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Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto

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), foi apresentada a seguinte iniciativa:
•

Projeto de Deliberação n.º 12/XIV/2.ª (PS) - Solicita ao Conselho Nacional de Educação
um estudo sobre os impactos da pandemia COVID-19 nas comunidades educativas,
designadamente pelo aumento das desigualdades, e a necessária resposta em termos
de políticas públicas

2. A discussão da iniciativa acima identificada ocorreu na reunião da Comissão de 27 de
abril de 2021.
3. O Deputado Porfírio Silva (PS) começou por realçar que este tema é um tema da maior
importância e que é necessário obter os dados relativos aos impactos da pandemia
covid-19 nas comunidades educativas, designadamente das desigualdades e a resposta
em termos de políticas públicas para mitigação destas. Para o efeito é necessário
solicitar ao Conselho Nacional de Educação um estudo sobre os efeitos da pandemia de
Covid-19, bem como das consequências económicas e sociais das medidas tomadas para
a debelar, nas comunidades educativas no nosso país, em particular no que toca ao
agravamento das desigualdades educativas, e das desigualdades sociais e económicas
que lhes estão associadas, estudo esse que possa, ainda, contribuir, quer para o
desenho de políticas públicas, designadamente políticas públicas de educação, que
respondam aos novos desafios originados pela pandemia, quer para uma melhor
compreensão, por parte de todos os parceiros relevantes, dos esforços a desenvolver
para uma resposta coletiva a esses novos desafios.
4. A Deputada Ana Mesquita (PCP) informou que era uma iniciativa útil e que o Grupo
Parlamentar do PCP a acompanhava.
5. A Deputada Cláudia André (PSD) informou que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha
a iniciativa em apreço de modo a percecionar o impacto da pandemia nas comunidades
educativas e aumento das desigualdades.
6. O Deputado Porfírio Silva (PS) informou que no passado tinha existido um problema de
demora no recebimento de um relatório solicitado ao CNE, mas que os procedimentos
da Assembleia da República no presente eram distintos, pelo que o processo seria
agilizado.
Assembleia da República, em 27 de abril de 2021
O PRESIDENTE DA COMISSÃO
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