
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

No dia 4 de maio, os deputados abaixo-assinados enviaram ao senhor ministro da Educação

uma pergunta sobre a Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, sem condições adequadas

para lecionar.

De acordo com o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, há muito

que terminou o prazo de 30 dias fixado como limite para resposta.

Os deputados abaixo-assinados vêm, deste modo, submeter novamente as perguntas então

formuladas, repetindo os considerandos da pergunta n.º 2065/XIII-3.ª, aguardando resposta no

prazo fixado pela lei.

«- O estado de degradação da Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, agravou-se nos últimos

anos; alunos e professores dizem não haver condições para frequentar as aulas.

- Sede de agrupamento, esta escola da maior freguesia da capital nunca teve obras profundas

ao longo dos seus quase quarenta anos de vida, sendo, atualmente, a que piores condições

oferece de todas as que integram o agrupamento de escolas.

- O normal funcionamento das aulas e da vida escolar dos alunos é cada vez mais difícil nesta

escola

– único estabelecimento de ensino secundário público da freguesia do Lumiar – e que serve,

ainda, a freguesia de Santa Clara.

- Com cerca de 900 alunos, são muitos os problemas que esta comunidade escolar enfrenta

diariamente, com fracas condições para a prática letiva, nomeadamente:



• Coberturas danificadas com a agravante de serem de amianto em todos os blocos e refeitório

– sendo neste último visíveis zonas partidas, elevando os riscos associados à inalação de

partículas;

• Infiltrações de água nas salas de aula e no ginásio;

• Ratos nos espaços interiores e exteriores;

• Problemas de climatização, com salas frias durante os meses de inverno e quentes no verão;

• Janelas e vidros partidos e estores avariados;

• Instalações sanitárias a necessitar de obras profundas.

- Para além destes problemas, a escola não dispõe de condições apropriadas para a confeção e

serviço das refeições no refeitório/cozinha.

- Alunos, pais e encarregados de educação não compreendem por que é que o Governo não

avança com um plano para a requalificação da Escola Secundária do Lumiar.

- A Comissão Instaladora da Associação de Pais lançou uma petição pública online a exigir

obras urgentes na escola, que conta já com cerca de mil assinaturas.

- Também a Câmara de Lisboa aprovou em fevereiro, por unanimidade, uma moção na qual

alerta o Governo para a situação da Escola Secundária do Lumiar, pedindo que seja feita uma

“intervenção de requalificação prioritária e urgente”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa conhecimento do estado de degradação em que se encontra a Escola

Secundária do Lumiar?

2. É intenção do Ministério da Educação efetuar diligências no sentido de proceder à

realização de obras de remodelação e requalificação do edificado desta escola instalada

na maior freguesia de Lisboa? Se sim, quais e qual o seu calendário?»

Palácio de São Bento, 21 de junho de 2018

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)



Deputado(a)s

JOÃO REBELO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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