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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: AE2O / Associação para a Educação de Segunda Oportunidade 

 Elementos identificados na página da Comissão. 

 

Recebidos por:  Deputados Porfírio Silva (PS), Luís Monteiro (BE) e Maria Manuel Leitão 

Marques (PS). 

 

 

Assunto:  Pedido de audiência da AE2O / Associação para a Educação de Segunda 

Oportunidade 

 
 
Exposição:  

 

O Deputado Porfírio Silva (PS), que presidiu à reunião, começou por cumprimentar os membros 

da delegação da AE20 / Associação para a Educação de Segunda Oportunidade. Depois de 

informar os termos em que se iria proceder a audiência, deu a palavra aos membros da 

delegação, que explicaram, em síntese, o seguinte: 

 A Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos (uma parceria entre uma ONG, a 

AE2O – Associação para a Educação de Segunda Oportunidade, a Câmara Municipal 

de Matosinhos, o Ministério da Educação e o IEFP), projeto pioneiro em Portugal, é uma 

intervenção especializada junto de jovens em abandono precoce da educação e 

formação, problema de grande relevância social no nosso país; 

 Esta associação tem vindo a desenvolver uma campanha pública para a construção 

duma estratégia nacional para a Redução do Abandono Precoce que articule e 

desenvolva as medidas de prevenção, intervenção e compensação disponíveis e a 

instalar no país; 

 A campanha pública foi lançada no dia 11 de maio de 2015, numa conferência pública; 

 Com o objetivo de apresentar os resultados desta campanha pública e de sensibilizar 

para a necessidade do desenvolvimento de respostas de política pública adequadas, foi 

solicitada a presente audiência. 

As razões para a audiência encontram-se melhor descritas no pedido, assim como na 

documentação, entregue à Comissão.   

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=111924
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a684452554d765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a4756446232317063334e68627938334e7a63335954526d5a53316b4d54497a4c54526d5a47457459544e6b4d5330334e325a68597a55334e7a6c6d4e5459756347526d&fich=7777a4fe-d123-4fda-a3d1-77fac5779f56.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a684452554d765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a4756446232317063334e686279383259324a6c5a5455345a43307a4d474d344c5451795a545174596a4132597930794d4441784f544d314d4745314e6a6b756347526d&fich=6cbee58d-30c8-42e4-b06c-20019350a569.pdf&Inline=true
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Após esta apresentação, intervieram os Deputados Luís Monteiro (BE) e Porfírio Silva (PS), que 

colocaram algumas questões, nomeadamente sobre os efeitos no abandono escolar por efeito 

do alargamento da escolaridade obrigatória.  

 

Às questões colocadas pelos Deputados seguiram-se os esclarecimentos dos depoentes. 

 

A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo 

parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 26 de março de 2019 

 
 

O assessor 
Tiago Tibúrcio 

 

 

 

http://media.parlamento.pt/site/XIIILEG/4SL/COM/08_CEC/CEC_20190326_1.mp3

