
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:

- Há um ano, a Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, fechava as portas após

alunos, professores, funcionários e encarregados de educação terem-se feito ouvir através de

uma medida drástica: boicote ao regresso às aulas enquanto não houvesse condições de

segurança na escola.

- Desde então, parte do imóvel está encerrado à espera de intervenção, tendo apenas sido

feitas obras "paliativas" para que os alunos do 9.° até ao 12° anos continuassem a ter aulas no

edifício, tendo os do 7° è 8° anos sido transferidos para a Escola Ramalho Ortigão, do mesmo

agrupamento.

- Após ter chegado a acordo com o Governo, a Câmara do Porto aceitou, em maio de 2017, ficar

com a titularidade para lançar um concurso internacional para as obras.

- No entanto, até à data, ainda não foi formalizado o protocolo que vai transferir para a Câmara

do Porto a titularidade das obras estruturais na Escola Secundária Alexandre Herculano.

- Só depois de assinado esse acordo com o Ministério da Educação é que a autarquia poderá

avançar com o processo para lançar um concurso público para a empreitada.

- O Município garantiu que "é ao Governo que compete desenvolver o projeto e demais

procedimentos para que a obra possa avançar e só deste depende a decisão de se avançar

para um contrato ou protocolo que permita à Câmara do Porto ter a titularidade da obra, que

ainda não tem".



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. Quando é que o Governo vai transferir a titularidade das obras a realizar na Escola

Secundária Alexandre Herculano para a Câmara do Porto, necessárias para devolver a

normalidade àquele estabelecimento de ensino da cidade?

2. Por que motivo não foi ainda formalizado o protocolo que visa transferir essa

titularidade?

3. Para quando prevê o Ministério da Educação que seja lançado concurso público para

realizar a empreitada?

4. Compromete-se o Governo a afirmar que as obras estarão concluídas antes do início

do próximo ano letivo?

Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(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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