
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

No âmbito do Programa Erasmus estão identificados cerca de 3250 estudantes do ensino

superior português, potencialmente ausentes do país e em mobilidade, em diversas instituições

de ensino ou locais de estágio.

Nos últimos dias, centenas de estudantes portugueses espalhados por vários países europeus

queixaram-se de que não estavam a ter apoio do Governo nacional para o seu regresso a casa,

dificultado por causa das medidas de restrição de circulação para conter a propagação do novo

coronavírus.

O Governo, através de despacho publicado em Diário da República, esclarece que cabe ao

Executivo português, em articulação com as autoridades de saúde pública, tomar medidas

relativamente a cidadãos nacionais, designadamente estudantes do ensino superior ausentes do

território nacional a frequentar o Programa Erasmus.

Assinado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pelo Ministro da Educação e

pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o despacho, publicado no passado

dia 12 de março, delega no grupo de representantes das autoridades nacionais a competência

para a prática dos “atos necessários à gestão da situação dos estudantes nacionais que estão

em Erasmus durante este período, quer em instituições europeias quer em instituições fora da

Europa”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Ministro da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, insistir nas respostas às seguintes perguntas:

1. Qual o ponto da situação quanto aos estudantes portugueses atualmente ausentes do

território nacional e inscritos em instituições de ensino superior noutros países? Foram

já todos contactados pelas autoridades portuguesas?

2. Até agora, e na sequência da pandemia causada pelo novo coronavírus, quantos

estudantes expressaram vontade de regressar a Portugal, e quais as medidas que o

Governo adotou, ou vai adotar, para o seu repatriamento?

3. Tem V. Exa. informação de que algum estudante português no estrangeiro esteja

infetado com Covid-19? Se sim, quantos e em que países?

4. De que forma vão estes estudantes inscritos em instituições de ensino superior no

estrangeiro poder concluir o semestre?

5. Que diligências está o Governo português a fazer, no sentido de coordenar com o

Programa Erasmus, como serão tratadas as inscrições de alunos nacionais no 1.º

semestre do ano letivo 2020-2021?

6. Equaciona V. Exa. apelar às instituições de ensino superior a suspensão ou o

adiamento de inscrições para programas de intercâmbio referentes ao próximo semestre?

Palácio de São Bento, 25 de março de 2020

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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