
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 

O Grupo Parlamentar do CDS aguarda por resposta à Pergunta 2018/XIII/4.ª, de 10 de maio,

sobre “Obras na Escola Secundária João de Barros”, enviada ao Senhor Ministro da Educação.

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, o prazo de

30 dias fixado como limite para resposta terminou sem que o Senhor Ministro tivesse respondido

ao Parlamento.

Os deputados abaixo assinados vêm, deste modo, submeter novamente a pergunta

apresentada, aguardando resposta no prazo fixado pela lei.

Considerando que:

A 16 de março de 2016 e a 22 de fevereiro de 2017, o CDS-PP questionou o Senhor Ministro da

Educação sobre a requalificação da Escola Secundária João de Barros, em Corroios, Seixal.

Na última resposta, de 22 de março de 2017, o Governo dizia que o investimento para

requalificação da Escola tinha sido autorizado através de duas Portarias.

Esta semana, e conforme noticiado por vários órgãos de comunicação social, cerca de 300

pessoas, entre pais, alunos e professores, exigiram, em protesto, a conclusão das obras que

duram há dez anos.

A ESJB tem cerca de 1.100 alunos, que têm aulas em contentores de obra e no meio de um

estaleiro ao abandono.

Além das aulas em contentores, a disciplina de educação física é lecionada num edifício exterior

à escola, a cerca de 600 metros, o que implica riscos e desconforto para os alunos, por



exemplo, em dias de chuva, além dos custos inerentes, por se tratar de um espaço alugado.

As notícias dão conta de que efetivamente as obras recomeçaram em 2017 e tinham um prazo

de 18 meses para a sua conclusão, mas que, contudo, há cerca de duas semanas o empreiteiro

suspendeu o processo, tendo retirado todo o material, por incumprimento.

O empreiteiro tinha 18 meses para fazer as três fases da obra e, alegadamente, ao fim de 20

meses nem tinha chegado a metade da primeira fase e estava a reclamar 40% do valor da obra,

cerca de 3,3 milhões de euros, e uma extensão do prazo em 14 meses.

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 Ministro da

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

respostas às seguintes perguntas:

1- Confirma V. Exa. a suspensão das obras na Escola Secundária João de Barros, em

Corroios?

2- Confirma V. Exa. que essa suspensão se deve a incumprimento por parte do

empreiteiro?

3- Que medidas estão a ser tomadas para resolver a situação?

4- Quando serão reiniciadas as obras na Escola Secundária João de Barros?

Palácio de São Bento, 8 de agosto de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(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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