
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:

- Portugal tem, desde o início do ano, um dos maiores sistemas de videovigilância escolar da

Europa, abrangendo 1150 escolas, com cerca de 60 mil sensores e 11 500 câmaras.

- No concurso ganho por três empresas, o Governo gastou 1,5 milhões de euros, mas parece ter

faltado o contrato para as reparações e verifica-se já um número elevado de equipamentos com

problemas. Em apenas dois meses de trabalho, os gestores do projeto no terreno confrontam-se

com "deficiências" no equipamento em cerca de 40% dos estabelecimentos de ensino (mais de

400), nos quais algumas câmaras ou sensores estão avariados, além de 35 escolas (3%) onde o

sistema está pura e simplesmente desligado.

- A situação descrita impede que a monitorização feita na central de videovigilância conte com

todo o material que devia estar operacional, limitando à polícia a capacidade de identificar

suspeitos de crimes ou de incidentes que ocorram naqueles espaços.

- No dia 4 de Abril de 2017, na sequência da notícia destes problemas, o Sr. Ministro da

Educação assegurou que o sistema de videovigilância nas escolas está a “funcionar em pleno” e

de “forma absolutamente capaz” para proteger as instalações dos estabelecimentos de ensino.

Acrescentou, em declarações à imprensa, que: “Tivemos a oportunidade de reativar este

sistema, de o pôr a funcionar em pleno e, neste momento, está a funcionar em pleno em muitas

escolas do país para prevenir qualquer tipo de eventualidade que possa acontecer durante os

períodos noturnos ou durante os períodos de interrupção escolar”.

- Por outro lado, e segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), divulgado esta

semana, em 2016 as autoridades policiais registaram 7553 "ocorrências" em "ambiente escolar"

(mais 6,2% do que no ano anterior), das quais 63% foram de natureza criminal, representando

um aumento de 0,5% em relação a 2015. O RASI, que relaciona ainda a "delinquência juvenil"

com a "segurança escolar”, aponta os distritos de Lisboa e do Porto como sendo os que



concentram maior número de casos e incidentes a merecer a atenção da polícia.

- Também no presente ano letivo, a PSP fez um balanço de atividade no âmbito do Programa

Escola Segura dando conta de mais de 140 pessoas detidas, mais de 4000 doses de droga

apreendidas, assim como 17 armas.

- Face ao crescente aumento do número de casos registados, o Grupo Parlamentar do CDS-PP,

em abril de 2016, enviou uma pergunta ao senhor ministro da Educação se tencionava tomar

medidas que pudessem prevenir a violência e a criminalidade no meio escolar, até hoje, sem

resposta.

- O ano letivo em curso tem sido marcado por protestos continuados, e repetidos por todo o

país, por parte de diretores e encarregados de educação denunciando a falta de funcionários em

vários agrupamentos de escolas, manifestando preocupação quanto à segurança dos alunos e

exigindo ao Governo uma solução urgente para as escolas.

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;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1 – O Ministério da Educação ignora os problemas registados no programa de gestão de

câmaras de videovigilância e sensores nas escolas ou considera ser a operacionalidade

efetiva deste sistema uma questão menor?

2 - Sendo o sistema de videovigilância estratégico para a segurança das escolas,

tenciona o Governo garantir a manutenção dos equipamentos de suporte desse sistema,

a fim de que estes cumpram o seu objetivo e seja evitada a degradação de um recente

avultado investimento público?

3 - Tenciona o Ministério da Educação tomar outras medidas que contribuam para o

reforço da prevenção e da diminuição da violência e da criminalidade no meio escolar,

particularmente neste cenário preocupante de aumento? Se sim, quais e com que

calendário de aplicação?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 5 de Abril de 2017

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)



Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(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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