
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:

- Em Agosto de 2020 foi anunciado um concurso adicional de contratos de patrocínio para o

ensino artístico especializado, tendo por objetivo - não assumido pelo Governo, mas muito

sentido pelas escolas e pelos seus alunos – a correção das injustiças criadas pelo concurso de

contratos de patrocínio de julho 2020, em termos de vagas e respetivo financiamento;

- Em 26 de janeiro foi lançado o Procedimento Adicional de Concurso para o Contrato de

Patrocínio 2020-2026, quase meio ano depois de ter sido prometido, e enquanto as escolas

esperavam, mantendo atividade plena, mas subfinanciada em vários casos;

- O novo concurso não resolveu alguns dos problemas decorrentes dos resultados do concurso

inicial;

- As vagas abertas no novo concurso foram claramente insuficientes para financiar todos os

alunos matriculados e a frequentar o ensino artístico – e se é verdade que, em algumas escolas,

foi permitido aumentar as vagas, em muitas outras estas foram reduzidas;

- Algumas escolas alertaram para o facto de ainda não ter sido celebrado o contrato de

financiamento, do que resulta não ter havido lugar a transferências por parte do Estado.

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;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Ministro da Educação,



por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, insistir nas

respostas às seguintes perguntas:

1- Por que razão não foi ainda celebrado o contrato de financiamento do concurso

adicional, lançado no passado mês de janeiro?

2- Quando é que o Governo pretende transferir as verbas contratualizadas e em falta, para

garantir o regular funcionamento das escolas?

Palácio de São Bento, 4 de maio de 2021

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(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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