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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Colégio de Gaia – “Seminário Menor do Sagrado Coração de Jesus de Gaia” - é um

estabelecimento de ensino particular e cooperativo titulado pela Diocese do Porto. Serve uma

população de cerca de 1500 alunos dos 3 anos ao 12º ano de escolaridade, entre Educação

Pré-Escolar, Ensino Básico e 13 cursos científico-tecnológicos do ensino secundário, com

planos próprios, aprovados pela Portaria n.º 262/2013, de 14 de agosto. Encontra-se atualmente

sob a direção, do colégio e pedagógica, do Padre António Manuel Barbosa Ferreira. Pode ler-se

no seu site que “o Colégio de Gaia assegura uma educação sólida e assente em valores que

fomentam um diálogo persistente e continuado com os pais e encarregados de educação

centrando as nossas preocupações nos alunos e na sua formação e educação constante.”

Este é um colégio que recebe fundos do Programa Operacional Capital Humano (POCH), que

segundo a lista de projetos aprovados de 30 de junho de 2018, inscrevem-se sob os seguintes

códigos de apoio:

- POCH-01-5571-FSE-000266, com um valor de despesas elegíveis de 10 986 245,93 euros e 9

338 309,04 euros de fundo total aprovado a que corresponde um cofinanciamento de 85%.

- POCH-01-5571-FSE-001349, com valor de despesa elegível de 12 397 876,06 euros e 10 538

194,65 euros de fundo total aprovado a que corresponde a um cofinanciamento de 85%.

- POCH-01-5571-FSE-001618, com despesa elegível de 5 951 866,82 euros e 5 059 086,80

euros de fundo total aprovado a que corresponde um cofinanciamento de 85%.

Sob as três rubricas, esta instituição de ensino privado recebeu um valor que ascende a um

valor muito próximo dos 25 milhões de euros de apoios comunitários dentro deste programa do

Portugal 2020, com o intuito de promover o sucesso educativo, do combate ao abandono

escolar e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade.

Ora, chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda um conjunto de

denúncias que visam a atuação do diretor e diretor pedagógico do Colégio de Gaia, o Padre

António Manuel Barbosa Ferreira que põe em causa toda a instituição e também a Câmara



Municipal de Gaia.

Segundo essa denuncia, vários são os problemas causados a toda a comunidade educativa

deste colégio e referentes a várias áreas de atuação e fiscalização da administração central.

No caso em concreto, tivemos conhecimento, que este Colégio foi igualmente alvo de denúncias

documentadas com fotografias em 2016. Estas denúncias reportam a obras relativas no interior

do estabelecimento com recursos humanos e máquinas da Câmara Municipal de Gaia e que

presumivelmente não se encontram protocoladas nem cabimentadas orçamentalmente por

nenhuma das instituições. Estas denúncias não tiveram, até ao momento, qualquer resposta por

parte da Inspeção – Geral das Finanças, apesar de as mesmas terem sido feitas há dois anos,

nem obtiveram esclarecimentos por parte da Câmara Municipal de Gaia

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer à Câmara Municipal a

seguinte informação e documentos:

Protocolos entre o Colégio de Gaia e a Câmara Municipal de Gaia no que concerne as obras

desenvolvidas nas instalações da instituição com valores orçamentados e executados, assim

como os recursos da Câmara alocados a essas intervenções desde 2013.

Palácio de São Bento, 15 de outubro de 2018

Deputado(a)s

MARIA MANUEL ROLA(BE)

JOSÉ MOURA SOEIRO(BE)

LUÍS MONTEIRO(BE)

JORGE CAMPOS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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