
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:

Em janeiro de 2017, o Grupo Parlamentar do CDS-PP questionou o Senhor Ministro da

Educação sobre problemas estruturais na Escola Secundária de Serpa (ESS).

Já então, a ESS frequentada por 400 alunos do 7.º ao 12.º ano, não tinha aquecimento e chovia

em muitas salas de aula. Os alunos levavam mantas para as salas de aula, tal era o frio que se

fazia sentir no interior do edifício e a chuva levantava preocupações com a segurança devido a

um possível curto-circuito.

Também então o presidente da Câmara Municipal de Serpa defendeu a “requalificação urgente”

da escola secundária da cidade e exigiu esclarecimentos ao Ministério da Educação.

Dois anos e meio depois, e quando se prepara o arranque de mais um ano letivo, a Câmara

Municipal de Serpa reforça de novo a preocupação com a indefinição nos processos de

requalificação da Escola Secundária de Serpa, e, desta vez também, com a Escola EB 2, 3 de

Vila Nova de São Bento, considerando que estão em causa dois equipamentos fundamentais

para uma resposta educativa de qualidade no concelho.

Segundo a comunicação social, o município considera que «o avançado estado de degradação

da escola que não teve nenhuma intervenção estruturante em mais de 40 anos de existência,

deveria ser suficiente para colocar a Escola Secundária de Serpa no grupo dos

estabelecimentos escolares com necessidades de requalificação de grande dimensão».

Já em relação à EB 2,3 de Vila Nova de São Bento, que tem mais de 30 anos e também

apresenta um elevado estado de degradação, a Autarquia defende que deveria ser considerada

pelo Ministério da Educação com necessidade de intervenção prioritária.

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 - Mantendo-se o estado de degradação da Escola Secundária de Serpa, quando vai o

Ministério que V. Exa. tutela tomar as necessárias medidas à resolução do problema?

2 - Vaiser feita alguma intervenção na Escola Secundária de Serpa? Se sim, de que tipo e

quando?

3 - Vaiser feita alguma intervenção na EB 2,3 de Vila Nova de São Bento? Se sim, de que

tipo e quando?

Palácio de São Bento, 14 de agosto de 2019

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(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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