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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O parque escolar sofreu ao longo dos últimos anos grandes transformações, de forma bastante

assimétrica, com escolas novas luxuosas, construídas em locais onde ainda existiam

instalações com qualidade, deixando outras em estado bastante degradado por recuperar.

Todos sabemos a “festa” que teve lugar em algumas obras, as lamentáveis derrapagens

financeiras, a falta de planeamento e de realização de economias de escala, o exagero e

descontrolo na construção de muitas escolas novas e a desadequação de alguns equipamentos

face às necessidades existentes. Quando se optou por fazer um conjunto de escolas luxuosas

existiam muitos exemplos de escolas a funcionar em instalações precárias e temporárias que

foram deixadas para trás. O caso do concelho do Sardoal, distrito de Santarém, é um desses

exemplos e é provavelmente a escola com piores condições no distrito de Santarém, apesar de

toda a manutenção que tem sido assegurada pela autarquia local e pela própria escola.

Acreditamos que com o mesmo montante investido no programa lançado pelo Governo anterior,

na tão famosa “Parque Escolar”, teria sido possível, com razoabilidade, recuperar um número

muito mais elevado de escolas – implicava que tivesse havido boa gestão, rigor e menos luxos

ou megalomanias.

Os Deputados do PSD eleitos pelo círculo de Santarém visitaram recentemente as instalações

do Agrupamento de Escolas do concelho do Sardoal e puderam constatar as dificuldades

existentes, a degradação do espaço e as difíceis condições ao dispor dos alunos e da restante

comunidade escolar, quer no período do verão quer no inverno.

Muito mudou na política de equipamentos do Ministério da Educação. Reconhecemos o esforço

feito por este governo no sentido de reparar os erros cometidos, de ajustamento das obras em

curso face às reais necessidades, reduzindo encargos mas mantendo a qualidade necessária ao

bom desempenho da comunidade escolar, permitindo alargar o programa a mais escolas que

antes não tinham merecido essa oportunidade.



É por estas razões que os Deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém, ao

abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitam ao Sr. Ministro da

Educação e Ciência, através de Vossa Exª., resposta às seguintes questões:

1 – Está prevista a inclusão da escola do Sardoal no plano de investimentos no parque escolar

previsto pelo Ministério da Educação?

2 – Se sim, quais os montantes previstos de investimento na escola acima mencionada e como

serão suportados pelas diversas entidades envolvidas, designadamente Ministério da Educação,

CCDR Centro e a autarquia local?

3 – Qual o calendário previsto pelo Governo para a realização do investimento acima

mencionado?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 3 de Julho de 2015

Deputado(a)s

DUARTE MARQUES(PSD)

ISILDA AGUINCHA(PSD)

NUNO SERRA(PSD)

CARINA OLIVEIRA(PSD)

VASCO CUNHA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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