Comissão de Educação e Ciência
24.janeiro.2019 – 14h00
RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA

Entidade:

Associação de pais do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo
Elementos identificados na página da Comissão

Recebidos por: Deputados Luís Monteiro (BE, que presidiu à reunião), Germana Rocha (PSD),
Liliana Silva (PSD), Hugo Carvalho (PS), Maria Augusta Santos (PS) e Jorge
Machado (PCP).
Assunto:

Obras de reabilitação da Escola Básica de Penafiel Sul e da Escola Secundária
Joaquim de Araújo

Exposição: O Deputado Luís Monteiro (BE, que presidiu à reunião) cumprimentou a delegação
presente e indicou os tempos fixados para a audiência.
Os membros da delegação indicaram o seguinte, em síntese:
1. A Escola Básica de Penafiel Sul (até ao 5.º ano) e a Escola Secundária Joaquim de
Araújo (ambas com mais de 20 anos) nunca foram alvo de qualquer intervenção e
registam uma elevada degradação;
2. A título exemplificativo, o quadro elétrico é obsoleto e a rede não suporta mais de 6
aquecedores ligados, as janelas deixam entrar frio, muitas persianas não funcionam, a
caixilharia e as casas de banho estão degradadas;
3. Em 2012 foi feita a agregação das escolas e não houve reforço da verba de manutenção,
que neste momento é insuficiente;
4. Há indicação de que o Ministério da Educação, em parceria com a autarquia, vão
programar as obras da Escola Básica para 2020, enquanto a responsabilidade no que
se refere à Escola Secundária é do Ministério;
5. Têm um novo curso, de desporto, e quando chove não podem utilizar o pavilhão
desportivo, para os respetivos alunos e para os restantes;
6. Em 2018 foram-lhes atribuídos 10.000€ para reparações, os quais já foram gastos;
7. A escola esteve incluída na fase 4 das intervenções da Parque Escolar, E.P.E., mas as
obras não foram feitas.
A Deputada Germana Rocha (PSD) referiu que o PSD, em outubro de 2018, fez uma pergunta
ao Governo, não tendo obtido resposta e na audição regimental questionou os membros do
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Governo, também sem resultado. A terminar, indicou que falta investimento no parque escolar
em geral.
O Deputado Hugo Carvalho (PS) mencionou que as condições nas escolas não são as mais
adequadas, sendo um problema que afeta vários estabelecimentos, que exigem investimentos e
indicou que o Governo tem estado a resolver as situações, em conjunto com as autarquias.
Esclareceu ainda que estas obras não tiveram programação no quadro comunitário e o Governo
já reprogramou aqueles fundos e incluiu a requalificação desta escola.
O Deputado Luís Monteiro (em representação do BE ) indicou que foi aprovada a Resolução da
Assembleia da República n.º 248/2018, a recomendar a requalificação das escolas em causa,
mas não há resposta do Governo. Mencionou ainda que com a delegação de competências que
está em curso, a responsabilidade pela realização das obras passa para as autarquias e o
Governo exime-se da mesma, tendo manifestado discordância em relação a essa matéria
O Deputado Jorge Machado (PCP) referiu que já fizeram uma pergunta ao Governo, sem
resposta e muitas autarquias não têm poder para fazerem as obras.
Devolvida a palavra aos membros da delegação, estes referiram o seguinte:
1. As 2 escolas nunca tiveram intervenções;
2. Na semana passada as salas tinham entre 8.º e 9.º de temperatura e os alunos
continuam a levar mantas para as escolas;
3. Se ligarem vários aquecedores, o quadro elétrico desliga-se;
4. Não há eficiência energética;
5. Pedem que sejam feitas obras urgentes, mesmo que faseadas, em prol dos alunos;
6. A Escola Básica, no concelho, é a que tem melhores resultados escolares;
7. Muitos alunos, atentas as condições da escola, já foram para outras;
8. Pedem ajuda para a requalificação;
9. Percebem que há outras escolas com problemas, mas também há outras mais novas e
melhores que foram intervencionadas;
10. As escolas do 1.º ciclo e da educação pré-escolar foram intervencionadas;
11. São um Agrupamento de referência para crianças com deficiência, que exige condições
especiais e não podem mantê-las em todo o espaço da escola.
A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo
parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.
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Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2019

A assessora
Teresa Fernandes
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