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Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Nos últimos anos, as Escolas Profissionais, têm sofrido situações de “aperto” financeiro que

decorrem da demora na transferência de verbas, no âmbito do financiamento protocolado, para

os estabelecimentos de ensino.

Esta situação, conforme apresentado pela ANESPO, “põe em risco os projetos educativos das

escolas e a sua imagem externa” e, em última análise, leva a“situações de incumprimento

perante formandos, professores, outros colaboradores e fornecedores, incluindo obrigações

perante a segurança social e as finanças.”

De há alguns anos a esta parte que é vivido pelas Escolas Profissionais o tormento da

preparação e arranque dos anos letivos.

As escolas precisam de, com antecedência, preparar o arranque do ano letivo seguinte, por

isso, é hábito, fazerem ações de divulgação dos cursos ministrados junto das escolas do 3º

ciclo, participando inclusive em feiras de ofertas formativas. Ora o timingde realização destas

ações decorre, por norma, no final do 2º período do ano em curso.

Neste sentido torna-se imprescindível que a preparação do ano letivo seja feita atempadamente,

para que se conheça a realidade futura e para que a divulgação efetuada seja realista.

Face ao exposto venho ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156º da CRP e da alínea d)

do nº1 do artigo 4º do RAR, requerer ao Governo, através do Ministério Educação, os seguintes

esclarecimentos:

Qual a situação atual dos reembolsos às Escolas Profissionais do Distrito de Braga;1.

Qual o planeamento previsto pelo Ministério da Educação, para o próximo ano letivo (2015-

2016), relativamente aos cursos a ministrar nas Escolas Profissionais.

2.



Palácio de São Bento,  sexta-feira, 10 de Abril de 2015

Deputado(a)s

MIGUEL LARANJEIRO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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