
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:

Alunos, professores, auxiliares e encarregados de educação da Escola Secundária Fernão

Mendes Pinto em Almada anseiam por melhores condições no estabelecimento de ensino.

A falta de condições é bem visível ao nível da deterioração da canalização, casas de banho

encerradas, balneários desadequados e falta de funcionários, entre outras.

Desde a sua inauguração que a Escola Secundária Fernão Mendes Pinto não tem no seu

historial qualquer intervenção de fundo ou de requalificação, permanecendo a sua cobertura

com placas de fibrocimento, situação essa, que incomoda e intranquiliza a comunidade escolar.

O estabelecimento de ensino localizado no Pragal tem cerca de mil alunos, número que está

bem acima para o qual a escola foi pensada.

Com o passar do tempo, se não houver uma intervenção de fundo, a qualidade do ensino

lecionado na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, corre o risco de se degradar.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que 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, através de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1 –Para quando uma intervenção de fundo na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto,



em Almada, nomeadamente a remoção do telhado em placas de fibrocimento e a

intervenção na canalização?

2 –Para quando a contratação de mais auxiliares?

Palácio de São Bento, 16 de novembro de 2018

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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