
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:

- As obras para a construção de um condomínio junto à Escola Secundária de Cascais – uma

escola com instalações provisórias há 40 anos – estão a expor problemas há muito existentes

no seu edificado, que se encontra num estado de degradação extremo.

- Pais e encarregados de educação estão preocupados com a degradação da escola, bem como

pelo facto de o amianto existentes nas coberturas estar a soltar-se – o que aumenta o seu risco

cancerígeno –, considerando que não há condições para a escola se manter aberta.

- A Câmara de Cascais defende que a única solução passa por construir uma nova escola, mas

afirma que o Governo se opõe.

- Apesar de o edificado da escola estar na exclusiva tutela do Ministério da Educação, a Câmara

de Cascais apresentou uma proposta de protocolo em que assumia a totalidade dos 40 milhões

de euros necessários para a construção de um novo estabelecimento de ensino.

- "O Ministério da Educação não tem verba para isso e nós propusemos assumir os 40 milhões

de euros", disse o Sr. Vereador da Educação da Câmara de Cascais, acrescentando que na

proposta de protocolo a autarquia assumia também a requalificação de todas as escolas de 2.º e

3.º ciclos e secundárias do concelho. Mas o Ministério recusou este protocolo.

- “De forma totalmente surpreendente e inacreditável, a secretária de Estado da Educação

recusou a assinatura do protocolo, invocando argumentos totalmente falaciosos e mentirosos”,

segundo o autarca.

- O vereador acusa o Ministério da Educação de, para além de não assumir a sua

responsabilidade, bloquear a resolução por parte da Câmara de Cascais.

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;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1 – É verdade que o Ministério da Educação recusou assinar um protocolo com a Câmara

de Cascais para a construção de uma nova escola secundária e a requalificação de todas

as outras de 2.º e 3.º ciclos e secundárias instaladas no concelho, apesar de a autarquia

assumir os custos? Se sim, quais os argumentos para tal decisão?

2 - De que forma pretende o Governo assumir as suas responsabilidades? Vai o

Ministério da Educação construir uma nova escola secundária em Cascais? Se sim, quais

os termos e calendário?

Palácio de São Bento, 16 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(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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