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Exma. Sr.ª Presidente da Assembleia da República,

O abandono escolar é seguramente um dos maiores problemas do nosso sistema educativo. O

impacto socioeducativo deste fenómeno repercute-se não só ao nível pessoal, mas familiar e de

uma forma geral na sociedade. Este não é um fenómeno restrito a um nível de ensino, a um

território ou a uma área de formação. O abandono escolar no ensino superior não é também,

uma exceção e mostram a necessidade de melhorias estruturais no apoio pedagógico e social.

Recordamos também a Resolução da Assembleia da República n.º 60/2013, que determina a

elaboração de um relatório anual sobre o abandono escolar no ensino superior. Textualmente, a

Assembleia da República resolveu, “nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição,

recomendar ao Governo que apresente à Assembleia da República, anualmente, um relatório

profundo e rigoroso sobre o abandono escolar no ensino superior”.

As estratégias de combate ao abandono escolar no ensino superior precisam de ter como ponto

de partida um diagnóstico preciso não só dos números mas também das causas do abandono,

pelo que acreditamos que cremos que é importante que este relatório possa ser conhecido.

Pese embora que neste sentido, e bem, o governo apresentou nesta legislatura o programa

Retomar como forma de tentar recuperar os percursos abandonados precocemente, tal relatório

não foi ainda apresentado desde a data de publicação da respetiva Resolução.

Assim, pela importância que o assunto encerra e para melhor podermos medir a evolução da

situação, os deputados signatários do PSD requerem através de V. Exª ao Sr. Secretário de

Estado do Ensino Superior:

O envio do relatório anual relativo ao ano transato1.

Informações sobre a Implementação do Programa Retomar, que visa a recuperação de

estudantes que abandonaram o ensino superior sem terem os seus cursos concluídos.

2.



Palácio de São Bento,  sexta-feira, 27 de Fevereiro de 2015
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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