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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Apesar de estar mais do que comprovada a necessidade da construção de uma Escola

secundária na Quinta do Conde, o Governo insiste em não dar concretização a esta

reivindicação da população, das autarquias e da comunidade educativa da Quinta do Conde.

A freguesia da Quinta do Conde foi a que mais cresceu em termos demográficos, segundo os

dados do Censos de 2011, com uma população jovem, o que exige que esta evolução seja

acompanhada da construção dos equipamentos escolares. Ora, isto não tem ocorrido na

freguesia da Quinta do Conde.

Estima-se que haja cerca de mil estudantes da freguesia na faixa etária do ensino secundário,

mas na freguesia só há capacidade para acolher cerca de 400 estudantes deste nível de ensino,

o que significa que diariamente centenas de estudantes se deslocam para outras freguesias do

concelho e outros concelhos da península de Setúbal para frequentar este nível de ensino.

A construção da Escola Secundária na Quinta do Conde permite também dar uma resposta aos

jovens estudantes das freguesias de Azeitão, no concelho de Setúbal.

A ampliação da Escola Secundária Michel Giacometti na Quinta do Conde e da ampliação da

Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho em Sesimbra são importantes e permitem

resolver problemas concretos com que estas escolas estão confrontadas, mas não é esta a

solução para assegurar a oferta necessária para abranger todos os estudantes do ensino

secundário da freguesia da Quinta do Conde e das freguesias de Azeitão. A solução passa pela

construção de uma escola secundária na Quinta do Conde como consta da Carta Educativa de

Sesimbra, homologada pelo Ministério da Educação e como recomenda a Assembleia da

República.

A Câmara Municipal de Sesimbra já disponibilizou um terreno para a construção da Escola

Secundária na Quinta do Conde.



O Governo não pode desresponsabilizar-se. É fundamental que haja o investimento na Escola

Pública, para garantir a estes estudantes igualdade no acesso e sucesso escolar.

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 – Como avalia as condições de acesso à educação pelos jovens estudantes da Quinta do

Conde e de Azeitão, dada a reduzida oferta ao nível do ensino secundário?

2 - Perante esta realidade, é desta que o Governo entende lançar os procedimentos com vista à

construção da Escola Secundária na Quinta do Conde?

3 – Qual a calendarização e o prazo de execução previsto para dar concretização à construção

da Escola Secundária na Quinta do Conde, uma reivindicação da população, da comunidade

educativa e das autarquias?

Palácio de São Bento, 18 de abril de 2021

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

ANA MESQUITA(PCP)

ALMA RIVERA(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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