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NOTA TÉCNICA  

I. Análise da iniciativa 

 
• A iniciativa 

 
Com a presente iniciativa visam os proponentes proceder à criação de um programa 

excecional e temporário de financiamento de atividades lúdicas, desportivas e culturais 

para crianças e jovens durante a interrupção letiva do verão de 2021. 

 

Pretendem também a criação pelo Governo de uma linha de financiamento das 

autarquias locais para o desenvolvimento de atividades de verão, nomeadamente um 

Programa de Férias Culturais e Desportivas e um Passe Jovem Cultura e Património de 

acesso gratuito e destinados a todas as crianças e jovens em idade escolar.  

 

• Enquadramento jurídico nacional 

 

A Constituição da República Portuguesa1 (Constituição) consagra no seu artigo 13.º o 

princípio da igualdade, segundo o qual “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade 

social e são iguais perante a lei”. O texto constitucional, no artigo 69.º, relativamente à 

infância, refere que “as crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com 

vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de 

abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade 

na família e nas demais instituições”. 

 

Por seu turno, o artigo 70.º, concede aos jovens proteção especial para efetivação dos 

seus direitos económicos, sociais e culturais, em diversas áreas como na educação 

física e no desporto [alínea d) e no aproveitamento dos tempos livres [alínea e)]. 

De igual modo todos têm direito à educação e à cultura (artigo 73.º), incumbindo ao 

Estado a promoção e a democratização da cultura, incentivando e assegurando o 

acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos 

de comunicação social, as associações e fundações de fins culturais, as coletividades 

de cultura e recreio, as associações de defesa do património cultural, as organizações 

de moradores e outros agentes culturais. 

 

 
1 Diploma consolidado retirado do portal do Parlamento. Todas as referências à Constituição são 
feitas para o portal do Parlamento. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art69
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art70
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art73
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A Constituição prevê igualmente que a todos é garantido o direito à cultura física e ao 

desporto (artigo 79.º). 

 

Podemos articular estes princípios constitucionais com aqueles expressos na 

Convenção sobre os Direitos da Criança, assinada em Nova Iorque a 26 de janeiro de 

1990, aprovada, para ratificação, pela Resolução da Assembleia da República n.º 20/90, 

de 12 de setembro2 e ratificada pelo Decreto do Presidente a República 49/90, de 12 de 

setembro, competindo ao Estado através dos organismos públicos, intervir para 

alcançar plena efetivação desses mesmos direitos. Nos termos da presente Convenção, 

criança é todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for 

aplicável, atingir a maioridade mais cedo (artigo 1.º). De acordo com o artigo 31.º da 

Convenção, “os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos 

tempos livres, o direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua 

idade e de participar livremente na vida cultural e artística”, devendo os Estados  Partes 

respeitar e promover o direito da criança de participar plenamente na vida cultural e 

artística e encorajam a organização, em seu benefício, de formas adequadas de tempos 

livres e de atividades recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade”.  

 

Assim, face ao tema em análise parece-nos curial, a apreciação da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, Lei 46/86, de 14 de outubro, que estatui no artigo 2.º, que todos os 

portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição da 

República, sendo da especial responsabilidade do Estado a promoção da 

democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares. 

 

Para tal, o “sistema educativo responde às necessidades resultantes da realidade social, 

contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos 

indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho (n.º 4)” 

 

Refere a alínea f) do n.º 3 do artigo 26.º que são vetores fundamentais da educação 

extraescolar assegurar a ocupação criativa dos tempos livres de jovens e adultos com 

atividades de natureza cultural, competindo “ao Estado promover a realização de 

 
2  Diploma retirado do portal oficial do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal, salvo indicação em contrário. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art79
https://dre.pt/application/file/a/222333
https://dre.pt/application/file/a/222333
https://dre.pt/application/file/a/222334
https://dre.pt/application/file/a/222334
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202104221844/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202104221844/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202104221844/70486659/diploma/indice?q=46%2F86
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202104221844/70486691/diploma/indice?q=46%2F86
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atividades extraescolares e apoiar as que, neste domínio, sejam da iniciativa das 

autarquias, associações culturais e recreativas, associações de país, associações de 

estudantes e organismos juvenis, associações de educação popular, organizações 

sindicais e comissões de trabalhadores, organizações cívicas e confessionais e outras” 

(n.º 5 do artigo 26.º). 

