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Assunto:  Requerimento para a audição urgente do Sr. Secretário de Estado do 

Ensino e Administração Escolar na Comissão Parlamentar de Educação 

e Ciência 

 

 

O debate do Orçamento do Estado para 2013 trouxe algumas dúvidas relativamente à 

implementação do pequeno-almoço na escola. A discussão da proposta feita pelo grupo 

parlamentar do Bloco de Esquerda, no sentido de garantir a orçamentação deste 

programa, bem como a inscrição dos alunos por parte pais, pôs a nu as debilidades desta 

medida.  

Durante o debate na especialidade, em particular sobre a política educativa, o Sr. 

Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar afirmou existirem ainda muitas 

crianças que não estão abrangidas pelo pequeno-almoço na escola. Esta informação 

ficou por esclarecer dadas as declarações contraditórias do Sr. Secretário de Estado do 

Ensino Básico e Secundário, que afirmou posteriormente não haver nenhuma criança 

com fome na escola. E ainda, o próprio Secretário de Estado da Solidariedade e 

Segurança Social veio afirmar que se existem crianças a chegar à escola com fome, essa é 

uma questão da Segurança Social, a tratar junto das famílias.  



Este conjunto de declarações, a ausência de informação concreta por parte do Ministério 

da Educação e Ciência relativamente à execução desta medida - escolas onde está a 

funcionar, número de alunos abrangidos e protocolos estabelecidos - reforçam as 

preocupações face a uma realidade já bem divulgada de, em todo o país, haver crianças 

que começam as aulas sem terem comido nada.  

No sentido de obter respostas conclusivas sobre esta medida, para que conheçamos de 

forma detalhada como está a ser feita a distribuição do pequeno-almoço nas escolas no 

presente ano letivo, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer a audição 

urgente do Sr. Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar na Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência. 

 

A deputada do Bloco de Esquerda, 

 

Ana Drago 


