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I.    Da Petição 

 

A presente petição deu entrada na Assembleia da República na data à margem 

referenciada, endereçada ao Presidente da Assembleia da República, tendo baixado à 

Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesa, para apreciação, no 23 de 

novembro de 2020. 

 

II. Enquadramento e análise 

 

1. Preliminarmente,  

O cidadão peticionário acima identificado, na qualidade de primeiro subscritor, veio exercer 

o Direito de Petição genericamente previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Constituição da 

República (CRP) e da Lei do Exercício do Direito de Petição (LEDP), aprovado pela Lei n.º 

43/90, de 10 de agosto (na redação que lhe foi sucessivamente conferida pelas Leis 

números 6/93, de 1 de março, 15/2003, de 4 de junho, 45/2007, de 24 de agosto, e 51/2017, 

de 13 de julho). 

Até esta data e de acordo com a informação disponível, a presente Petição encontra-se 

subscrita por 4476 cidadãos (com verificação efetuada pelos competentes serviços do 

Parlamento). 

 

2. Objeto e motivação 

Os peticionantes manifestam a sua preocupação no sentido de «(…) defender o ensino do 

português junto das crianças e jovens portugueses e lusodescendentes residentes no 

estrangeiro (…)», dado que as decisões políticas que têm vindo a ser tomadas nesta 

matéria «(…) têm progressivamente levado à extinção do ensino de português como língua 

materna para os filhos e descendentes de emigrantes, decisões que transgridem os seus 

direitos constitucionais (…)». Referem, ainda, que as alterações introduzidas a partir de 

2010 no regime do Ensino de Português no Estrangeiro (EPE), designadamente, a mudança 

de tutela da Educação para os Negócios Estrangeiros, a implementação do novo quadro de 

referência para o referido ensino, a adoção de programas de português como língua 

estrangeira nos planos curriculares locais e a introdução da taxa de inscrição (propina), 

muito tem contribuído para a redução do numero de alunos inscritos (de 60 mil em 2008 
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para 45 mil em 2012), tendência que consideram poder conduzir à extinção do ensino do 

português como língua materna. 

Neste seguimento, os subscritores vêm advogar um conjunto de medidas tendentes a 

inverter a situação por si identificada, a saber: 

 

«- A adoção de políticas para o ensino de português no estrangeiro nos ensinos básico e 

secundário que saibam distinguir as políticas de língua e educação num contexto da 

internacionalização, nomeadamente o ensino de português como língua estrangeira, 

das políticas de língua e educação destinadas às Comunidades Portuguesas, mais 

precisamente, o ensino de português como língua materna, que valorizamos 

particularmente;  

- A mudança da tutela do Ensino de Português no Estrangeiro, vertente de língua 

materna, do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Ministério da Educação; 

- A revogação da propina (taxa de inscrição) para todos os jovens portugueses e 

lusodescendentes que frequentem ou venham a frequentar o EPE; 

- A expansão da Rede do EPE, vertente de língua materna, para jovens portugueses e 

lusodescendentes, dentro e fora da Europa.» 

 

3. Requisitos formais.  

 

A Petição foi apresentada por via eletrónica, dela constando os dados pessoais obrigatórios 

dos respetivos subscritores e, em particular, do 1.º Peticionante. O seu teor é perfeitamente 

inteligível, encontrando-se devidamente datada e assinada, tudo conforme ao previsto no 

artigo 9.º do RJEDP.  

Assim, encontram-se preenchidos todos os requisitos, tanto positivos como negativos, de 

que a Lei faz depender a admissibilidade de uma Petição. 

 

4. Do petitório, em particular.  

 
A matéria tratada na Petição entronca na esfera de competências desta Comissão, nos 

termos em que as mesmas se encontram definidas para a corrente Legislatura.  

 

4.1 Enquadramento. 

A matéria em apreço possui o enquadramento superiormente conferido pelas normas 

constantes dos artigos 14.º e 74.º n.º 2, al.ª i), da Constituição da República Portuguesa.  
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A jusante, o Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto (Estabelece o regime jurídico do 

ensino português no estrangeiro) __ que veio desenvolver o regime jurídico previsto na Lei 

n.º 46/86, de 14 de outubro, alterado pelas Leis números 115/97, de 19 de Setembro, e 

49/2005, de 30 de Agosto __, viria a ser sucessivamente revisto pelos Decretos-Lei 

números: 

▪ 165-C/2009, de 28 de julho; 

▪ 234/2012, de 30 de outubro; 

▪ 65-A/2016, de 25 de outubro (o qual procedeu à republicação consolidada do 

diploma originário).  

