
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:

Foi declarada no final de março a insolvência da Delfinópolis - Ensino, Técnica e Educação,

detentora do Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave, Famalicão.

A empresa alega "gravíssimas dificuldades financeiras" causadas pelos cortes no financiamento

do Estado às escolas com contrato de associação, que levou à redução do número de turmas

subsidiadas e à impossibilidade de constituir novas turmas.

Face a esta decisão do Tribunal da Relação de Guimarães, os pais e encarregados de

educação dos alunos temem que o estabelecimento feche antes do final do ano letivo –

nomeadamente que não retome após as férias de Páscoa, conforme terá sido comunicado aos

funcionários pelo administrador de insolvência – e a Câmara Municipal de Famalicão já terá

solicitado uma reunião urgente ao senhor Ministro da Educação.

Neste momento frequentam o EDF cerca de 180 alunos, do 3.º ao 12.º anos de escolaridade,

que correm o risco de ser transferidos para outros estabelecimentos de ensino no último período

deste ano letivo, situação tanto mais grave quanto alguns destes alunos vão entrar em fase de

exames cruciais para entrada no ensino superior.

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 V. Exa. conhecimento da declaração de insolvência da Delfinópolis - Ensino,

Técnica e Educação, detentora do Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave, Famalicão?

2.Confirma V. Exa. a intenção manifestada pelo administrador de insolvência de não

retomar as aulas após o período de férias escolares?

3.Está o Ministério da Educação disposto a colaborar para encontrar uma solução que

melhor sirva os interesses dos 180 alunos do EDF, e sem prejuízo para o aproveitamento

do seu ano letivo?

4.Que medidas estão a ser tomadas no sentido de se encontrar essa solução e que

solução será?

Palácio de São Bento, 10 de abril de 2019

Deputado(a)s

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

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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