
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:

- Pais e encarregados de educação protestaram ontem, dia 2 de abril, para reivindicar mais

auxiliares para as escolas de Vila Nova de Gaia, de forma a garantir a segurança dos cerca de

33 mil alunos do concelho.

- Dada a carência de funcionários, há escolas no concelho com serviços a meio gás e com

dificuldade na vigilância dos alunos.

- Na Escola Secundária Inês de Castro, por exemplo, há pavilhões fechados porque não há

quem dê apoio nas horas de intervalo.

- Com quase 1300 alunos a frequentar do sétimo ao 12.º ano de escolaridade, na Inês de castro

só há uma casa de banho a funcionar para ambos os sexos.

- A situação torna-se ainda mais preocupante porque a escola tem alunos com necessidades

educativas especiais [NEE] que necessitam de apoio e acompanhamento regular.

- Após reunir com a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE), o presidente da

Federação das Associações de Pais do Concelho de Gaia (FAPCG) disse que aquela entidade

revelou ter sido autorizada a contratação de 47 novos funcionários, que, na melhor das

hipóteses, só entrarão ao serviço no próximo ano letivo.

- As escolas do concelho têm registado uma elevada percentagem de funcionários de baixa

médica, o que piora a situação.

- A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) acredita

que, apesar do reforço, o problema vai persistir nas escolas de Vila Nova de Gaia, mesmo que

os novos funcionários entrem ao serviço no próximo ano letivo.



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 - Confirma V. Exa. ter sido dada autorização para a contratação de 47 novos

funcionários para as escolas do concelho de Vila Nova de Gaia? Se sim, quando é que vai

ser aberto concurso e qual a data prevista para a respetiva entrada ao serviço?

2 - Já está decidida como será feita a distribuição dos novos funcionários pelas escolas?

Em caso afirmativo, em que estabelecimentos de ensino será feito o reforço e qual o

número de novos funcionários em cada um?

3 - Pode o Ministério da Educação garantir que a contratação prevista é suficiente para

devolver a normalidade às comunidades educativas de Vila Nova de Gaia?

4 - Que diligências tenciona o Governo entretanto tomar para assegurar o completo

funcionamento das escolas do concelho, onde há vários funcionários de baixa, até à

entrada ao serviço dos novos funcionários?

Palácio de São Bento, 4 de abril de 2019

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(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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