
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 Augusto Cabrita, no Barreiro, tem notória falta de pessoal não

docente, o que está a prejudicar a prestação de serviços essenciais aos alunos.

- Esta situação afeta a prestação de serviços aos alunos, nomeadamente nas bibliotecas,

papelarias, bares e cantinas, entre outros serviços essenciais, como a vigilância.

- Apesar de estarem a ser cumpridos os rácios previstos na Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de

setembro, verificam-se faltas por baixas de curta duração, situação que no Agrupamento de

Escolas Augusto Cabrita tem ocorrido com bastante frequência.

- Nestes casos, os funcionários afetos a serviços considerados menos prioritários são

deslocalizados para outros de modo a garantir o funcionamento mínimo dos estabelecimentos,

como a portaria e a vigilância dos blocos.

- A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Augusto

Cabrita considera grave esta falha - que não se limita a estas escolas, repetindo-se em muitos

estabelecimentos -, tendo já denunciado a situação à Presidência da Republica, Assembleia da

República, primeiro-ministro, ministro da Educação, Direção-Geral dos Estabelecimentos

Escolares (DGEstE), Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), ministro das Finanças,

Câmara Municipal do Barreiro, Assembleia Municipal do Barreiro, Confederação Nacional das

Associações de Pais (CONFAP) e Federação Regional de Setúbal das Associações de Pais

(FERSAP).

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;

O(a)s Deputado(a)s 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 falta de pessoal não docente no Agrupamento de

Escolas Augusto Cabrita, no Barreiro? Que diligências tomou, ou pensa tomar, para que,

no caso concreto deste agrupamento de escolas, possa estar assegurado o

funcionamento regular de todos os serviços e da escola como um todo?

Palácio de São Bento, 31 de maio de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(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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