Entretanto, o diploma republicado foi já revisto pelo Decreto-Lei n.º 88/2019, de 3 de julho. 

 

4.2 Antecedentes parlamentares  

 

Desde meados de 2013 (XII Legislatura) que a matéria relacionada com as condições de 

inscrição e frequência do ensino da língua portuguesa no estrangeiro tem sido, em geral, 

abordada e debatida em sede de Comissão, quer em reuniões ordinárias, quer 

nomeadamente, em audições regimentais com a presença do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. 

Em concreto, assinalam-se: 

 
▪ A Petição n.º 266/XII/2.ª (Contra a propina de 120 euros e pela manutenção do Ensino do 

Português nas Comunidades Portuguesas.), cuja análise em Comissão motivou o 

Relatório elaborado pela Deputada Helena Pinto (BE); 

 
▪ Projeto de Resolução n.º 1125/XII/2.ª (BE)  - Recomenda ao Governo que garanta o 

ensino gratuito do português nas Comunidades Portuguesas; 

 

▪ Projeto de Lei n.º 675/XII/2.ª (PCP)  - Revoga a Propina do Ensino de Português no 

Estrangeiro (Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de Agosto; 

 

▪ Resolução n.º 17/2017  - Recomenda ao Governo medidas para a internacionalização da 

Língua Portuguesa e o desenvolvimento da rede do Ensino Português no Estrangeiro; 

(com origem no Projeto de Resolução n.º 587/XIII/2.ª (PSD)) 

 
 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a7939555a58683062305a70626d46735547563061574e765a584d764d324d794d7a4d304e6d5574597a6b314e4330304e4755344c574a694f474d744d474d314d475a6b4d474d344d4749354c6c424552673d3d&fich=3c23346e-c954-44e8-bb8c-0c50fd0c80b9.PDF&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12389
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d6b4e4f52554e514c305276593356745a57353062334e515a585270593246764c7a67314f574a6a596d49304c544d795a5751744e4459784d533169597a466b4c5455334f544d354e54526b4f545a6a4f4335775a47593d&fich=859bcbb4-32ed-4611-bc1d-5793954d96c8.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38729
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38729
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38723
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19733
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Pode, pois, constatar-se que, embora exista, ainda que parcialmente, uma confluência 

material entre o petitório presentemente analisado e o histórico da avaliação parlamentar 

acima elencado, facto é que o lapso de tempo entretanto decorrido se mostra essencial à 

análise da evolução do impacto do regime jurídico em causa junto dos seus potenciais 

destinatários, afigurando-se útil e necessário o acervo de informações que puderem ser 

recolhidas em resultado do processamento da presente Petição. 

  

 

III. Conclusões:  

 

1. Cumprindo a Petição todos os requisitos formais legalmente previstos, sendo a 

matéria nela tratada relevante e enquadrando-se na esfera de competências 

atribuídas a esta Comissão, deve a presente Petição ser admitida.  

2. Possuindo a Petição mais de 100 assinaturas (no caso, cerca de 4476 cidadãos), 

deve proceder-se à nomeação de um Deputado Relator, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 5 do artigo 17.º da LEDP. 

3. Subsequentemente, deverá proceder-se à audição do 1.º Peticionário, a qual é 

obrigatória (subscritores em número superior a 1000), nos termos do n.º 1 do artigo 

21.º da LEDP.  

4. Atenta a especial natureza da matéria, desde já se propõe que, na audição do 

Peticionário, possa igualmente participar a Comissão de Educação, Ciência, 

Juventude e Desporto, a qual, de resto, já manifestou o seu interesse. 

5. Dado ser subscrita por mais de 4000 cidadãos, sublinha-se que a Petição em 

presença, tal qual prevê a al.ª a) do n.º 1 do artigo 24.º da LEDP, deve ser apreciada 

em Plenário. 

6. Da admissão desta Petição e dos demais procedimentos que em função da mesma 

forem devidos, deve dar-se conhecimento ao 1.º Peticionário.  

Palácio de S. Bento, 23 de fevereiro de 2021 

O Assessor da Comissão 
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(Raul Maia Oliveira) 


