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REQUERIMENTO 

REFORÇO DE FUNCIONÁRIOS NA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA HORTA 

A escassez de funcionários nos estabelecimentos de ensino do Faial 

tem sido reportada frequentemente pela comunidade educativa. 

No passado dia 4 de outubro, os encarregados de educação dos alunos 

da Escola Básica António José de Ávila, na cidade da Horta, receberam 

a informação de que, a partir do dia 7 de outubro, deixaria de existir o 

prolongamento do horário daquele estabelecimento de ensino, por falta 

de funcionários. 

No dia 8 de outubro, realizou-se uma reunião promovida pelo conselho 

executivo com os encarregados de educação, na qual foram 

confirmadas as dificuldades ao nível do pessoal não docente, 

agravadas por situações de doença de funcionários de várias escolas 

da unidade orgânica, tendo o conselho executivo garantido que tudo 

fará para repor o alargamento do horário da Escola Básica António José 

de Ávila, apesar de não constituir uma obrigação legal. 

A cessação do prolongamento do horário do estabelecimento de ensino 

afeta cerca de 70 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 

10 anos, e constitui um obstáculo ao normal desenvolvimento da 

atividade profissional de muitos dos seus encarregados de educação, 

salientando-se a carência de alternativas para acorrer aos 

pais/encarregados de educação e às crianças em questão. 
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Reconhecendo todo o esforço que está a ser desenvolvido pelo 

Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Horta, entendemos 

que é necessária a intervenção do governo para reforçar o número de 

funcionários daquela unidade orgânica. 

Este reforço do número de profissionais não docentes é essencial, quer 

porque o envelhecimento progressivo do quadro de pessoal é 

potenciador do aumento das situações de doença (como se verifica 

atualmente), quer porque o controlo de todos os espaços escolares e 

o adequado funcionamento dos estabelecimentos que integram a 

Escola Básica Integrada da Horta requerem a disponibilidade de um 

número maior de funcionários.  

 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, 

os deputados signatários solicitam ao Governo Regional dos Açores, as 

seguintes informações: 

1- O Governo Regional dos Açores tem conhecimento desta 

situação? 

2- Que medidas pretende o Governo Regional tomar para resolver 

os constrangimentos causados pela situação?  

3- Em concreto, está o Governo Regional disponível para reforçar o 

número de funcionários da Escola Básica Integrada da Horta? 

 

 

Horta, 11 de outubro de 2019 

 

 




