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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do CDS aguarda por resposta à Pergunta 682/XIII/4, de 19 de novembro,

reforçada com a Pergunta 2187/XIII/4.ª, de 31 de maio, sobre “Atraso nas obras de

requalificação da Escola Secundária do Monte da Caparica”, enviadas ao Senhor Ministro da

Educação.

De acordo com 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, terminou

já o prazo de 30 dias fixado como limite para resposta.

Os deputados abaixo-assinados vêm, deste modo, submeter novamente as questões

anteriormente colocadas, abstendo-se de repetir os considerandos formulados na Pergunta

682/XIII/4, aguardando resposta no prazo fixado pela lei.

Considerando que:

A Escola Secundária do Monte da Caparica aguarda há muito pela conclusão das obras de

requalificação.

O reinício das obras, já anunciadas por diversas vezes, nunca se chegou a concretizar, levando

ao agudizar dos problemas que afetam o estabelecimento de ensino secundário no Monte da

Caparica, onde estudam cerca de 500 alunos.

Devido a esse facto, alunos, professores e auxiliares de educação confrontam-se com a

qualidade do ensino em condições muito limitadas, nomeadamente, no que respeita às salas de

aula e ao aquecimento central.

Os contentores continuam a substituir as normais salas de aula, levando a um gasto mensal

elevado, resultado do seu aluguer.



A persistência desta situação influencia negativamente a qualidade e a segurança do ensino

prestado na Escola Secundária do Monte da Caparica.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro

da Educação, através de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 –Para quando o reinício das obras de requalificação da Escola Secundária do Monte da

Caparica, em Almada, devolvendo à comunidade escolar a segurança, o bem-estar e uma

melhor qualidade de ensino neste estabelecimento?

2 –Qual o montante de verbas alocadas à sua requalificação?

Palácio de São Bento, 9 de agosto de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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