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Assunto: Danos na Escola Secundária de Alcácer do Sal

Destinatário: Min. da Educação e Ciência

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1. A Escola Secundária de Alcácer do Sal foi requalificada há 5 anos pela empresa Parque
Escolar, E.P.E., tendo a sua requalificação representado um investimento de 7 milhões de euros
e sido a escola apresentada nessa altura como estando moderna, ampla e adequada às
necessidades dos alunos. Ora, desde a sua inauguração, observou-se à rápida deterioração das
instalações escolares, com particular destaque para o pavilhão desportivo, a sala dos
assistentes operacionais e algumas salas de aula.
2. No seguimento de condições meteorológicas adversas no dia 16 de Abril deste ano, a
situação precária dessas instalações agravou-se, verificando-se actualmente danos severos em
parte das instalações escolares. A situação obrigou à evacuação da escola e à chamada dos
bombeiros e da protecção civil que, à sua chegada, verificaram que os quadros eléctricos se
encontravam desligados, o chão totalmente inundado e que escorria água com muita
intensidade pelos tectos. A avaliação dos bombeiros e da protecção civil concluiu que havia
risco de desabamento do tecto e de ocorrência de curto-circuitos, o que levou à decisão do
encerramento da escola no dia seguinte (17 Abril), uma vez que não estavam reunidas todas as
condições de segurança para os alunos.
3. Avaliados os danos no dia seguinte às ocorrências, constatou-se que:
- continuava a chover no ginásio (que ainda no ano passado tinha sofrido a mesma infiltração);
- a sala de arrumação de material do ginásio tinha o chão coberto de água;
- a sala de arrumação (por de baixo do ginásio) tinha o chão com alguma água;
- no laboratório de biologia, havia igualmente água no chão e verificou-se que esta tinha entrado
pelo quadro eléctrico;
- na sala de funcionários, continuava a chover pelas duas luminárias e pelo detector de
incêndios;
- no corredor de acesso às salas 12 a 20, continuava a chover pelas 4 luminárias e 2 detectores
de incêndio, estando o chão totalmente inundado. No bastidor, situado neste corredor, existiam

vestígios de água nomeadamente em cima do UPS. Ainda nesse corredor, no arquivo dos
serviços administrativos, continuava a pingar do tecto;
- na sala de trabalho de docentes, o chão estava cheio de água;
- nas salas 15, 17 e 19, o chão encontrava-se coberto de água, que pingava através vídeo
projector fixado no tecto.
4. Tendo sido informados da situação, os engenheiros da empresa Parque Escolar, E.P.E.,
deslocaram-se ao local, fizeram o levantamento dos estragos e, de acordo com a informação
que foi dada à escola, contactaram o seguro.
5. O retomar do funcionamento da escola foi possível, no dia 18 de Abril, graças ao esforço de
todos na Escola Secundária de Alcácer do Sal, na medida em que foi necessário fechar 5 salas
de aula, a sala dos funcionários e todo o corredor de acesso a essas salas. Esta situação é, no
entanto, insustentável a longo prazo, razão pela qual a comunidade escolar está inquieta e
espera, da parte da tutela, uma rápida recuperação dos equipamentos escolares.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Educação e Ciência, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1 – Tem conhecimento da degradação das instalações escolares na Escola Secundária de
Alcácer do Sal e confirma que a situação está a ser tratada pela empresa Parque Escolar?
2 – Uma vez que uma parte significativa dos estragos decorre de situações identificadas
em 2014, esteve prevista ou realizou-se alguma intervenção para a recuperação dos
equipamentos escolares?
3 – Como justifica que uma escola requalificada no âmbito do Programa de Modernização
de Estabelecimentos de Ensino Secundário (PMEES), e estreada há apenas 5 anos,
apresente tamanha degradação?
4 – Para quando está prevista a intervenção, por parte da Parque Escolar ou dos serviços
do Ministério da Educação e Ciência, no sentido de resolver as situações descritas e,
atempadamente, garantir condições adequadas para a utilização das áreas afectadas?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 29 de Abril de 2015
Deputado(a)s
JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)

Deputado(a)s
ABEL BAPTISTA(CDS-PP)
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