
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Atendendo a que não foram esclarecidas, na totalidade, as questões colocadas na Pergunta Nº

1158/XIII (2ª) “Requalificação das Escolas de Ermesinde e de Valongo”;

Considerando, ainda, que a competência da requalificação das Escolas de Ermesinde e de

Valongo pertence ao Governo;

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que, por

intermédio do Ministério da Educação, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

1. Para quando o início da 1ª Fase das obras de requalificação e modernização das escolas de

Ermesinde e de Valongo, identificadas na Pergunta Nº 1158/XIII (2ª)?

2. Em que consiste o projeto para esta 1ª fase?

3. Foi já aberto o concurso? Se não, quando será aberto?

4. Qual o prazo de execução?

5. Para quando se prevê a conclusão desta 1ª Fase?

6. Quando se prevê a 2ª Fase? Qual a intervenção prevista para a segunda fase e qual o

respetivo montante de investimento?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 5 de Abril de 2017

Deputado(a)s

ANA VIRGÍNIA PEREIRA(PCP)

ANA MESQUITA(PCP)



Deputado(a)s

DIANA FERREIRA(PCP)

JORGE MACHADO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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