
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:

1 – Na semana passada o atleta paralímpico Telmo Pinão queixou-se publicamente de ter sido

alvo de discriminação no acesso ao Ensino Superior.

2 – Segundo informou, Telmo Pinão quis aceder à licenciatura de Ciências do Desporto da

Universidade de Coimbra, para a qual são obrigatórias provas físicas de pré-requisitos, mas por

incompatibilidade decorrente da sua condição de pessoa portadora de deficiência não as pôde

concretizar.

3 – Em conformidade com o regulamento da Universidade, não estão previstas adaptações nas

provas para um cidadão com deficiência.

4 – Em esclarecimentos prestados à comunicação social, a Comissão Nacional de Acesso ao

Ensino Superior admitiu a possibilidade de virem a existir ajustamentos, sem avançar mais

pormenores.

5 – Este facto é gravíssimo e consubstancia um atropelo aos direitos das pessoas com

deficiência e à sua plena integração, nomeadamente a nível de ensino e formação, que mais

tarde se transformará em dificuldades no mercado de trabalho.

6 – É da competência da Secretaria de Estado Inclusão das Pessoas com Deficiência a

promoção dos direitos e a eliminação das discriminações das pessoas com deficiência. Nesse

sentido, importa, obter os esclarecimentos da tutela.

Assim:

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

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



República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio perguntar ao senhor

Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, por intermédio de Vossa

Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem:

1. Quando tomou conhecimento deste facto?

2. De quantos mais factos semelhantes teve conhecimento?

3. Que medidas já tomou, nomeadamente junto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, para saber se existem mais casos discriminatórios como o acima relatado?

4. Que medidas já tomou, nomeadamente junto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior, para garantir que estas discriminações serão celeremente ultrapassadas?

Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(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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