
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

 A Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha no Lumiar, em Lisboa, arrancou no

ano de 2009 com o Projecto “AMBCVL em Movimento”. Este projecto inclui a realização de

acções de alfabetização para adultos, com vista a promover a aprendizagem, a actualização e a

aquisição ou enriquecimento de conhecimentos e competências pessoais e sociais.

A trabalhar com duas turmas, num total de 30 alunos dedicados, o Projecto desenvolvido pela

Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, está a contribuir assim, não só para a

promoção da aprendizagem dos moradores e para a melhoria das suas competências pessoais,

mas também para combater o analfabetismo.

Apesar do excelente trabalho que a Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha tem

vindo a desenvolver e das virtudes do Projecto, as duas docentes destacadas pelo Ministério da

Educação e Ciência tiveram de abandonar o Programa em Outubro do ano corrente. Situação

que veio interromper o sonho dos respectivos alunos que mantêm a vontade e a determinação

em continuar a aprender.

Não se compreendem assim os motivos que levaram o Governo a tomar esta atitude, e

consequentemente deixando os alunos ao abandono, tanto mais que a taxa de analfabetismo

em Portugal continua a rondar os 10%, ou seja, cerca de um milhão de portugueses não sabe

ler nem escrever, e cerca de um terço dos Portugueses não concluiu a 4ª. Classe.

Acresce ainda que a Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha no Lumiar, continua

a manifestar total disponibilidade na cedência das suas instalações para a continuação do

Projecto.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a S.

Ex.ª A Presidente da Assembleia da República que remeta ao Governo a seguinte

Pergunta, para que o Ministério da Educação e Ciência possa prestar os seguintes

esclarecimentos:



1 – Que motivos levaram o Governo a cancelar a participação das duas docentes neste

Projecto?

2 – Que medidas pondera o Ministério da Educação desenvolver com vista à reactivação desse

projecto?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 2 de Dezembro de 2011

Deputado(a)s

JOSÉ LUÍS FERREIRA(PEV)

HELOÍSA APOLÓNIA(PEV)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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