
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:

Na sequência da publicação das listas provisórias dos “Contratos de Patrocínio 2022-2028” para

o Ensino Artístico Especializado, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL)

constatou o insuficiente apoio prestado ao ensino artístico especializado de música, dança e

teatro da rede do ensino particular e cooperativo no território da Região de Leiria.

Resulta deste concurso a distribuição de apenas 108 vagas de financiamento, disponibilizadas

para a Região da Comunidade Intermunicipal de Leiria, um número manifestamente reduzido

para acompanhar a procura do ensino artístico e o dinamismo das várias escolas que têm

desenvolvido e projetado em toda a comunidade atividades artísticas e culturais de relevo.

Pelo exposto, e resultado do contacto feito com diversas entidades, nomeadamente com a

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, que nos fez chegar a posição conjunta sobre a

matéria, que juntamos em anexo, gostaríamos de obter resposta de Vª Exª. sobre o requerido no

mesmo.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem

o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

solicitar as seguintes informações ao Sr. Ministro da Educação, Dr. João Costa.

1 – Qual a possibilidade da comissão de análise das candidaturas apresentadas, coordenada

pelo Diretor-Geral da DGEstE, em proceder à reapreciação da decisão de atribuição do número

de vagas, considerando as escolas da Região de Leiria e, caso assim não o entenda, ponderar

a abertura de um novo concurso para atribuição de Contrato de Patrocínio que possibilite a

reavaliação das verbas atribuídas às escolas da região de Leiria, na variante de ensino artístico

especializado, com efeitos para os anos letivos de 2022-2023 a 2027-2028?



Palácio de São Bento, 20 de setembro de 2022

Deputado(a)s

ANDRÉ VENTURA(CH)

BRUNO NUNES(CH)

DIOGO PACHECO DE AMORIM(CH)

FILIPE MELO(CH)

GABRIEL MITHÁ RIBEIRO(CH)

JORGE GALVEIAS(CH)

PEDRO DOS SANTOS FRAZÃO(CH)

PEDRO PESSANHA(CH)

PEDRO PINTO(CH)

RITA MATIAS(CH)

RUI AFONSO(CH)

RUI PAULO SOUSA(CH)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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