
 

 

 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

15.outubro.2020 – 14H00 

 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: Orquestra Geração. 

 Elementos identificados na página da Comissão. 

 

Recebidos por:  Deputados Cristina Mendes da Silva (PS), Sílvia Torres (PS), Firmino Marques 

(PSD), Cláudia André (PSD), António Cunha (PSD), Carla Madureira (PSD), 

Maria Gabriela Fonseca (PSD) e Alexandra Vieira (BE).   

 

Assunto:  "Apresentar o projeto de intervenção social através da música - sentem 

dificuldades na alocação de professores por parte do ME”. 

 
 
Exposição:  

 

A Deputada Cristina Mendes da Silva (PS), que presidiu à reunião, começou por cumprimentar 

os membros da delegação da Orquestra Geração. 

 

Depois de explicar os termos em que se iria proceder a audiência, foi dada a palavra aos 

membros da delegação, os quais expuseram as razões para a audiência, que ora se resumem:  

• Desde março de 2020 tinham elaborado um trabalho intensivo à distância; 

• O Projeto tinha surgido em 2007/2008 seguindo a metodologia do El sistema originário 

da Venezuela; 

• Na Venezuela este programa tinha chegado a 800.000 crianças de bairros económica e 

socialmente problemáticos, disseminando-se depois por todo o mundo; 

• O projeto Orquestra Geração tinha começado na Amadora, disseminando-se por Lisboa 

e Concelhos circundantes na zona centro sul de Portugal; 

• Os professores eram contratados pelo Conservatório Nacional e a associação fazia a 

gestão do projeto; 

• Eram pioneiros e já tinham passado por este projeto mais de 8.000 crianças em Portugal; 

• Estavam a dinamizar este projeto para a região de Coimbra, Castanheira de Pera, 

Tondela e outras zonas do país; 

• Tinham ganho diversos prémios e recomendações (nacionais e internacionais), 

nomeadamente pela Assembleia da República; 
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• O Ministro da Educação limitava as horas de contacto e divulga-as tardiamente. No 

presente ano, a lista de horas tinha sido divulgada pelo Ministério da Educação somente 

em finais de agosto, sendo ainda necessário proceder à contratação de professores, 

organização de horário, entre outros; 

• Questionaram o porquê de não serem estabelecidos acordos de legislatura em que eram 

estipuladas as horas de contacto por 4 anos; 

• Manifestaram a dificuldade de gerir um projeto com a incerteza da existência deste no 

ano seguinte; 

• As empresas e mecenas preferem patrocinar projetos com continuidade e certezas, 

projetos plurianuais; 

• Desejavam ser reconhecidos pelo Ministro da Educação e criadas as condições para um 

financiamento plurianual. 

 

As razões que sustentam o pedido de audiência encontram-se melhor descritas no pedido desta. 

  

Após esta apresentação, intervieram as Deputadas Cristina Mendes da Silva (PS), Cláudia André 

(PSD) e Alexandra Vieira (BE). 

 

Às questões colocadas pelos Deputados seguiram-se os esclarecimentos dos depoentes, 

reforçando a sua exposição inicial, com especial enfoque na demora do Ministério da Educação 

na divulgação das horas de contacto e falta de acordo de legislatura com duração de 4 anos de 

forma a permeabilizar o projeto com certeza de funcionamento. 

 

A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo 

parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 16 de outubro de 2020 

 

 
O assessor 

 
 

Filipe Luís Xavier 
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