
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 

Na semana de 9 de maio foram publicadas em diversos órgãos de comunicação social notícias

sobre os protestos de estudantes á porta de diferentes estabelecimentos de ensino, para e de

acordo com as notícias “denunciar e reivindicar a contratação de professores e psicólogos, bem

como a realização de obras nos edifícios”.

As associações de estudantes terão, alegadamente, organizado o protesto após envio a 24 de

março de carta aberta ao Ministro da Educação, ao Diretor Geral da Direção Geral da Educação

e ao sr. Presidente de Câmara.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos a V. Exa.,

Senhor Presidente da Assembleia da República, que o Governo, por intermédio Do Senhor

Ministro da Educação informe, no âmbito das suas competências,

Se acompanhou a situação?1.

Após receção da carta aberta, as associações de estudantes foram ouvidas?2.

Foi tida reunião entre Ministério da Educação, Município e Associações de Estudantes

procurando encontrar soluções, faseadas para as questões colocadas?

3.

Palácio de São Bento, 17 de maio de 2022

Deputado(a)s

ALEXANDRA TAVARES DE MOURA(PS)

JOÃO MIGUEL NICOLAU(PS)

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

RITA BORGES MADEIRA(PS)

PEDRO CEGONHO(PS)



Deputado(a)s

VERA BRAZ(PS)

PAULO MARQUES(PS)

ROMUALDA NUNES FERNANDES(PS)

MARIA DA LUZ ROSINHA(PS)

RICARDO LIMA(PS)

MIGUEL MATOS(PS)

MARIA BEGONHA(PS)

MIGUEL CABRITA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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