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1. Ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos Deputados) da 

Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º (Poderes 

dos Deputados) do Regimento da Assembleia da República (RAR), foram 

apresentadas as seguintes iniciativas: 

 Projeto de Resolução n.º 1561/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que 

proceda à urgente reabilitação da Escola Secundária de Barcelinhos e remova 

todas as placas de fibrocimento 

 Projeto de Resolução n.º 1578/XIII/3.ª (PCP) – Requalificação e realização 

urgente de obras na Escola Secundária de Barcelinhos 

 Projeto de Resolução n.º 1625/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente da Escola 

Secundária de Barcelinhos – Barcelos 

 

2. A discussão das iniciativas ocorreu na reunião da Comissão de 21 de junho de 

2018. 

3. A Senhora Deputada Vânia Dias da Silva (CDS-PP) fez a apresentação do Projeto 

de Resolução do CDS-PP, referindo que se trata de mais uma escola do distrito 

com o edificado degradado, nomeadamente, possuindo placas de fibrocimento, 

deficiências nas casas de banho, pavilhões pré-fabricados para uso temporário que 

passaram a definitivos e laboratórios desatualizados. 

4. A Senhora Deputada Carla Cruz (PCP) fez a apresentação do Projeto de Resolução 

do PCP, referindo as deficiências do equipamento dos laboratórios, a existência de 

fibrocimento em passadiços e pavilhões, problemas de canalizações e referiu que 

já esteve prevista a requalificação pela Parque Escolar, que não se concretizou e a 

escola tem vindo a fazer intervenções com recursos próprios. Salientou ainda a 

existência de obstáculos, não estando criadas as condições adequadas para alunos 

com mobilidade reduzida, solicitando uma intervenção urgente.  

5. O Senhor Deputado José Luís Ferreira (PEV) referiu que a escola não registou 

obras de reabilitação, possuindo pré-fabricados em madeira, salas sem projetores, 

WC degradados, placas de fibrocimento e um auditório desajustado, 

nomeadamente sem acesso a alunos com mobilidade reduzida. 

6. O Senhor Deputado Joel Sá (PSD) indicou que se trata da escola em que foi aluno, 

professor e dirigente associativo, que tem 3 décadas de idade, nunca teve uma 

intervenção e continua a ser muito procurada pelos alunos, estando situada numa 

zona rural do concelho. 

7. A Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) referiu que se trata duma escola 

com a mesma tipologia das que foram construídas na década de 80. Salientou ainda 

que esta escola estava identificada com necessidade de investimento na sua 
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requalificação e modernização, e que  por tal, integrou a Fase 4 do Programa de 

Modernização das Escolas com Ensino Secundário, investimento que foi cancelado 

pelo Governo anterior. Mais referiu que o mapeamento dos investimentos em 

escolas do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário inscrito nos 

Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial dos Programas Operacionais 

Regionais do Acordo de Parceria PORTUGAL 2020, celebrados na vigência do XIX 

Governo, não incluiu a modernização desta escola na Prioridade de Investimento 

10.05, o que impede, neste momento, a mobilização de fundos comunitários para 

este efeito.   

8. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível nos Projetos de 

Resolução referidos, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação das iniciativas na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, em 21 de junho de 2018 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
(Alexandre Quintanilha) 

 

 


