
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:

- A área geográfica abrangida pelas freguesias de A dos Cunhados e Macieira e Silveira, no

concelho de Torres Vedras, foi desde sempre carecida de escolas estatais superiores ao

primeiro ciclo do ensino básico, e desde 1975 que é servida pelo Externato de Penafirme nos

segundo e terceiro ciclos do ensino básico e no ensino secundário.

- O Externato de Penafirme, instalado em A dos Cunhados – a cerca de 15 quilómetros de Tores

Vedras -, é um estabelecimento de ensino particular e cooperativo com contrato de associação

(EEPCCA) que substitui a oferta pública de ensino para o segundo e terceiro ciclos e ensino

secundário, que não existe, nas freguesias de A-dos-Cunhados e Macieira e Silveira.

- No “Aviso de abertura de procedimento para celebração de contratos de associação” nas áreas

geográficas carenciadas, publicado no passado no dia 30 de maio, às freguesias de A dos

Cunhados e Macieira e Silveira aparece acrescentada a União de Freguesias de Torres Vedras

(São Pedro, Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel) e Matacães, onde existem cinco

escolas oficiais com terceiro ciclo do ensino básico e duas com ensino secundário.

- Tal facto não deixa de ser estranho, seja face à inexistência de necessidades de suprir

carências – referidas nas reuniões locais de rede em que participou o Externato de Penafirme –

seja pelo facto de os serviços do Ministério da Educação terem obstado a que os alunos

oriundos da União de Freguesias de Torres Vedras e da freguesia de Matacães fossem

admitidos nas turmas em contrato de associação daquele estabelecimento do ensino particular e

cooperativo.

- Por outro lado, na “Análise da Rede de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo

com contrato de associação” (DGEEC, março de 2016) não é referida ou antevista qualquer

carência relativa à União de Freguesias de Torres Vedras e à freguesia de Matacães, sendo de

sublinhar que os princípios que subjazem ao conceito de “escolas de proximidade” deixariam de



fazer qualquer sentido face ao aumento da distância EEPCCA e do tempo de deslocação a pé e

de carro que este alargamento das freguesias iria provocar.

- O CDS-PP espera que tenha havido um lapso na listagem de áreas carenciadas publicadas no

“Aviso de abertura de procedimento para celebração de contratos de associação” e que o

mesmo seja rapidamente corrigido.

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;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, 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 – Confirma V. Exa. a listagem de áreas carenciadas publicadas no “Aviso de abertura de

procedimento para celebração de contratos de associação” ou o acrescento da União das

Freguesias de Torres Vedras e Matacães às freguesias de A dos Cunhados e Macieira e

Silveira tratou-se de um lapso?

2 – Caso tenha havido lapso na listagem de áreas carenciadas, quando - e como - pensa

proceder à sua correção?

3 – Caso a listagem de áreas carenciadas tenha sido publicada de acordo com as

instruções do Ministério da Educação, quais os fundamentos para essa decisão?

Palácio de São Bento, terça-feira, 6 de Junho de 2017

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(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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