 

Também, a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, aprovada pela Lei n.º 

5/2007, de 16 de janeiro, no seu artigo 2.º, estabelece os princípios da igualdade e da 

universalidade. Este diploma estabelece a atividade física, desporto e contacto com a 

natureza como fundamentais no desenvolvimento da população jovem. 

 

Importa igualmente referir a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as 

bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. De 

acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 3.º, é tarefa fundamental do Estado a 

salvaguarda e valorização do património cultural, devendo o mesmo assegurar a 

transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as 

gerações num percurso civilizacional singular.  

 

Por seu turno, o Regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, refere no seu artigo 4.º que “a prossecução das 

atribuições e o exercício das competências das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais devem respeitar os princípios da descentralização administrativa, da 

subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e da 

proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das atribuições do 

Estado”. 

 

Neste âmbito, destacamos a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a lei-quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais. 

 

A concretização do quadro de transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação é executada 

pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. Salientam-se, entre outras garantias, 

a de uma escola a tempo inteiro, através de atividades de animação e apoio à família 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70328402/202104221844/70486691/diploma/indice?q=46%2F86
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58846096/202104221853/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/58846096/202104221853/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/629698
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103602/202104221533/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103602/202104221533/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/116068578
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/139876379/202104221903/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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para as crianças na educação pré-escolar, e das componentes de apoio à família e 

das atividades de enriquecimento curricular para os alunos do 1.º ciclo. 

 

Ainda nesta área, há que patentear, o Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto. 

 

Ao longo dos anos a ocupação de tempos livres de crianças e jovens tem sido 

organizada e financiada pelas autarquias locais.  

 

A titulo exemplificativo salientamos o Regulamento n.º 15/2021 de 7 de janeiro, da 

Câmara Municipal de Penafiel, com o Aviso (extrato) n.º 2598/2021 de 10 de fevereiro, 

da Câmara Municipal de Lagos, com o Edital 264/2017 de 4 de maio de 2017 da Câmara 

Municipal de Alenquer, e com o Regulamento n.º 888/2018 de 15 de novembro, da 

Câmara Municipal de Boticas, todos relativos a programas municipais de ocupação dos 

tempos livres. 

Estes programas, são aprovados em reunião da Câmara Municipal e tramitados de 

acordo com as formalidades previstas no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Ainda com relevo para a apreciação da presente iniciativa cumpre destacar: 

• O sitio na Internet da Direção-Geral do Património Cultural3; 

• O Despacho n.º 5401/2017, de 21 de junho, dos Gabinetes dos Ministros das 

Finanças e da Cultura; e  

• O Plano Nacional de Politicas Locais de Juventude – Edição especial Covid 194, 

da autoria da Federação Nacional das Associações juvenis. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes e antecedentes parlamentares (iniciativas 

legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se encontraram 

pendentes, neste momento, quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes, 

