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PETIÇÃO Nº 05/XII/1ª 
 
Relatório da audição aos peticionários – 30.Agosto.2011 

 

Peticionários: Maria Paula Tavares Martins 

  

Recebidos por: Deputados Rui Jorge Santos (PS), Ana Jorge (PS), Maria Ester 

Vargas (PSD), Maria Gabriela Canavilhas (PS), Maria Manuela 

Tendes (PSD), Michael Seufert (CDS-PP) e Pedro Pimpão (PSD). 

 

Assunto:  Pretende que o “cheque educação” disponibilize o valor para a 

educação do aluno, quer esteja inscrito na escola pública quer na 

privada, para todos os níveis de ensino, permitindo assim uma 

melhor gestão do Orçamento do Estado no que concerne à 

Educação 

 

Exposição: A subscritora da Petição, Maria Paula Tavares Martins, expôs os 

fundamentos que motivaram a sua apresentação e que, sucintamente, se indicam: 

 

1. O Estado deve atribuir um montante para a educação de cada aluno, 

independentemente de este se encontrar a frequentar uma escola pública ou 

privada, o que permitirá uma melhor gestão dos gastos com Educação. 

2. Os contratos de associação não são uma forma adequada nem eficaz de apoiar as 

famílias, pelo que importa rever este formato, que se encontra desactualizado e 

que gera instabilidade. 

3. O cheque educação constitui uma forma de conferir aos pais e encarregados de 

educação a possibilidade de escolherem a escola para os seus filhos, 

independentemente da zona em que se encontram. Além de comprometer os pais 

pela educação dos seus filhos, esta seria uma forma de responsabilizar também os 

professores pelo seu trabalho. 

 

Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Michael Seufert (CDS-PP), Manuela 

Tender (PSD), Gabriela Canavilhas (PS), Rui Jorge Santos (PS), Pedro Pimpão (PSD) 

e Ana Jorge (PS), que colocaram questões e apresentaram as posições dos 

respectivos grupos parlamentares. 

 

Em resposta às questões colocadas, a peticionária reconheceu que alguns 

estabelecimentos de ensino não terão condições para se manterem ao nível dos seus 

pares, pelo que as escolas e os respectivos professores terão de se adaptar e ser 

capazes de atrair os seus públicos. 

 

Foram entregues dois documentos - Parecer do Conselho Nacional de Educação 

sobre o Financiamento do Ensino Particular e Cooperativo através de Contratos de 
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Associação e um estudo de Tiago Santos sobre “Cheque-Cidadão aplicado à 

Educação” -, que podem ser consultados na página da Comissão de Educação e 

Ciência, em: 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=9

0948. 

 

Foi ainda entregue um exemplar do livro “O Ensino Privado”, de Jorge Ferreira 

Cotovio, que se encontra disponível para consulta nos serviços de apoio à Comissão. 

 

 

Palácio de São Bento, 30 de Agosto de 2011 

 

 

 

 

A assessora da Comissão 

Cristina Tavares 
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