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Informação


Projeto de Resolução n.º 1630/XIII/3.ª (BE) Requalificação da Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa



Projeto de Resolução n.º 1687/XIII/3.ª (CDS-PP) Recomenda ao Governo que realize, com urgência, obras
de requalificação na Escola Secundária do Lumiar, em
Lisboa



Projeto de Resolução n.º 1697/XIII/3.ª (PEV) Requalificação urgente da Escola Secundária do Lumiar, no
concelho de Lisboa

Discussão ocorrida nos
termos do artigo 128.º, n.º
1, do RAR, em reunião da
Comissão de 10.07.2018.
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1. Ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da
Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes
dos Deputados) do Regimento da Assembleia da República (RAR), foram
apresentadas as seguintes iniciativas:


Projeto de Resolução n.º 1630/XIII/3.ª (BE) - Requalificação da Escola
Secundária do Lumiar, em Lisboa



Projeto de Resolução n.º 1687/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que
realize, com urgência, obras de requalificação na Escola Secundária do Lumiar,
em Lisboa



Projeto de Resolução n.º 1697/XIII/3.ª (PEV) - Requalificação urgente da
Escola Secundária do Lumiar, no concelho de Lisboa

2. A discussão das iniciativas ocorreu na reunião da Comissão de 10 de julho de
2018.
3. A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) começou por referir que a escola reúne
poucas condições físicas, nomeadamente o facto de as coberturas dos blocos são
ainda em fibrocimento com amianto. Referiu, depois, que a Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares terá já alocado 150 mil euros para a reabilitação da
escola, mas a quase totalidade da verba deverá ser consumida na substituição das
coberturas. Para além destas obras, aludiu ao facto se tratar de um edifício sem
intervenção há mais de 40 anos, o que justifica a degradação geral do edificado
desta escola. Mencionou, ainda, que se trata da única escola secundária que serve
as freguesias do Lumiar e de Santa Clara, da cidade de Lisboa, dispondo a escola
de capacidade para acolher mais alunos, mas que em virtude da sua atual
degradação não é procurada. Terminou, apelando à necessidade de se proceder
a uma requalificação geral da escola e à remoção urgente das placas de
fibrocimento com amianto.
4. A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu que o estado de
degradação da Escola Secundária do Lumiar tem vindo a agravar-se
significativamente nos últimos anos, tratando-se de uma escola edificada na
década de 80 que nunca foi objeto de obras profundas, não obstante servir a maior
freguesia da capital. Informou que, para além do Ministério da Educação ter dado
conhecimento da existência de uma verba 150 mil euros para a substituição de
coberturas do refeitório, da cozinha e dos blocos das salas de aula, mas sem
indicação da data de início de tais obras e sendo certo que as mesmas não
resolvem os problemas de fundo de que a escola sofre, a Câmara Municipal de
Lisboa aprovou em fevereiro, por unanimidade, uma moção na qual alerta o
Governo para a situação da Escola Secundária do Lumiar, pedindo que seja feita
uma “intervenção de requalificação prioritária e urgente”, e ainda a Comissão
Instaladora da Associação de Pais lançou uma petição pública online a exigir obras
urgentes na escola, que conta já com cerca de mil assinaturas. Terminou,
reiterando a necessidade de serem definidos critérios para a intervenção nas
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escolas e de ser definido um mapeamento, a disponibilizar a toda a comunidade
educativa.
5. O Senhor Deputado José Luís Ferreira (PEV) referiu que é a única escola pública
do ensino secundário da freguesia do Lumiar, a mais populosa da cidade, servindo
também a freguesia de Santa Clara. Mencionou que o seu Grupo Parlamentar teve
a oportunidade de visistar a escola, e constatar que este não reune condições.
Também tiveram conhecimento de que a DGesTe já teria anunciado a afetaçaõ de
uma verba de 150 mil euros, mas esta intervenção é insuficiente para resolver os
problemas estruturais, motivo pelo qual o seu Grupo Parlamentar mantém a
iniciativa.
6. O Senhor Deputado Pedro Delgado Alves (PS) também sublinhou o estado de
conservação da escola, referindo ser a única escola secundária que serve a
freguesia do Lumiar e Santa Clara, sendo a maior freguesia da cidade de Lisboa.
Abordou, ainda, a necessidade de remoção do amianto e a existência de uma
calendarização para a realização das obras no refeitório, para além da
necessidade efetiva de realização de outras obras, como seja a intervenção nos
laboratórios. Expôs, ainda, que de facto é necessária uma intervenção profunda na
escola, todavia sublinhou que a intervenção do Governo, nestes casos urgentes,
visa a realização de obras que minimizem os problemas, sem prejuízo de
reconhecer que não os resolvem totalmente.
7. O Senhor Deputado Pedro Pimpão (PSD) sublinhou ser urgente o conhecimento,
por parte dos agentes educativos, do quando e de como vai ser esta intervenção,
bem como dos critérios necessários à existência de uma intervenção.
8. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que o seu Grupo Parlamentar
acompanha as preocupações constantes das iniciativas, sendo um exemplo disso
o Projeto de Resolução n.º 1523/XIII/3.ª apresentado pelo Grupo Parlamentar do
PCP para todas as escolas de Lisboa. Saudou o dinamismo da Comissão
Instaladora da Associação de Pais, e referiu ser necessário dar uma resposta
urgente a esta escola, mas também garantir a qualidade do ensino, sendo já muitos
os anos que esta comunidade educativa aguarda por uma resposta.
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9. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível nos Projetos
de Resolução referidos, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente
da Assembleia da República, para agendamento da votação das iniciativas na
sessão plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia
da República.
Assembleia da República, em 10 de julho de 2018

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
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