 
3 http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/servicos-educativos/  
4 https://ipdj.gov.pt/documents/20123/0/documento_plano_nacional_covid+%281%29.pdf/86c8bbcc-
feaa-4854-4a3b-b289def2d030?t=1596622012894  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140087206/details/normal?q=decreto+lei+56%2F2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153180898/details/normal?sort=whenSearchable&sortOrder=DESC&q=valor&print_preview=print-preview&perPage=200
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153180898/details/normal?sort=whenSearchable&sortOrder=DESC&q=valor&print_preview=print-preview&perPage=200
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156971107/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&day=2021-02-10&date=2021-02-01&dreId=156969580
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156971107/details/maximized?serie=II&parte_filter=36&day=2021-02-10&date=2021-02-01&dreId=156969580
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106970731/details/normal?q=Edital+264%2F2017+de+4+de+maio+de+2017+da+C%C3%A2mara+Municipal+de+Alenquer
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106970731/details/normal?q=Edital+264%2F2017+de+4+de+maio+de+2017+da+C%C3%A2mara+Municipal+de+Alenquer
https://dre.pt/home/-/dre/126212826/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/126212826/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/148081986/202104221907/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/servicos-educativos/
https://dre.pt/application/file/a/107538032
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/0/documento_plano_nacional_covid+%281%29.pdf/86c8bbcc-feaa-4854-4a3b-b289def2d030?t=1596622012894
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/servicos-educativos/
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/0/documento_plano_nacional_covid+%281%29.pdf/86c8bbcc-feaa-4854-4a3b-b289def2d030?t=1596622012894
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/0/documento_plano_nacional_covid+%281%29.pdf/86c8bbcc-feaa-4854-4a3b-b289def2d030?t=1596622012894
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nem se localizaram antecedentes em legislaturas anteriores sobre matéria idêntica ou 

conexa com a da presente iniciativa. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

(BE), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 

119.º do Regimento da Assembleia da República5 (Regimento), que consagram o poder 

de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como 

dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento. 

 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

 

A iniciativa, ao criar um programa de financiamento de atividades lúdicas, desportivas e 

culturais para crianças e jovens e um passe de acesso gratuito a museus, monumentos, 

património e sítios arqueológicos para jovens, parece poder traduzir um aumento de 

despesas do Estado. Nesses termos, uma vez que a iniciativa prevê a sua entrada em 

vigor para “o dia seguinte ao da sua publicação”, cumprirá, em sede de apreciação na 

 
5 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 
República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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especialidade, ponderar a sua compatibilização com a lei-travão, prevista no n.º 2 do 

artigo 120.º do Regimento e, igualmente, no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição.  

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 12 de abril de 2021, data em que foi 

admitido e baixou na generalidade à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e 

Desporto (8.ª), por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo sido 

anunciado na sessão plenária do dia 14 de abril. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A lei formulário6, contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa. 

 

O título da presente iniciativa legislativa – «Cria o programa férias desportivas e 

culturais» – traduz o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 

7.º da lei formulário. Todavia, uma vez que, em caso de aprovação, o título poderá ser 

objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em 

redação final, sugere-se o seguinte título: «Programa de atividades lúdicas, 

desportivas e culturais para crianças e jovens». 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

 

No que respeita ao início de vigência, o projeto de lei estabelece no seu artigo 7.º que 

a sua entrada em vigor ocorrerá «no dia seguinte à sua publicação», o que está em 

conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os 

atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o 

início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação».  

 

 
6 A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que 
estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

 

A presente iniciativa prevê a sua regulamentação por parte do Governo, no seu artigo 

6.º, “no prazo de 30 dias a contar da entrada em vigor”. 

 

Os artigos 2.º e 4.º preveem ainda a criação, pelo Governo, de “uma linha de 

financiamento das autarquias locais para o desenvolvimento de atividades de verão para 

crianças e jovens” e de “um Passe Jovem Cultura e Património que assegura o acesso 

gratuito a museus, monumentos, património e sítios arqueológicos”, respetivamente. 

 

IV. Análise de direito comparado 

 

• Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Finlândia e França. 

