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João Torres defende o fim do financiamento 
do ensino privado  
 

«O Governo do PS está a acabar com a privatização encapotada da escola pública que foi 
levada a cabo nos últimos quatro anos. E isto só pode deixar os jovens socialistas muito 
satisfeitos», afirmou João Torres, Secretário-geral da Juventude Socialista e deputado à 
Assembleia da República, no discurso de encerramento do Encontro Nacional de Estudantes 
Socialistas, no âmbito da estratégia de acabar com o financiamento das escolas privadas. 

 

Os desafios nas áreas da Educação e do Ensino Superior foram aliás os temas centrais deste 
encontro, que se realizou em Coimbra e que contou com mais de uma centena de jovens, de 
todo o país.  

 

«É inequívoco que o défice das qualificações é o maior défice do nosso país. É isto que 
coletivamente temos de combater, promovendo a  educação para todos», salientou o líder dos 
jovens socialistas, que considera que a tarefa fundamental do Estado deverá sempre ser a 
«defesa intransigente da escola pública», incumbência decorrente do disposto no Artigo73.º 
da Constituição da República Portuguesa.  
 

Organizado pela Juventude Socialista, o Encontro Nacional de Estudantes Socialistas contou 
com a participação de vários oradores convidados, entre os quais a ministra da Presidência e 
da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, a secretária de Estado 
Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Vieira da Silva, a secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, e o secretário de Estado da Educação, João 
Costa. 
 
Para além dos membros do Governo, o encontro teve ainda a participação de vários 
deputados e dirigentes do Partido Socialista, nomeadamente de duas Vice-Presidentes do 
Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, também Secretária-geral Adjunta do PS, e 
Susana Amador, assim como de Porfírio Silva, coordenador do PS na Comissão de Educação e 
Ciência e Secretário Nacional do PS. 
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