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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do BE tomaram a iniciativa de apresentar o 

projeto de resolução n.º 2205/XIII (4.ª)  — Recomenda ao Governo a 

sustentabilidade do projeto “Orquestra Geração” —, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da Constituição da República 

Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do 

Regimento da Assembleia da República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 14 de junho de 2019, 

tendo sido admitida e baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto no dia 18 do mesmo mês. 

 

3. O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) fez a apresentação da iniciativa, afirmando 

que o projeto «Orquestra Geração» é um dos melhores exemplos de projetos de 

inclusão social no país e na Europa, tendo mesmo a Câmara Municipal da 

Amadora distinguido este projeto com o prémio Excelência na Educação. Referiu 

também que, em 2013 e 2014, a Orquestra Geração foi considerada uma das 50 

melhores práticas de intervenção social de toda a União Europeia e que, em 2018, 

recebeu da Assembleia da República a medalha de ouro comemorativa dos 50 

anos da Declaração Universal dos Direitos da Humanidade. 

 

4. Lembrou que só na zona da Área Metropolitana de Lisboa estão envolvidas neste 

projeto cerca de 550 crianças e jovens dos 6 aos 17 anos de idade, distribuídos 

pelos vários instrumentos da orquestra sinfónica, das cordas aos sopros, passando 

pela percussão. 

 

5. Apesar de todo o seu sucesso, o projeto continua sem qualquer garantia plurianual 

de financiamento, o que significa todos os anos submeter o projeto à possibilidade 

de extinção e condenar os seus professores à mais absoluta precariedade. E, 

nesse sentido, o Grupo Parlamentar do BE vem solicitar ao Governo que proceda 

no imediato à concretização da continuidade do projeto Orquestra Geração para o 

ano letivo 2019-2020 e que inicie os procedimentos necessários à contratualização 

plurianual com a Orquestra Geração, assegurando a estabilidade dos seus 
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profissionais, da oferta educativa das escolas e do percurso educativo dos alunos 

e alunas que participam no projeto; 

 

6. O Senhor Deputado José Carlos Barros (PSD) sublinhou que o Grupo Parlamentar 

do PSD concorda no essencial com a iniciativa apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do BE. Lamentou, no entanto, que com o fim próximo da Legislatura a 

Comissão não possa proceder à audição da escola, da autarquia, das associações 

envolvidas para procurar apurar que outros aspetos devem ser tomados em linha 

de conta, designadamente o que tem ver com o financiamento plurianual do 

projeto.       

 

7. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) começou por afirmar o apoio do seu 

Grupo Parlamentar à iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE, 

salientando também o sucesso que tem tido este projeto num contexto 

problemático e para o qual contribuiu certamente o envolvimento da comunidade 

escolar e local.       

 

8. A Senhora Deputada Carla Sousa (PS) reportou-se às virtualidades do projeto e 

que já tiveram os seus resultados no terreno, exigindo o envolvimento de toda a 

comunidade escolar, da câmara municipal e de vários agentes privados que 

querem dar o seu contributo para o desenvolvimento do projeto.  

 

9. Realizada a discussão, remete-se esta informação a Sua Excelência o Presidente 

da Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na 

sessão plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia 

da República. 

 

http://srvvideo3/site/XIIILEG/4SL/COM/12_CCCJD/CCCJD_20190711_1.mp3  

 

Assembleia da República, 11 de julho de 2019 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 
(Edite Estrela) 

 

http://srvvideo3/site/XIIILEG/4SL/COM/12_CCCJD/CCCJD_20190711_1.mp3

