
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 

A 11 de junho de 2017 – no âmbito das Comemorações do dia 10 de junho, Dia de Portugal, de

Camões e das Comunidades Portuguesas, por ocasião da visita oficial do Exmo. Sr. Presidente

da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Exmo. Sr. Primeiro-Ministro de

Portugal, António Costa -, foi assinado, no Consulado Geral de Portugal, pelo Ministro da

Educação, Tiago Brandão Rodrigues (à altura) e pelo Governador do Estado de São Paulo,

Geraldo Alckmin, o protocolo para a cedência das instalações do futuro espaço da Escola

Portuguesa de São Paulo, a primeira escola de currículo português no Brasil.

Segundo um comunicado divulgado pelo Conselho de Ministros, a "Escola Portuguesa de São

Paulo, de currículo português, integra-se numa nova geração de escolas públicas portuguesas

no estrangeiro, caracterizadas por uma ampla autonomia administrativa, financeira e pedagógica

e dispondo da possibilidade de adequação da oferta formativa às exigências de cada contexto".

A criação da escola surgiu de uma parceria firmada entre o Governo de Portugal e Governo do

estado brasileiro de São Paulo, que cedeu o terreno e o prédio onde a instituição será

implantada e em troca pediu que 10% das vagas fossem destinadas a alunos brasileiros de

escolas públicas.

Além de atender alunos, o projeto também prevê a criação de um centro de língua portuguesa

voltado para a formação de professores no espaço que será gerido com recursos do Governo de

Portugal.

À altura, previa-se que a entrada em funcionamento da Escola Portuguesa de São Paulo

ocorreria no ano letivo de 2018/2019. Este estabelecimento de ensino vem integrar o conjunto

de escolas públicas portuguesas já existentes em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola,

Moçambique, Timor-Leste e Macau.

Em maio de 2019, o Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, Paulo Nascimento, afirmou em

meios de comunicação social que “o projeto da escola caminha de forma normal, não vejo

nenhuma situação estranha neste processo. Só em 2018 é que foi publicado a cessão oficial do

terreno e do edifício dado pelo Governo de São Paulo ao Governo de Portugal. Isto foi

fundamental porque a partir deste momento pudemos localizar o processo" e acrescentou que

“ainda não há uma data para inauguração da Escola Portuguesa no Brasil porque o projeto

depende de muito diálogo. É difícil dizer algum prazo para a abertura da escola. A intenção das



autoridades portuguesas é, sem dúvida nenhuma, abrir a escola num prazo mais curto possível.

Eu não posso dar uma previsão porque há uma série de passos que não dependem

exclusivamente da nossa vontade”.

Nos últimos dias, o Exmo. Presidente da República de Portugal marcou presença na 26.ª Bienal

Internacional do Livro de São Paulo, e fez referência à importância da Escola Portuguesa de

São Paulo.

Segundo informações obtidas junto da comunidade portuguesa desta cidade brasileira, as

responsabilidades para a concretização deste projeto por parte do governo brasileiro estão

concluídas, estando a faltar agora a ação do governo português, no que diz respeito ao imóvel e

à definição do currículo do ensino.

Assim, face à morosidade da concretização da obra da Escola Portuguesa de São Paulo e de

acordo com informações obtidas junto da comunidade portuguesa residente nesta cidade

brasileira, assumindo a importância cultural desta obra, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da

Constituição da República Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4.º do Regimento da

Assembleia da República, vêm os deputados signatários perguntar ao governo, nomeadamente

ao Senhor Ministro dos da Educação o seguinte:

O que falta por concretizar a edificação e funcionamento da Escola Portuguesa de São

Paulo?

1.

Quais as responsabilidades do governo português e do governo brasileiro que faltam

ser cumpridas?

2.

Para quando está prevista a abertura?3.

Está já definido o currículo de ensino da Escola Portuguesa de São Paulo?4.

Qual o custo de toda a obra?5.

Palácio de São Bento, 11 de julho de 2022

Deputado(a)s

RICARDO BAPTISTA LEITE(PSD)

HUGO MARTINS DE CARVALHO(PSD)

TIAGO MOREIRA DE SÁ(PSD)

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

ANTÓNIO MALÓ DE ABREU(PSD)

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

ALEXANDRE POÇO(PSD)

ANTÓNIO TOPA GOMES(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

FIRMINO PEREIRA(PSD)



Deputado(a)s

FRANCISCO PIMENTEL(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

GERMANA ROCHA(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

INÊS BARROSO(PSD)

ISABEL MEIRELES(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

JOÃO MONTENEGRO(PSD)

JOAQUIM MIRANDA SARMENTO(PSD)

MARIA EMILIA APOLINÁRIO(PSD)

RICARDO SOUSA(PSD)

RUI CRUZ(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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