
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 Grupo Parlamentar do CDS aguarda por uma resposta do Governo à pergunta n.º 1178

sobre “Falta de assistentes operacionais na Escola Secundária Inês de Castro, Canidelo, Gaia”.

- De acordo com 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, o prazo de

30 dias fixado como limite para resposta terminou.

- Deste modo, os deputados abaixo assinados vêm submeter novamente as questões enviadas

ao senhor ministro da Educação, repetindo também os seus considerandos, aguardando

resposta do gabinete do senhor ministro:

- Encarregados de educação de alunos da Escola Secundária Inês de Castro, em Canidelo, Vila

Nova de Gaia, protestaram esta manhã, dia 21 de janeiro, contra a falta de assistentes

operacionais neste estabelecimento de ensino frequentado por cerca de 1300 estudantes do 7.º

ao 12.º ano, alguns com necessidades educativas especiais (NEE).

- Em causa está uma escola com 32 mil metros quadrados de construção, que foi

intervencionada pela Parque Escolar, mas que na qual não existem os funcionários em número

suficiente, situação agravada pelo fato de existirem baixas médicas, algumas prolongadas.

- Segundo a Federação das Associações de Pais de Vila Nova de Gaia (Fedapagaia), a situação

torna-se ainda mais preocupante porque a escola tem cerca de 50 alunos com NEE que

necessitam de apoio e acompanhamento regular, também por parte destes funcionários.

- O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN) sublinha

que em causa está a "falta de funcionários para cumprir os decretos de inclusão dos meninos

com NEE profundas que têm de fazer parte integrante das turmas".



- Os Encarregados de educação, tal como o sindicato, denunciam ainda que nesta escola

existem casas de banho fechadas, blocos inteiros sem vigilância, e crescentes situações de

insegurança.

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 fata de pessoal auxiliar na Escola Secundária Inês de

Castro, em Vila Nova de Gaia? Se sim, desde quando?

2. Que medidas tomou, ou pensa tomar, para colmatar a falta de auxiliares, de modo a

devolver a rotina normal àquela comunidade escolar em concreto?

Palácio de São Bento, 19 de março de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-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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