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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da E.B. 2,3 das Dairas

manifestou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua enorme preocupação pelo atraso

na conclusão das obras de requalificação da E.B. 2,3 das Dairas, escola que pertence ao

Agrupamento de Escolas do Búzio, no concelho de Vale de Cambra.

As obras de requalificação deveriam estar concluídas a 31 de Dezembro de 2019. A sua não

conclusão no tempo previsto protela a resolução das condições deficitárias em que os alunos

têm aulas, com evidentes prejuízos nas condições para um ensino-aprendizagem de qualidade.

No contacto que estabelecemos, a Associação manifestou a sua incompreensão pela situação

e, sobretudo, pela ausência de qualquer informação que justifique a não conclusão das obras de

requalificação.

A referida Associação de Pais transmitiu ao Grupo Parlamentar do PS que esta importante obra

«foi apoiada por fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020, num investimento total na

ordem dos 2 milhões de euros (1.7 milhões de euros oriundos de fundos; 150.000€ por parte do

município de Vale de Cambra; e 150.000€ constantes no orçamento de Estado de 2017 e 2018,

respetivamente, por parte do Ministério da Educação) e com um prazo de execução de 365 dias

a contar desde dezembro de 2018 e com seu terminus a dezembro de 2019».

A Associação de Pais informou-nos ainda que as obras de requalificação encontram-se paradas

e não concluídas, entendendo a referida Associação que «existirá um prolongamento do prazo

que pode ir até 8 meses, devido a um não acordo entre a Câmara Municipal de Vale de Cambra,

dona da obra, e a Empribuild, Lda., empresa encarregue pela execução da obra».

A prorrogação das obras de requalificação e a manutenção das aulas em monoblocos

climatizados prolonga uma situação que se mantem há mais de 13 meses, sem que os

Encarregados de Educação tenham, neste momento, informação ou perspetiva real sobre a

conclusão das obras.

Atendendo à não conclusão das obras no prazo inicialmente previsto e ao consequente

prolongamento das condições deficitárias em que os alunos da E.B. 2,3 das Dairas têm as suas

aulas, pergunta-se:

Tem o Ministério da Educação conhecimento da prorrogação do prazo para a conclusão das

obras de requalificação?

1.



Tendo conhecimento, sabe o Ministério o que motivou a sua prorrogação?2.

Confirmando-se esta situação, tem o Ministério informação sobre a previsão da conclusão

das obras de requalificação?

3.

Palácio de São Bento, 14 de fevereiro de 2020

Deputado(a)s

BRUNO ARAGÃO(PS)

JOANA SÁ PEREIRA(PS)

CLÁUDIA SANTOS(PS)

FILIPE NETO BRANDÃO(PS)

HUGO OLIVEIRA(PS)

PORFÍRIO SILVA(PS)

SUSANA CORREIA(PS)
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