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Exmo. Senhor 
Deputado Firmino Marques 
M.I. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude 
e Desporto 

 

 

Palácio de S. Bento, 2 de abril de 2020 

 

Assunto: Audição urgente do senhor Ministro da Educação para esclarecimentos sobre a conclusão 
do presente ano letivo. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
O Governo decretou o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino no passado dia 16 de 
março – tal como o CDS defendeu – com o objetivo de travar a propagação do risco de contágio pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2. A partir desse dia, e tanto quanto possível, as aulas passaram a ser 
lecionadas num regime não presencial, através de métodos de ensino a distância. 
 
Contrariando a recomendação técnica do Conselho Nacional de Saúde Pública, a medida foi tomada 
depois de realizado um Conselho de Ministros e depois consultados os partidos com assento 
parlamentar. Será reavaliada no dia 9 de abril. 
 
Entretanto, o Governo deu parecer favorável à renovação do estado de emergência decretado pelo 
senhor Presidente da República, que, portanto, deverá ser prolongado, pelo menos, por mais 15 dias, 
até 17 de abril de 2020, três dias depois da data definida no calendário letivo para o reinício do 3.º 
período. 
 
Esta é uma situação que afeta muitos milhares de alunos, de forma diferente consoante vários 
fatores, e tem fortes implicações nas suas famílias, pelo que o CDS entende ser relevante que o 
senhor Ministro da Educação preste esclarecimentos, no Parlamento, quanto aos cenários 
equacionados sobre o desenvolvimento do 3.º período, as formas de mitigar as inevitáveis 
disparidades,  e a conclusão do ano , em particular, no que respeita à realização das diferentes 
provas nacionais. 
 
 
Assim, e ao abrigo do artigo 102º e dos números 1, 2 e 3 do artigo 104.º do Regimento da 
Assembleia da República, o CDS-PP vem requerer a V. Exa. audição, com caráter de urgência, antes 
do dia 9 de abril, por meio de videoconferência, ao senhor Ministro da Educação, a fim de prestar 

todos os esclarecimentos sobre o assunto acima referido. 

 

 

Ana Rita Bessa 
(Deputada Coordenadora GP/CDS-PP) 
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