 

FINLÂNDIA 

O contexto legal atinente à matéria em apreço enquadra-se no âmbito das medidas 

levadas a cabo pelo Ministry of Education and Culture7, sendo que o setor das artes e 

da cultura é apoiado ao nível central e local. Este Ministério setorial é responsável, entre 

outros, pelo enquadramento legal, pelo financiamento, pela definição da orientação 

estratégica e pela definição dos requisitos que impendem sobre as atividades artísticas 

e culturais. As autoridades locais finlandesas são, por sua vez, entidades autónomas, 

verificando entre as suas competências, a promoção de atividades culturais.  

 

 
7 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministério da Educação e 
Cultura da Finlândia. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://minedu.fi/en/culture>. 

https://minedu.fi/en/culture
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Conforme consta da informação veiculada8 pelo Finnish National Board of Education9, 

a administração da educação nacional é organizada em dois níveis, sendo a política de 

educação da responsabilidade do Ministério, enquanto que o Finnish National Board of 

Education 10  tem sobre a sua responsabilidade, a execução dos objetivos políticos 

educacionais. Estas entidades trabalham conjuntamente no desenvolvimento dos 

objetivos educativos, nos conteúdos e métodos para a educação dos diversos níveis de 

ensino. A administração local é da responsabilidade das autoridades locais, 

normalmente através dos municípios ou do conjunto de autoridades municipais, 

cabendo a estes a decisão relativa a áreas como a alocação dos fundos, os currículos 

e o recrutamento de pessoal. Os municípios também ainda autonomia para delegar o 

poder de decisão para as escolas, assim como no que concerne à decisão de férias 

extra. 

 

No âmbito específico da temática em apreço, cumpre fazer referência a um projeto11, 

entretanto finalizado, referente ao acesso à arte e à cultura para jovens. Ao nível da 

Recomendação12, relativa às atividades físicas para crianças e adolescentes entre os 7 

e 17 anos de idade, é referido a possibilidade de promoção, por parte dos municípios e 

em colaboração com associações, para o provimento de atividades recreativas.  

 

Para efeitos da matéria em apreço, cumpre ainda relevar as competências constantes 

do Basic Education Act 628/199813, nomeadamente no seu article 48b (Provision and 

extent), relativa à possibilidade de realização de atividades fora do contexto de sala de 

aula, atividades cuja oferta deverá ascender a 570 horas/aluno/ano. Relativamente ao 

 
8 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Finnish National Board of 
Education. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL 
<https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/151279_education_in_finland_portuguese_201
3.pdf>. 
9 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Finnish National Board of 
Education. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/funding-pre-primary-and-basic-
education-supports-equity >. 
10  https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/funding-pre-primary-and-basic-
education-supports-equity 
11 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministério da Educação e 
Cultura da Finlândia. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://minedu.fi/en/access-to-art-and-culture > 
12 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministério da Educação e 
Cultura da Finlândia. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162988/OKM_2021_21.pdf >. 
13  Diploma consolidado retirado do portal oficial Finlex. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes à Finlândia são feitas para o referido portal, salvo referência 
em contrário. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/151279_education_in_finland_portuguese_2013.pdf
https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications/funding-pre-primary-and-basic-education-supports-equity
https://minedu.fi/en/access-to-art-and-culture
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162988/OKM_2021_21.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980628.pdf
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âmbito cultural, releva também para a presente análise a Estratégia para a Política 

Cultural 202514. 

 

No contexto da atual crise pandémica, cumpre fazer menção às alterações ao Basic 

Education Act (1191/2020), de 30 de dezembro, onde se confere a possibilidade de 

ajustamento do processo educativo, pese embora a alteração legislativa não versar 

especificamente sobre as alterações ao período de férias escolares. 

 

FRANÇA 

O contexto legal atinente à matéria em apreço enquadra-se no conceito do denominado 

«Pass Culture15», um dispositivo criado pelo Ministère de la Culture16, que permite aos 

utilizadores, de acordo com determinados critérios17, dispor de um total de 500 Euros, 

durante 24 meses, para aplicação em propostas culturais próximas do utilizador, assim 

como ofertas de conteúdos digitais. O presente mecanismo foi criado através do Décret 

2019-66 du 1er février 2019, relatif à l’experimentation du «pass Culture».  

