
 
 

 
 

Proposta de Lei n.º 5/XIV/1 

Aprova o Orçamento do Estado para 2020 

 

 

 PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Fundamentação 

O movimento global pela descolonização dos saberes e da imaginação tem surgido 

de dentro da Academia e no seio do ativismo, dos movimentos sociais e das co-

munidades artísticas. Tal movimento polifacetado e transversal defende que à 

descolonização política e institucional dos territórios deve suceder agora, passa-

das décadas da sua independência, a descolonização do conhecimento, num com-

bate ao epistemicídio e em nome de uma "ecologia dos saberes". 

Atendendo à longa história colonial, Portugal tem agora oportunidade de fazer 

parte destes debates institucionalmente e pode escolher ser parte de um movi-

mento que congrega a procura de justiça histórica ao mesmo tempo que se cir-

cunscreve nas necessidades e desafios do tempo presente. Considerando o papel 

fulcral do conhecimento (científico e filosófico), das escolas e do ensino no pro-

cesso de formação da sociedade e na transferência de valores e entendimentos 

sobre o mundo, urge perceber que estas se encontram atravessadas simbolica-

mente por tensões e lógicas coloniais moldadas pela história das ideologias colo-

niais, que subalterniza, relativiza e omite factos e visões da história e outros 

modos de saber e conhecer que são fundamentais para dar lugar à desconstrução 

e questionamento dos sistemas de hierarquia e das desigualdades estruturais, 

bem como à construção de um mundo mais igualitário e diverso. 
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Mapa de alterações e transferências orçamentais 

(a que se refere o artigo 7.º) 

Diversas alterações e transferências 

(…) 

98. Alocação de verbas para a criação de uma equipa multidisciplinar para a cria-

ção de uma Estratégia Nacional para a Descolonização do Conhecimento, e em 

particular, dos manuais escolares, de modo a garantir o tratamento correto e ci-

entífico das matérias, tendo em conta os mais recentes conhecimentos científicos, 

historiográficos e epistemológicos, e garantindo que a escola é um instrumento 

transversal de igualdade e de justiça social. 

 

Assembleia da República, 24 de janeiro de 2020 

 

A Deputada, 

Joacine Katar Moreira 
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