificaram 

quaisquer intervenções em relação ao mesmo. 

 

6.2. A próxima reunião da Comissão foi agendada para o dia 22 de dezembro, às 

16h30. 

 

 

A reunião foi encerrada às 17:45 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

 

Palácio de São Bento, 15 dezembro 2015 

 

 

A PRESIDENTE  

 

 

 

(EDITE ESTRELA) 
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Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
  

Andreia Neto 
 António Cardoso 
 Carla Sousa 
 Cristóvão Simão Ribeiro 
 Diana Ferreira 
 Diogo Leão 
 Edite Estrela 
 Helga Correia 
 Inês de Medeiros 
 João Azevedo Castro 
 João Pinho de Almeida 
 João Torres 
 Jorge Campos 
 Luís Monteiro 
 Norberto Patinho 
 Palmira Maciel 
 Pedro Pimpão 
 Sara Madruga da Costa 
 Susana Lamas 
 Emídio Guerreiro 
 Gabriela Canavilhas 
 Ivan Gonçalves 
 Joel Sá 
 Ricardo Leão 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Firmino Pereira 
 Pedro do Ó Ramos 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Joana Barata Lopes 
 Teresa Caeiro 
 
 