 

Em função da atual calendarização das atividades letivas, o Bulletin officiel de 

l’education nationale, de la jeunesse et des sports, vem identificar toda a legislação 

relevante face à organização do presente ano letivo, prevista nos termos do Plan de 

continuité pédagogique 18 , sendo que este Ministério tem também emitido 

recomendações19 sobre atividades físicas e desportivas em período de férias. 

 

Outros países 

 
14 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministério da Educação e 
Cultura da Finlândia. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://minedu.fi/en/Publication?pubid=URN:ISBN:978-952-263-471-9>. 
15 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministère de la Culture. 
[Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< https://pass.culture.fr/>. 
16 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministère de la Culture. 
[Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< https://www.culture.gouv.fr/>. 
17 Diploma consolidado retirado do portal oficial Legifrance. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo referência em 
contrário. 
18 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministère de L’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em 
WWW URL< https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique>. 
19 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Ministère de L’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em 
WWW URL< https://www.education.gouv.fr/des-activites-physiques-et-sportives-pour-les-
vacances-de-printemps-322928>. 

https://minedu.fi/en/Publication?pubid=URN:ISBN:978-952-263-471-9
https://minedu.fi/en/Publication?pubid=URN:ISBN:978-952-263-471-9
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201191
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201191
https://pass.culture.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038093012
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038087179/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038087179/
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2110698C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo14/MENE2110698C.htm
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://www.education.gouv.fr/des-activites-physiques-et-sportives-pour-les-vacances-de-printemps-322928
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Organizações internacionais 

 

COMPENDIUM 

No âmbito da vertente de apoios ao setor cultural, a Associação Compendium of Cultural 

Policies & Trends20, que representa uma associação de diversos intervenientes do setor 

cultural, entre os quais autoridades governamentais e Entidades Não-governamentais 

promove, desde março de 2020, a compilação de informações relativamente às 

implicações e ao quadro de medidas de apoio e dinamização ao setor cultural, 

verificadas nos seguintes países, respetivamente, Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Chipre, Croácia, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Irlanda, 

Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, República da Macedónia do Norte, Roménia, Sérvia e Suíça. 

 

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

(OCDE) 

 

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE)21, no 

âmbito do seu relatório Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors22, 

refere que as linhas da futura relação entre os setores da cultura, da educação e da 

saúde, no quadro pós-pandémico, poderão dar azo a estratégias inovadoras de 

complementaridade, nomeadamente através do processo de acelerada digitalização, o 

que cria novas oportunidades de desenvolvimento local e regional.  

No seu quadro de recomendações para os setores culturais e recreativos em face do 

impacto da pandemia da doença COVID-19, o mesmo refere, entre as recomendações 

de atuações a médio-longo prazo, a promoção de complementaridades entre a cultura 

e políticas setoriais, donde decorre que a educação pode vir a beneficiar de avanços no 

 
20 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Compendium of Cultural 
Policies & Trends. [Consultado em 22 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://www.culturalpolicies.net/about/who-we-are/>. 
21 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet da OCDE. [Consultado em 22 
de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< https://www.oecd.org/>. 
22 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet da OCDE. [Consultado em 22 
de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-the-cultural-
and-creative-sectors >.  

https://www.culturalpolicies.net/about/who-we-are/
https://www.culturalpolicies.net/about/who-we-are/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/al/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/germany/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/austria/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/be/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/cy/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/cr/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/es/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/sp/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/fi/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/fr/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/georgia/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/gr2/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/hu/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/ir/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/it/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/lv/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/lithuania/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/ma/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/no/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/nl/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/po/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/pt/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/uk/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/cz/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/nm/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/ro/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/se/
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/switzerland/
https://www.oecd.org/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
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setor cultural e criativo. Esse aproveitamento poderá advir do desenvolvimento de 

estratégias locais de turismo cultural, social e ambientalmente sustentáveis. 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas 

