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Introdução 
 

A petição n.º 82/XIV/1.ª, petição colectiva subscrita por 4496 cidadãos, deu entrada na 

Assembleia da República em 12 de maio de 2020 e foi recebida na Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto no dia 26 desse mês, na sequência de despacho do Vice-

Presidente da Assembleia da República, que determinou ainda que fosse dado 

conhecimento da petição à Comissão de Saúde. 

 
I. A petição 

 
1. Os peticionários solicitam que a reabertura de estabelecimentos de educação e 

ensino seja precedida da realização de testes a toda a comunidade escolar. 

2. Fundamentam a petição com os seguintes argumentos, em resumo: 

2.1.  “A realização do maior número possível de testes de despistagem do novo 

coronavírus é uma das principais recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) no combate à pandemia”; 

2.2. No caso dos infetados, o vírus tanto pode provocar a morte, como passar 

despercebido, não revelando os doentes qualquer sintoma; 

2.3.  De entre as primeiras mortes em Portugal, constam professores que foram 

contagiados na escola, direta ou indiretamente; 

2.4.  A reabertura das escolas secundárias e jardins-de-infância gera partilha de 

espaços dos alunos com os professores e pessoal não docente, muitos destes 

com idades próximas dos 60 anos e nalguns casos com doenças como 

hipertensão e diabetes, que se forem contagiados ficam mais ameaçados; 

2.5. Deve evitar-se uma segunda onda epidemiológica grave por falta de prevenção. 

3. Nesta sequência, tendo presente a situação epidemiológica, exigem que: 

3.1.  “Toda a comunidades escolar (docentes, não docentes e alunos) seja 

submetida a testes de despistagem antes do regresso à atividade presencial; 

3.2. Aos alunos cujo teste seja positivo deverá ser garantida a continuação em 

regime de ensino a distância, tal como acontecerá com os que integram grupos 

de risco;  

3.3.  A par destes testes, outras medidas deverão ser tomadas previamente, 

designadamente a higienização e desinfeção total e profunda de instalações, 

bem como a obrigatoriedade de um parecer favorável da autoridade de saúde 

local que confirme que estão criadas as condições sanitárias adequadas à 

reabertura”. 

 
II. Enquadramento 
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1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado 

o subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no 

artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LEDP, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho. 

2. Entende-se ainda que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição, 

nos termos do artigo 12.º da LEDP – pretensão ilegal; visar a reapreciação de decisões 

dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de recurso; visar a reapreciação 

de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, 

salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de apreciação; 

apresentada a coberto do anonimato e sem possibilidade de identificação das pessoas 

de que provém; carecer de qualquer fundamento.  

3. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foi localizada nenhuma outra 

petição ou iniciativa sobre a mesma matéria. 

4. O Decreto-Lei 14-G/2020, de 13 de abril, estabeleceu as medidas excecionais e 

temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, fixando 

as situações em que há aulas presenciais, tendo estas tido início em 18 de maio. 

5. A matéria objeto da petição insere-se no âmbito das competências do Ministério da 

Educação, ao abrigo do disposto nos artigos 25.º da Lei Orgânica do Governo. No 

entanto, convém realçar que “compete à Assembleia da República, no exercício de 

funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os 

atos do Governo e da Administração”.    

 

 
III. Proposta de tramitação  

 
1. Face ao enquadramento exposto, propõe-se a admissão da petição. 

2. Admitida a petição, e uma vez que se encontra subscrita por 4496 peticionários: 

2.1. Deve ser nomeado deputado relator, nos termos do n.º 5 do artigo 17.º da LEDP;  

2.2. É obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão (n.º 1 do artigo 

21.º da LEDP), bem como a apreciação em Plenário (alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º da LEDP), e a publicação no Diário da Assembleia da República (alínea a) 

do n.º 1 do artigo 26.º, idem). 

3. Considerando a matéria objeto da petição, propõe-se que se consulte o Ministro da 

Educação, a Ministra da Saúde, o Conselho das Escolas, a Associação Nacional de 

Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a Associação Nacional de 

Dirigentes Escolares, as Confederações dos Encarregados de Educação, a 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a5578587a49774d5463756347526d&fich=L_51_2017.pdf&Inline=true
https://dre.pt/home/-/dre/131393158/details/maximizedl
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Federação Nacional dos Professores, a Federação Nacional da Educação e a 

Federação Nacional de Associações de Estudantes do Básico e Secundário, para 

que se pronunciem sobre a mesma, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.os 

4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º da LEDP. 

4. Propõe-se que, após admissão da presente petição, se pondere se deve ser solicitado 

contributo à Comissão de Saúde (9.ª). 

5. Sugere-se que, no final, e como providência julgada adequada, a Comissão pondere a 

remessa de cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao 

Governo, para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 

19.º da LEDP. 

6. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada 

Lei. 

 
IV. Conclusão 
 
1. A petição é de admitir. 

2. Dado que tem 4496 subscritores, é obrigatória a nomeação de Deputado relator, bem 

como a publicação integral da petição no DAR e a apreciação em Plenário. 

3. Propõe-se que se consultem as entidades referidas no ponto III.3. sobre a petição, sem 

prejuízo de poderem ser requeridas ou obtidas informações e documentos de outras que 

a Comissão ou o Relator considerem necessárias; 

4. Propõe-se que se pondere se deve ser solicitado contributo à Comissão de Saúde (9.ª). 

 

Palácio de S. Bento, 22 de maio de 2020 

 
A assessora da Comissão 

 
(Teresa Fernandes) 


