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Informação 
Projeto de Resolução n.º 1463/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao 

Governo que garanta o direito inalienável das crianças à presença 

de figura significativa das crianças nos momentos de transição dos 

contextos educativos 

 

 

 

 

 

 

Discussão ocorrida nos 

termos do artigo 128.º, n.º 1, 

do RAR, em reunião da 

Comissão de 19.10.2021. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121172
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1. Ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa 

(poderes dos Deputados) e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia 
da República (poderes dos Deputados), foram apresentadas as seguintes iniciativas: 

 

•   Projeto de Resolução n.º 1463/XIV/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo que 

garanta o direito inalienável das crianças à presença de figura significativa das 

crianças nos momentos de transição dos contextos educativos 

 

2. A discussão da iniciativa acima identificada ocorreu na reunião da Comissão de 19 de 

outubro de 2021. 

 

3. A Deputada Bebiana Cunha (PAN), no âmbito da apresentação da iniciativa, começou 

por referir que a mesma visa alertar para a realidade das creches, em relação ao facto 

de a criança não poder ser acompanhada por uma figura significativa da mesma, 

conforme resulta das regras estabelecidas pela Direção Geral de Saúde (DGS), 

defendendo que esta situação foi aceitável no ano passado, atenta a situação 

pandémica, mas já não o é este ano. Considerou ainda que a Assembleia da República 

deve posicionar-se a favor da criança, tão jovem, poder ser acompanhada, sem pôr em 

causa as condições sanitárias, pelo que o projeto de resolução desafia o Parlamento a 

tomar posicão sobre a matéria, o que implica a revisão da norma da DGS.  

 

4. O Deputado Tiago Estevão Martins (PS) manifestou reticências em relação a pedir-se à 

DGS a revisão e alteração das normas e orientações existentes. 

 

5. A Deputada Ana Mesquita (PCP) mencionou que o PAN apresentou no passado o Projeto 

de Resolução n.º 608/XIV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que garanta o 

acompanhamento das crianças que ingressam pela primeira vez no pré-escolar ou no 1º 

ciclo, em relação ao qual o PCP votou a favor, mas tinha um texto diferente. Referiu 

depois que o PCP não quer pôr em causa as normas da DGS e que embora considerem 

importante a presença de uma figura significativa das crianças, nomeadamente nas 

transições de ciclo, vão ponderar a forma como vão votar. 

 

6. Não se tendo registado outras intervenções, a Deputada Bebiana Cunha (PAN), a 

terminar, reiterou que falta a presença de uma figura significativa e realçou a sua 

importância para a saúde mental das crianças e das respetivas famílias, defendendo que 

entendem ser importante solicitar à DGS a alteração das normas existentes. 

 

7. Realizada a discussão, cuja gravação áudio será disponibilizada no projeto de resolução 

referido, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da 

República, para agendamento da votação das iniciativas na reunião plenária, nos termos 

do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

Assembleia da República, em 19 de outubro de 2021 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121172
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45186
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45186
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