
Exmo. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar da Educação, Ciência, Juventude e 
Desporto, Examos membros da mesma: 
 
Reforçando a comunicação enviada à vossa comissão por Sua Exa o Sr. Presidente da Assembleia 
da República a 17 de Setembro de 2020 , a equipa dirigente do projecto Orquestra Geração vem 
solicitar uma reunião para expor uma série de questões que têm perturbado o nosso normal 
funcionamento. 
 
De facto o projecto Orquestra Geração, projecto de intervenção social através da música, 
durante estes seus 13 anos de existência, apesar de ser premiado por diversas instituições como 
o Ministério da Educação a União Europeia e a própria Assembleia da República, está sempre 
sujeito todos os anos à decisão do Ministério da Educação de nos alocar os professores para 
trabalharem durante esse ano lectivo. Nos mais recentes anos temos visto por parte do 
Ministério essa autorização chegar cada vez mais tarde, meados de Agosto e neste ano só em 
meados de Setembro. Esta situação prejudica-nos não só no atraso da preparação do ano lectivo 
como também como também faz com que os professores iniciem o seu contrato apenas a partir 
de Outubro o que pode ser prejudicial para a sua carreira. 
 
Estamos implantados em cerca de 20 escolas do ensino oficial , abrangendo cerca de 1200 
alunos e temos tido o nosso trabalho de formação musical e de intervenção social em prole da 
cidadania reconhecido pelas comunidades, autarquias e o próprio estado. 
 
Compreendem que se torna bastante difícil gerir um projecto não sabendo , cada ano, se vamos 
existir . Esta situação impede que possamos programar com rigor a médio e longo prazos e limita 
a nossa possibilidade de compromisso com outras entidades por prazos superiores a um ano, e 
estou-me a referir essencialmente ao apoio financeiro de Camaras , empresas e mecenas, etc. 
 
Solicitamos pois uma reunião com a Comissão para poder expor mais detalhadamente estas 
questões e solicitar o vosso apoio para permitir uma maior estabilidade para o projecto 
Orquestra Geração. 
 

Atenciosamente 
 

António Wagner Diniz e Helena Lima 
Presidente e Vice Presidente 
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