
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Escola continua a ser o maior e melhor elevador social e equalizador das sociedades. Não

obstante a escola enfrenta neste momento um teste enorme ao modelo de ensino

aprendizagem. Por isso o ensino à distância e a aprendizagem de forma não presencial e por

via digital online é por estes dias uma das formas de a escola continuar a manter o seu objetivo

de elevador social.

Um obstáculo a esta concretização é o facto de, nas comunidades em que a orografia do terreno

não permite um bom acesso à rede de internet, provocar uma desigualdade para com os alunos

que sentem essa dificuldade.

A rede de dados móveis não chega em igual velocidade, capacidade e qualidade a todo o

território nacional.

Urge criar soluções e estratégias para que nenhum aluno fique para trás devido a não ter

acesso a dados móveis, visto o acesso a materiais digitais e a instrumentos digitais, telemóveis

ou computadores, estar na sua larga maioria garantido, mas o acesso a uma boa qualidade de

dados móveis não está de todo garantido.

Tendo em consideração o impacto da Pandemia nas famílias, sobretudo com o encerramento

presencial dos estabelecimentos de educação, torna-se mais vital do que nunca um acesso

generalizado dos alunos e docentes á escola virtual.

Assim perguntamos:

1 – Para quando serão criadas as condições para que os dados móveis a nível nacional sejam

partilhados à semelhança do roaming internacional, por mais recôndita que seja a sua morada

no interior do país?

2. Será possível disponibilizar o acesso virtual a todos os alunos deste país, dotando-os de

computadores e acesso a net?

Palácio de São Bento, 2 de fevereiro de 2021

Deputado(a)s

MARIA DA GRAÇA REIS(PS)



Deputado(a)s

JOÃO AZEVEDO(PS)

JOSÉ RUI CRUZ(PS)

LÚCIA ARAÚJO SILVA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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