
 

 

Assunto: Requerimento para audição urgente, na Comissão de Educação, Ciência, 
Juventude e Desporto, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) 
e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, o Conselho de Ministros 
estabeleceu medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do 
novo Coronavírus - COVID 19, impondo a suspensão das atividades letivas e não letivas 
e formativas com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos, incluindo os do Ensino Superior, com efeitos a partir do dia 
16 de março.  

O Decreto-Lei n.º 20-H/2020 de 14 de maio veio derrogar o disposto no Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, levantando a suspensão das atividades presenciais letivas e 
não letivas, na escrupulosa observância dos seus planos de levantamento das medidas 
de contenção, numa reativação faseada, gradual e responsável, assente nas orientações 
da Direção-Geral da Saúde e nas normas técnicas em matéria de higienização, 
distanciamento físico e de utilização de equipamentos de proteção individual. 

Foi neste sentido que o Governo recomendou às Instituições de Ensino Superior (IES) e 
Científicas que elaborassem, até dia 30 de abril, planos para o levantamento progressivo 
das medidas de contenção, nomeadamente o levantamento gradual da suspensão das 
atividades letivas presenciais. Entre estas recomendações definiu-se que devem as IES 
“começar a preparar/planear antecipadamente o próximo ano letivo, assegurando 
condições e práticas preventivas”.  

A importância da garantia da retoma progressiva do ensino presencial nas Instituições 
de Ensino Superior, no cumprimento das normas da DGS, é uma questão central para o 
cumprimento da missão do Ensino Superior e exige o empenho de todas as 
Universidades e Politécnicos.  

Assim, ao abrigo do Regimento da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista requer a audição, com caráter de urgência, do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos (CCISP). 

Palácio de São Bento, 03 de junho de 2020. 

 

As Deputadas e os Deputados do GPPS, 

Tiago Estevão Martins 


