
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 22 de setembro de 2020 a deputada do CDS abaixo assinada questionou o Senhor Ministro

da Educação sobre o futuro da Orquestra Geração (OG), procurando saber se a tutela estaria na

disposição de continuar o apoio ao projeto, em que termos e quando.

Na resposta, com data de 8 de fevereiro de 2021, após destacar positivamente várias

competências da OG, o Gabinete do ME afirma, e citamos, «reconhecendo os méritos do

projeto, o Ministério da Educação continuará, como até aqui, a apoiá-lo.»

No entanto, e com a aproximação do início do ano letivo 2021/2022, os responsáveis pelo

projeto manifestaram à Assembleia da República a sua preocupação pelo facto de, mais uma

vez, não terem ainda tido qualquer resposta quanto à proposta de plafond de horas a atribuir à

contratação de docentes para a OG (tendo mantido o mesmo número de horas para o ano

transato).

De acordo com os responsáveis, por várias vezes contactaram o Ministério da Educação e

respetiva Secretaria de Estado, a DGEstE e outras entidades responsáveis, sem resposta,

estando por isso sem saber o que dizer às escolas, aos alunos e às famílias.

Tendo em conta a importância deste projeto, tal como o próprio Ministério reconhece, o Grupo

Parlamentar do CDS 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;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem 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

2021/2022?

2- Qual o motivo para este atraso?

3- O Ministério da Educação mantém a disposição de continuar o apoio à Orquestra

Geração? Se sim, em que termos?

Palácio de São Bento, 7 de setembro 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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