 

Sugere-se a consulta, em sede de apreciação na especialidade, das seguintes 

entidades: 

• Ministro da Educação;  

• CNE – Conselho Nacional de Educação; 

• Conselho de Escolas; 

• ANDE - Associação Nacional de Dirigentes Escolares; 

• ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 

Públicas; 

• CNIPE – Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de 

Educação; 

• CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais; 

• ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

 

Os proponentes juntaram ao projeto de lei a ficha de avaliação de impacto de género 

(AIG), em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, concluindo que 

a iniciativa legislativa tem um impacto neutro.  

 

• Linguagem não discriminatória 

 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não parece suscitar 

questões relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338774d6a55785a47526a4d79316d4f5759354c5452685932597459544d304d79316c4d574d784d5749334d574978595463756347526d&fich=0251ddc3-f9f9-4acf-a343-e1c11b71b1a7.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338774d6a55785a47526a4d79316d4f5759354c5452685932597459544d304d79316c4d574d784d5749334d574978595463756347526d&fich=0251ddc3-f9f9-4acf-a343-e1c11b71b1a7.pdf&Inline=true
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sociológico sobre a crise Covid-19 em livro [Em linha]. Lisboa : Observatório das 

Desigualdades : CIES-ISCTE, 2020. [Consult. 19 abr. 2021]. Disponível em 

WWW:<URL:https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=

134128&img=21194&save=true>. 

Resumo: Esta obra, promovida pelo Observatório das Desigualdades, analisa a crise 

gerada pela COVID-19, uma crise simultaneamente sanitária e socioeconómica. Como 

referido na sua introdução «é neste sentido que o presente livro nasce, apresentando 

uma reflexão continuada sobre i) as primeiras pistas para analisar a atual situação; ii) a 

relevância das políticas públicas tomadas desde o início do surto e que políticas serão 

necessárias implementar; iii) que mudanças existirão nas diferentes esferas em análise; 

iv) que impacto e consequências esta pandemia tem e terá nas desigualdades sociais». 

No artigo de António Firmino da Costa – Desigualdades Sociais e Pandemia (p.4) é 

apontado um conjunto de situações de desigualdade sociais agravadas pela crise 

pandémica e que atingem os mais precários e os mais desfavorecidos economicamente. 

Entre outras refere as crianças e jovens que «estão em desigualdade educativa face às 

gerações anteriores e o afastamento físico e relacional das escolas alarga ainda mais 

as desigualdades entre eles – consoante os recursos educativos e económicos 

desiguais das respetivas famílias».  

 

OCDE - Youth and COVID-19 [ Em linha]: response, recovery and resilience. Paris : 

OECD, 2020. [Consult. 21 abr. 2021]. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130818&img=

16166&save=true>. 

 

Resumo: Este documento da OCDE procura apoiar a governação no âmbito do 

desenvolvimento de políticas de apoio aos jovens, na sequência da pandemia atual, 

apresentando mecanismos de governança eficazes. Para os autores «os impactos 

económicos e sociais provocados pela COVID-19 afetaram quase todos os aspetos da 

vida de todos os grupos da sociedade (…). Para os jovens, e especialmente para os 

jovens vulneráveis, a crise do COVID-19 apresenta riscos consideráveis nos campos da 

educação, emprego, saúde mental e rendimento disponível». Importa, pois criar 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134128&img=21194&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134128&img=21194&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130818&img=16166&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130818&img=16166&save=true
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medidas que suportem o bem-estar dos jovens oferecendo recursos económicos e 

equidade de curto prazo, de forma a evitar o agravamento das desigualdades entre 

gerações e envolver os jovens na construção da resiliência social. São apresentadas 

algumas políticas-chave que visam, entre outras, apoiar os mais desfavorecidos e 

atingidos pela crise pandémica. 


