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PARTE I – CONSIDERANDOS 

a) Nota introdutória 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia 

da República, exercendo os poderes que aos Deputados são conferidos pelas alíneas b) do artigo 

156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, o Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE) - 

Cria o programa férias desportivas e culturais. 

A iniciativa deu entrada a 12 de abril de 2021, tendo sido admitida no mesmo dia, data em que, 

também, por despacho de Sua Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na 

generalidade, à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto (8.ª), sendo anunciada no 

dia 14 de abril de 2021. 

O Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE) é subscrito por dezanove Deputados do Grupo Parlamentar 

do Bloco de Esquerda (BE), ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no 

artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de iniciativa 

da lei e do artigo 119º do RAR que define a forma de Projeto de Lei para as iniciativas de 

Deputados ou Grupos Parlamentares.  

Os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, são respeitados, 

na medida em que não parece infringir a Constituição ou qualquer princípio nela consignado e 

define o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. 

Em caso de aprovação, revestirá a forma de lei, sendo objeto de publicação na 1.ª série do Diário 

da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

Destaca-se, todavia, da Nota Técnica1 o facto de “a iniciativa, ao criar um programa de 

financiamento de atividades lúdicas, desportivas e culturais para crianças e jovens e um passe de 

acesso gratuito a museus, monumentos, património e sítios arqueológicos para jovens, parece 

poder traduzir um aumento de despesas do Estado. Nesses termos, uma vez que a iniciativa prevê 

a sua entrada em vigor para “o dia seguinte ao da sua publicação”, cumprirá, em sede de 

 
1 Ver páginas 6 e 7 da Nota Técnica. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110665
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110665
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apreciação na especialidade, ponderar a sua compatibilização com a lei-travão, prevista no n.º 2 

do artigo 120.º do Regimento e, igualmente, no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição”.  

Esta sugere2, também, que “o título poderá ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de 

apreciação na especialidade ou em redação final, sugere-se o seguinte título: «Programa de 

atividades lúdicas, desportivas e culturais para crianças e jovens»”. 

O Projeto de Lei não suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em 

relação ao género, tendo, conforme a ficha de avaliação de impacto de género (AIG), um impacto 

neutro. 

A Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto é competente para a elaboração do 

respetivo parecer. 

 

b) Motivação, objeto e conteúdo da iniciativa legislativa  

Com a presente iniciativa os proponentes visam criar um programa excecional e temporário de 

financiamento de atividades lúdicas, desportivas e culturais para crianças e jovens durante a 

interrupção letiva do verão de 2021. 

Pretendem também que o Governo crie uma linha de financiamento que permita às  autarquias 

locais, o desenvolvimento de atividades de verão, nomeadamente um Programa de Férias 

Culturais e Desportivas e um Passe Jovem Cultura e Património de acesso gratuito a museus, 

monumentos, património e sítios arqueológicos, destinados a todas as crianças e jovens em idade 

escolar. 

Assinalam os proponentes que a crise pandémica obrigou a largos períodos de confinamento e 

de ensino não presencial que por sua vez agravaram as desigualdades, perda de aprendizagens, 

atrasos no desenvolvimento, perda de competências emocionais, sociais e físicas, degradação da 

saúde mental das crianças e jovens. 

Consideram assim, que a par das medidas necessárias para a recuperação das aprendizagens em 

contexto escolar, é também necessário assegurar que as férias de verão de 2021 sejam um 

 
2 Ver página 7 da Nota Técnica. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338774d6a55785a47526a4d79316d4f5759354c5452685932597459544d304d79316c4d574d784d5749334d574978595463756347526d&fich=0251ddc3-f9f9-4acf-a343-e1c11b71b1a7.pdf&Inline=true
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momento de recuperação da interação segura entre pares, de fruição e de atividades culturais e 

desportivas acompanhadas porque, sublinham os proponentes, elas são essenciais para 

promover o desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens.  

Os proponentes assinalam que a Constituição da República Portuguesa responsabiliza o Estado 

por garantir a todas e a todos o seu direito à fruição e criação cultural (artigo 73º n.º 3) e o seu 

direito de acesso à cultura física e ao desporto (Artigo 79.º).  Uma responsabilidade que assume 

“características particulares no que se refere à proteção do desenvolvimento integral das crianças 

(artigo 69º) e à efetivação dos direitos sociais e culturais dos e das jovens (artigo 70º).” 

Direitos sociais que, segundo os proponentes, estão a ser obstaculizados “pelas desigualdades 

sociais e pela dimensão socioeconómica da crise pandémica. “ 

Como tal, defendem os proponentes, deve ser implementado um programa “nacional, universal 

e gratuito, financiado pelo Governo e implementado pelas autarquias locais, em articulação com 

as associações culturais e desportivas, que garantem uma programação adaptada às populações 

e aos territórios, correspondendo desta forma às suas atribuições ao nível da ocupação dos 

tempos livres, do desporto e da cultura, inscritas no Regime Jurídico das Finanças Locais.  

 

Para tal, apresentam os proponentes um Projeto de Lei que de desdobra em 7 artigos: 

• Artigo 1.º - Objeto; 

• Artigo 2.º - Programa Férias Desportivas e Culturais; 

• Artigo 3.º - Programação Local das Atividades de Verão;  

• Artigo 4.º - Passe Jovem Cultura e Património; 

• Artigo 5.º - Acesso Universal e Gratuito; 

• Artigo 6.º - Regulamentação; 

• Artigo 7.º - Entrada em vigor. 

 

b) Enquadramento jurídico nacional e enquadramento parlamentar 
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Da Nota Técnica3 que acompanha e sustenta o presente Parecer, retira-se que, “Consultada a 

base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se encontraram pendentes, neste momento, 

quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes, nem se localizaram antecedentes em 

legislaturas anteriores sobre matéria idêntica ou conexa com a da presente iniciativa”. 

 

d) Consultas e contributos 

A Nota Técnica4 sugere a consulta, em sede de apreciação na especialidade, das seguintes 

entidades, sugestões que entendemos serem de acompanhar: 

• Ministro da Educação;  

• CNE – Conselho Nacional de Educação; 

• Conselho de Escolas; 

• ANDE - Associação Nacional de Dirigentes Escolares; 

• ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas; 

• CNIPE – Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação; 

• CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais; 

• ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

 

PARTE II - OPINIÃO DO (A) DEPUTADO(A) AUTOR(A) DO PARECER 

A signatária do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião política sobre 

o Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE), reservando a seu grupo parlamentar a respetiva posição 

para o debate em Plenário. 

 
3 Ver Nota Técnica, páginas 5 e 6. 
4 Ver página 12 da Nota Técnica. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110665
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PARTE III - CONCLUSÕES 

O Projeto de Lei n.º 794/XIV/2.ª (BE) foi apresentado nos termos constitucionais, legais e 

regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos 

para que seja apreciado e votada em Plenário da Assembleia da República. 

 

 

PARTE IV - ANEXOS 

Em conformidade com o cumprimento no artigo 131.º do Regimento da Assembleia da República, 

anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços. 

 

Palácio de S. Bento, 27 de abril de 2021 

 

                    O Presidente da Comissão 

 

                                      (Firmino Marques) 
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