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Assunto: Permanência em Oliveira do Bairro dos alunos do IPSB

Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- O futuro do Instituto de Promoção Social de Bustos (IPSB), em Oliveira do Bairro, está a
motivar grande preocupação na comunidade escolar e respetivas famílias, devido à redução do
número de turmas abrangidas pelo contrato de associação com o Estado.
- A administração do IPSB vê-se confrontada com a decisão de fechar a escola por falta de
sustentabilidade financeira, tornando-se necessário encontrar soluções para que cerca de mil
alunos (35% dos quais são beneficiários de ação social escolar, e 77 alunos possuem
necessidades educativas especiais) continuem a estudar no concelho.
- Foram realizadas reuniões de urgência entre agentes políticos e a administração do IPSB
sobre o futuro da escola, e o compromisso assumido por todos os candidatos à Presidência de
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro foi o de lutar pela integração da escola na rede pública
de ensino.
- Dado o facto de as eleições autárquicas se realizarem em outubro, e de a comunidade escolar
precisar de garantia que a escola se mantém em funcionamento – e, por isso, manter todas as
matrículas -, é necessário que a decisão de integração aconteça imediatamente antes do
encerramento do ano letivo.
- Desta forma, foi promovida reunião entre a administração da escola e o senhor presidente da
Câmara de Oliveira do Bairro, e após consenso sobre a gravidade da situação, o executivo
camarário solicitou reunião urgente com a senhora Secretária de Estado da Educação, no
sentido de colocar em curso as ações necessárias para que tudo isto se resolva, mas, até à
data, sem resposta.
- A situação é urgente e necessita de resolução e toda a comunidade educativa está pendente
de decisões e garantias governativas.
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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 - Tem V. Exa. conhecimento da situação concreta e grave que está a ser gerada como
consequência das decisão “cega” do Governo?
2 - Que diligências tomou, ou pensa tomar, para que os alunos do IPSB possam continuar
a estudar no concelho de Oliveira do Bairro?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 8 de Junho de 2017
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)
ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(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 VicePresidentes da Assembleia da República.

