
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:

- O Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar (AEVPA), com alunos do pré-escolar ao

secundário, tem falta de pessoal não docente para executar todas as tarefas necessárias que

advêm de um total de mais de mil alunos.

- O Conselho Geral do AEVPA, na última reunião, que teve lugar a 14 de dezembro, abordou

mais uma vez a situação de carência de assistentes operacionais e de assistentes técnicos,

situação que, de acordo com o seu presidente, “tem vindo a agravar-se a cada ano que passa”.

- Segundo o presidente do Conselho Geral deste agrupamento de escolas do distrito de Vila

Real, a fata de pessoal não docente “é uma grande preocupação para os órgãos de gestão,

diretor e Conselho Geral, para as associações de pais e encarregados de educação e para a

comunidade educativa em geral”.

- O ano letivo de 2016/2017 foi marcado pela comprovada falta de assistentes operacionais, que

motivou várias greves e o fecho temporário de algumas escolas. Só em agosto foi finalmente

anunciado um “reforço” de 250 funcionários para os 800 agrupamentos de escolas, e, em

setembro, anunciada também a nova portaria que prevê mais 1.500 assistentes operacionais.

Segundo o Ministério, todos os concursos, da responsabilidade da tutela, já estão em curso.

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 senhor Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1. Tem o Ministério da Educação conhecimento da falta de assistentes técnicos e de

assistentes operacionais no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar?

2. Quando se compromete o Ministério da educação a resolver o problema da falta de

pessoal não docente no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, de modo a

garantir uma eficaz e estável solução que tanto preocupa aquela comunidade escolar?

Palácio de São Bento, 4 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(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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