
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:

Numa extensa exposição dirigida ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Associação de Pais e

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Grândola (APG) dá conta,

pormenorizadamente, das más condições em que se encontra a Escola Secundária António

Inácio da Cruz (ESAIC), inaugurada na década de 60.

Refere-se, nomeadamente, que a ESAIC se encontra «manifestamente degradada e não

apresenta as mínimas condições que permitam assegurar, com qualidade, a sua missão

educativa por o espaço escolar não apresentar os requisitos físicos essenciais para ser

entendido como um espaço estratégico que permita desenvolver uma cultura de aprendizagem

e de divulgação de conhecimento».

A APG considera que é urgente intervir, entre outros, nos seguintes espaços e equipamentos, e

citamos:

a) Edifícios:

Substituição da rede abastecimento de água e revisão da potência fornecida da rede elétrica;

revisão ou substituição da rede de saneamento de esgotos e águas pluviais; intervenção na

impermeabilização das coberturas, remoção das coberturas existentes com telha zincada do tipo

ondulada e/ou em fibrocimento com sinais exteriores de deterioração, e nova pintura nos

exteriores.

b) Instalações e equipamentos/zonas comuns:

Instalação de um espaço onde se sirvam refeições e melhoramento do atual bar, reforço da

iluminação nos corredores e reparação das portas de acesso aos mesmos, e correção do

processo de abertura de algumas portas, que deverá ser para o exterior.



c) Pavilhão desportivo/ginásio e balneários:

Intervenção ao nível das coberturas nos balneários e casas de banho, substituição dos

equipamentos fixos degradados e do revestimento das paredes e pavimentos que apresentam

sinais de degradação.

d) Salas de aula:

Instalação de materiais isolantes nos pavimentos, paredes, vãos e coberturas; instalação de

equipamentos eficientes que permitam obter uma boa climatização de verão e de inverno;

eliminação de focos de bolor, humidade e mau cheiro; substituição da caixilharia em madeira

existente com vidro simples; reforço da rede informática e consequente atualização do software

e hardware do respetivo equipamento, que tem 15 anos; substituição de algum mobiliário que se

encontra em mau estado de conservação.

e) Instalações sanitárias:

Reparação das portas das casas de banho e substituição dos equipamentos sanitários.

f) Espaços exteriores:

Reabilitação dos pátios exteriores e criação de passagens cobertas para a circulação pedonal

entre os blocos de salas.

De acordo com a APG, as atuais condições físicas e funcionais da ESAIC são «lastimáveis,

indignas de um estabelecimento de ensino num país europeu desenvolvido como é o nosso, e

perigosas para a sua população discente, docente e demais funcionários».

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 e confirma todas as queixas acima enumeradas relativas à Escola

Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola?

2- Estão previstas intervenções nesta escola? Quais e quando?

3- Dada a urgência na remoção do amianto qual a calendarização, especificamente, para esta

intervenção?



Palácio de São Bento, 13 de setembro 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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