
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:

Na sua edição de 3 de agosto o jornal Público inclui a notícia:

- “Falta de vagas no pré-escolar e no 1.º ciclo origina onda de reclamações”:

«Reclamações apresentadas no Portal da Queixa tiveram um aumento de 100%. Ministério

afirma que não tem registo de "um número anormal" de queixas.

A falta de vagas, sobretudo em jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo da rede pública, já

levou mais de 20 pais a apresentarem reclamações ao Ministério da Educação (ME) por via do

Portal da Queixa.

Dão conta que os seus filhos não tiveram lugar nas escolas mais próximas da área de

residência ou até em nenhuma das cinco opções que são obrigados a indicar no ato da

matrícula. E dizem que tal aconteceu por não terem sido respeitadas as prioridades

estabelecidas no despacho das matrículas».

A universalização do ensino pré-escolar até ao final da legislatura é uma promessa deste

Governo, tendo o Estado que garantir 100% de vagas entre os 3-5 anos, o que não se tem vindo

a verificar.

De facto, a oferta não tem crescido de forma suficiente nas zonas de carência conhecidas,

destacando-se Lisboa e Setúbal (de resto, como se vê pela notícia acima referida: «Por

exemplo, no Agrupamento de Escolas de Alcochete, distrito de Setúbal, terão ficado sem vagas

90 crianças entre os 4 e os 5 anos, informa um pai. Uma mãe do Seixal, também do mesmo

distrito, dá conta de que a sua filha de 4 anos não obteve vaga nos jardins-de-infância públicos e

que, por isso, ela ou o marido terão de se despedir por não existirem outros familiares que

possam ficar a tomar conta da criança»).

O CDS-PP tem vindo a apresentar várias propostas que permitiriam a rápida resolução deste



problema, por via da contratualização de vagas (mesmo que avulsas) com o setor privado e

social. Todas têm sido chumbadas.

O CDS-PP considera que a tutela não tem dado o impulso suficiente a esta área, de forma a

cumprir o programa e a promessa.

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 Senhor Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1.Vai o Governo garantir resposta a estas famílias, ou vai, mais um ano, deixar estas

crianças para trás?

Palácio de São Bento, 3 de agosto de 2018

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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