
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 

Considerando que:

Notícias recentes indicam que o Conservatório d'Artes de Loures, escola de música com uma

vasta oferta educativa, está na eminência de perder financiamento do Estado, o que, a

concretizar-se, poderá ditar o fim deste estabelecimento de ensino.

Apesar de o atual financiamento do Estado significar o suporte de apenas uma parcela dos

custos, ele revela-se fundamental para que o conservatório - um projeto de inclusão social e de

desenvolvimento pessoal e humano – possa continuar a lecionar.

Inaugurado em 2008, no Catujal, o Conservatório d’Artes de Loures é hoje reconhecido como

uma escola de ensino especializado artístico, básico e secundário, tutelada pelo Ministério da

Educação.

Com cerca de oito mil alunos, o conservatório ministra diversos cursos no âmbito das artes

performativas, nomeadamente de dança, música, teatro e teatro musical.

A Assembleia Municipal de Loures, por iniciativa do Bloco de Esquerda, deliberou recomendar

ao executivo autárquico (i) “que efetue todas as diligências junto do Ministério da Educação para

assegurar a manutenção do financiamento estatal que permite ao Conservatório d’Artes de

Loures permanecer aberto e a laborar”, (ii) “que efetue todas as diligências junto do Ministério da

Educação, face aos resultados apresentados pelo Conservatório d’Artes de Loures, para tentar

reforçar esse financiamento” e (iii) “que, na total indisponibilidade por parte do Ministério da

Educação, assuma esse financiamento, assegurando as condições mínimas para que o

Conservatório d’Artes de Loures possa continuar a funcionar”.

Assim:



Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Ministro da Educação,

por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas às

seguintes perguntas:

1 – Vai o Ministério da Educação manter o financiamento estatal que permite ao

Conservatório d’Artes de Loures continuar a lecionar?

Palácio de São Bento, 13 de dezembro de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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