
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As alterações aos programas financeiros de apoio ao associativismo jovem, decorrentes da

publicação da Portaria n.º 286/2020, de 14 de dezembro, têm sido alvo de contestação.

A alteração dos critérios de cálculo dos montantes a atribuir, resultante da mudança do

referencial de apoio - do Salário Mínimo Nacional para o Indexante de Apoios Sociais –

representa uma preocupação expressa por diferentes estruturas associativas.

A posição pública recentemente tomada pela Associação Académica de Coimbra (AAC) invoca

quebras consideráveis do financiamento do Estado às estruturas de representação estudantil

em todo o país, que se soma à quebra acentuada da capacidade de obtenção de receitas

próprias, em razão do cancelamento dos principais eventos de captação de receitas.

A verificar-se, a quebra dos apoios a associações de estudantes do ensino superior num

contexto de graves quebras de receita coloca obstáculos à sustentabilidade do movimento

associativo nacional, sendo, portanto, urgente clarificar o alcance e impacto da Portaria n.º

286/2020.

A garantia de condições para o exercício efectivo da autonomia das instituições de

representação estudantis, assim como o respeito pela autonomia organizacional dos estudantes

é um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático, merecendo esta matéria atenção

redobrada em momento de particular adversidade para o movimento associativo.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscritores desta pergunta vêm através

de V. Exa. questionar o Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto:

Quais os critérios utilizados para a alteração do modelo de apoio às associações de

estudantes do ensino superior?

1.

Palácio de São Bento, 18 de dezembro de 2020

Deputado(a)s

TIAGO ESTEVÃO MARTINS(PS)

MIGUEL MATOS(PS)



Deputado(a)s

MARIA BEGONHA(PS)

JOANA SÁ PEREIRA(PS)
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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