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Assunto: Transporte para estudantes com necessidades especiais

Destinatário: Ministro da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Movimento Cidadão Diferente (MCD) tem apontado várias situações de falta de resposta, ao
nível de transporte, de estudantes com necessidades especiais.
Ao que apurámos os agrupamentos de Águas Santas (Maia); Alberto Sampaio (Braga);
Maximinos (Braga); Real (Braga) serão alguns dos casos que ainda não garantem o referido
transporte.
Estima-se que cerca de 80 alunos estão a ser afetados por esta situação, um número que
ascende a muitos mais ao nível nacional, segundo nota deste movimento.
Acresce que até ao momento, quer a DGESTE, quer o Ministério da Educação, não tem dado a
devida resposta de forma a garantir este apoio, tendo os concursos públicos sido lançados
demasiado tarde, condicionando o transporte de dezenas de estudantes, alerta o MCD.
Outro caso que também tivemos conhecimento prende-se com o facto de estudantes que
frequentam escolas num concelho diferente daquele em que residem, não terem garantido o
transporte, por nenhuma das respetivas autarquia, assistindo-se a um “jogo do empurra” no que
às competências diz respeito.
Esta situação agrava ainda mais a vida das pessoas, destas famílias e estudantes, que além de
não terem resposta nos seus concelhos, se confrontam com as constantes faltas ou atrasos de
resposta e articulação entre a DGESTE e as autarquias.
Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República
Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm
os signatários, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
solicitar as seguintes informações ao Ministério da Educação:
1. Qual a(s) razão(ões) para o atraso no lançamento dos referidos concursos públicos?
2. Que medidas e orientações tem o ministério da educação articulado com as autarquias de
forma a que se responda de forma célere à questão do transporte?
3. Que responsabilidade assume o ministério no transporte aos estudantes com necessidades
especiais quando estes residem e estudam em concelhos diferentes?
4. Quantos estudantes com estas necessidades continuam sem transporte? A que concelhos
pertencem?
5. De que forma vai o ministério garantir a resolução deste problema?
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