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Modernização e Requalificação Escola Secundária de Valongo

A modernização e requalificação dos edifícios escolares tem-se mostrado fundamental na

criação de condições adequadas de funcionamento das escolas, permitindo o incremento do

sucesso escolar e gerando uma nova ambição na comunidade educativa.

Estas intervenções permitem a adequação dos edifícios escolares às modernas exigências do

processo educativo, criando condições imprescindíveis para o combate ao insucesso e ao

abandono escolar e preparando-os para a escolaridade obrigatória de 12 anos e a diversificação

das ofertas formativas.

Após o início de funções deste Governo verificou-se um preocupante revés no desenvolvimento

do programa de Requalificação do Parque Escolar, com a interrupção de obras em curso e o

bloqueio das intervenções ainda em projeto e outras já previstas.

A paralisação deste programa, leva a que muitos estabelecimentos escolares que se mostram

condenados ao encerramento por falta de condições físicas de funcionamento, sobretudo os

mais antigos, no centro das grandes cidades, registem um crescente abandono por parte dos

alunos.

Entre estas está a Escola Secundária de Valongo, sede do Agrupamento Escolar, com uma

comunidade escolar constituída por cerca de 1 200 alunos, 200 professores e 76 assistentes.

A esta escola, foram criadas legitimas espectativas na comunidade escolar no sentido da sua

requalificação, que têm sido sistematicamente goradas e adiadas.

Esta escola encontra-se em estado de absoluta degradação global, que não se resolve com

pequenas intervenções de pura cosmética, quando as mais importantes, com infiltrações de

água que coloca em causa o sistema elétrico e consequentemente a segurança dos alunos,



professores e funcionários, são relegadas para as calendas gregas.

Por outro lado é uma das escolas onde existe no sistema construtivo amianto que põe em causa

a saúde de toda a comunidade escolar e que é indispensável resolver com carácter de urgência.

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156º da Constituição da

República Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da

República, vêm os signatários, através de V.ª Ex.ª, perguntar ao Senhor Ministro da

Educação e Ciencia:

1º Está o Governo consciente desta realidade e assim disponível para iniciar o processo

de requalificação da Escola Secundária de Valongo ou vai continuar a ignorar esta

comunidade escolar, pondo em causa a sua segurança e a saúde de alunos, professores

e funcionários?

2º Caso o Governo tenha previsto avançar com este projeto, qual a data prevista para o

início desta intervenção?

Palácio de S. Bento, 12 de Março de 2014

Os Deputados

Renato Sampaio

Francisco Assis

Isabel Santos

André Figueiredo

Luisa Salgueiro

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 13 de Março de 2014

Deputado(a)s

RENATO SAMPAIO(PS)

FRANCISCO DE ASSIS(PS)

ISABEL SANTOS(PS)

NUNO ANDRÉ FIGUEIREDO(PS)

LUÍSA SALGUEIRO(PS)

JOÃO PAULO CORREIA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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