
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

- A Fundação Bracara Augusta foi instituída a 18 de Março de 1996, por escritura outorgada no

Notariado Privativo da Câmara Municipal de Braga, tendo sido fundada pelo Município de Braga,

pela Universidade do Minho, pela Universidade Católica Portuguesa e pelo Cabido

Metropolitano e Primacial de Braga. Desde então, e sobretudo a partir de 2000, a Fundação

Bracara Augusta afirmou-se como uma das peças-chave para o desenvolvimento da cidade de

Braga.

- A cidade de Braga foi, em 2012, a Capital Europeia da Juventude, tendo a Fundação Bracara

Augusta assumido um papel central na organização do evento, que contou com uma

programação com mais 14 mil horas dedicadas à juventude, em três grandes áreas de acção

(qualificação dos jovens, inclusão da juventude na reflexão sobre o futuro e a

internacionalização da cidade). Foram, contudo, amplamente noticiados, durante o ano de 2012

e início de 2013, os sucessivos atrasos de pagamentos por parte da Fundação, que em parte

prejudicaram o evento Capital Europeia da Juventude.

- O evento Capital Europeia da Juventude 2012 aproximou, de resto, as várias associações,

fundações e restantes movimentos associativos da cidade de Braga, havendo infelizmente

registo de que essa aproximação dificilmente terá continuidade devido a problemas financeiros.

Segundo constou aos Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, foi isso que aconteceu

entre a Fundação Bracara Augusta e a Associação Académica da Universidade do

Minho(AAUM), tendo existido por parte da Fundação atrasos no pagamento de verbas devidas à

AAUM.

- Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP foram ainda informados que, nos órgãos da

Fundação Bracara Augusta, há instituições, como a Universidade do Minho, que, embora



presentes, consideram ter um papel demasiado reduzido na definição das actividades da

Fundação. Do mesmo modo, fomos informados que o contacto da Fundação com a autarquia

não é frequente.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea e) 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 Presidente

da Câmara Municipal de Felgueiras, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, a seguinte informação:

1 – Tem a Câmara Municipal de Braga conhecimento dos atrasos no pagamento de verbas

a entidades envolvidas no evento Capital Europeia da Cultura 2012 por parte da Fundação

Bracara Augusta? Confirma os atrasos no pagamento de verbas devidas à Associação

Académica da Universidade do Minho? Que motivos justificam os atrasos? Existem,

neste momento, ainda verbas por pagar por parte da Fundação a outras instituições,

entidades ou associações?

2 – Que balanço faz do evento Capital Europeia da Cultura 2012 e do papel

desempenhado pela Fundação Bracara Augusta? Considera existirem condições para dar

continuidade ao trabalho desenvolvido no ano de 2012 no âmbito desse evento?

3 – Considera que a Universidade do Minho deveria ter uma voz reforçada na Fundação

Bracara Augusta, permitindo-lhe uma intervenção mais importante na definição das

actividades da Fundação?

4 – Qual a relação da Fundação Bracara Augusta com a autarquia, e qual o papel desta

última na definição das actividades da Fundação?

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 29 de Julho de 2013

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)

JOSÉ RIBEIRO E CASTRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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