
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:

A Resolução da Assembleia da República n.º 190/2019, que recomenda ao Governo a

sustentabilidade do projeto «Orquestra Geração», estipula, entre outros, que se inicie os

procedimentos necessários à disseminação do projeto «Orquestra Geração» em todo o território

nacional.

Com um relevante papel de inclusão, através da formação musical de jovens e respetivas

comunidades, e sob a supervisão pedagógica da Escola Artística de Música do Conservatório

Nacional, a Orquestra Geração (OG) abrange atualmente 16 agrupamentos escolares – 15 na

Área Metropolitana de Lisboa e um em Coimbra (em parceria com o Conservatório de Música de

Coimbra) –, tem um projeto em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e dá

apoio ao desenvolvimento de uma orquestra no Agrupamento de Vialonga.

Desde o ano letivo 2009/2010 que a OG conta com o apoio do Ministério da Educação para a

contratação de professores para os seus dois núcleos, com atividade em escolas oficiais de

tipologia predominantemente TEIP, tendo já alcançado mais de oito mil alunos e famílias.

De acordo com uma carta enviada à Assembleia da República, este ano letivo, que já se

encontra a decorrer, a OG não sabe ainda se vai poder continuar com o seu projeto, ou não,

alegando ausência de informações por parte do Governo quanto ao apoio habitual para

contratação de docentes.

Tendo em conta a importância deste projeto, o CDS-PP entende ser urgente uma decisão do

Ministério da Educação sobre o futuro da OG, que mesmo em confinamento nunca deixou de

acompanhar os seus alunos e manter a sua atividade.

Assim, entendemos ser da maior pertinência obter esclarecimentos por parte do Senhor Ministro

da Educação.



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 Senhor Ministro

da Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1- Tem V. Exa. conhecimento da situação em que se encontra a Orquestra Geração e da

falta de informações por parte do Ministério da Educação relativamente ao ano letivo em

curso?

2- Qual o motivo para que, tendo o ano letivo já iniciado, ainda não haja qualquer

resposta do Ministério da Educação quanto ao futuro da Orquestra Geração?

3- Está o Ministério da Educação na disposição de continuar o apoio à Orquestra

Geração? Em que termos e quando?

Palácio de São Bento, 22 de setembro de 2020

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

TELMO CORREIA(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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