
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 

O “+ Desporto /+ Atividade Física”, que constitui o primeiro dos seis eixos do Plano Estratégico

do Desporto Escolar 21/25, integra a vertente “Desporto Escolar Competição”.

Enquadram-se nos Projetos “DE Competição” as atividades que implicam a participação regular

em treinos e competições locais, regionais, nacionais ou internacionais (International School

Sport Federation/ISF e Fédèration Internationale de L'Enseignement Catholique/FISEC), numa

das 41 modalidades desportivas que o Desporto Escolar disponibiliza em vários escalões

etários, tendo em vista a melhoria contínua do desempenho desportivo. Neste âmbito são

desenvolvidas as atividades de nível II e de nível III, sendo neste último reforçado o

aprofundamento da prática desportiva (treino e competição) em modalidades e grupos/equipa

inscritas nas federações desportivas, e assumido com o objetivo de aproximar o Desporto

Escolar e o Desporto Federado.

A realização de Campeonatos Nacionais nos Escalões de Juvenis e Iniciados foram sempre

realizados anualmente, nos meses de abril a junho, consagrando as Escolas/Agrupamentos de

Escolas para as participações internacionais do Desporto Escolar.

Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os

Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm por este meio dirigir

ao Senhor Ministro da Educação, por intermédio de Vossa Excelência, as questões que

passa a elencar.

Considerando que no ano letivo 2022/2023, o Ministério da Educação não prevê realizar

Campeonatos Nacionais de Juvenis, e que apenas planeia a sua realização no Escalão de

Iniciados e somente em algumas modalidades;

Qual ou quais as razões que suportam a decisão de não realização de Campeonatos

Nacionais de Juvenis, em 2023?

1.

Os Campeonatos Nacionais de Juvenis não se realizam por dificuldades de investimento2.



financeiro?

Qual o investimento financeiro do Estado no Projeto de Desporto Escolar, nos anos 2019,

2020, 2021, 2022 e 2023?

3.

Qual o número alunos inscritos do Projeto de Desporto Escolar nos anos 2019, 2020, 2021,

2022 e 2023?

4.

Quais os critérios considerados para seleção das modalidades em que se vão realizar

Campeonatos Nacionais de Iniciados?

5.

Quais os Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas que irão participar nas

competições internacionais em 2023?

6.

Quais os critérios considerados para apuramento dos Agrupamentos de Escolas/Escolas Não

Agrupadas que irão participar nas competições internacionais em 2023?

7.

Palácio de São Bento, 13 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

INÊS BARROSO(PSD)

SÓNIA RAMOS(PSD)

ANTÓNIO CUNHA(PSD)

ALEXANDRE POÇO(PSD)

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)

GERMANA ROCHA(PSD)

MARIA EMÍLIA APOLINÁRIO(PSD)

RUI CRUZ(PSD)

ANTÓNIO TOPA GOMES(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

FIRMINO PEREIRA(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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