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Franca de Xira
Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- Trabalhadores não docentes do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, em Vila Franca de
Xira, manifestaram-se contra a falta de pessoal, avisando que a segurança dos alunos "está
comprometida".
- O protesto obrigou ao encerramento do estabelecimento de ensino na semana passado, em
dois dias consecutivos (15 e 16, entre as 7h30 e as 10h30), em frente ao portão da escola
estiveram, além dos trabalhadores não docentes, professores, alunos, pais e encarregados de
educação.
- Segundo os manifestantes, a falta de auxiliares tem originado "ritmos elevados de trabalho" e
também o não funcionamento de alguns serviços da escola.
- Durante o protesto, os trabalhadores não docentes afirmaram que os funcionários têm de
“rodar” entre as três escolas do agrupamento consoante as necessidades de cada momento.
- À comunicação social, fonte da direção do agrupamento confirmou que a situação vivida "é
difícil".
- "Estamos a falar de quase 50 funcionários para quase 1900 alunos e os funcionários têm na
sua maioria mais de 50 anos, sendo que há muitos de baixa médica ou com atestados de curta
duração", disse fonte da direção, admitindo que esta situação "põe em causa a segurança dos
alunos".

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
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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. Tem V. Exa. conhecimento da falta de funcionários não docentes no Agrupamento de
Escolas do Forte da Casa, em Vila Franca de Xira? Se sim, desde quando, e que medidas
tomou, ou pensa tomar, para resolver o problema?
2. Vai o Ministério da Educação contratar mais trabalhadores não docentes para este
agrupamento de escolas do distrito de Lisboa?

Palácio de São Bento, 21 de fevereiro de 2018
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)
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