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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 4313 
ENT.: 3742 
PROC. Nº: 

 DATA 
02/09/2014 

 
ASSUNTO: 

  
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1241/XII/3.ª  
 

 
Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia 

do ofício n.º 1070, datado de 01 de setembro, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro da Educação e 

Ciência, sobre o assunto supra mencionado. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
 
 

 



GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

 

Avª 5 de Outubro, nº 107, 13º - 1069-018 Lisboa 

 
Exma. Senhora  
Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade 
Drª Maria Teresa da Silva Morais 

 

N/ referência: 

PG. 1070 / 2014.09.01 (1241) 

 
Assunto: Resposta à Pergunta N.º 1241/XII/3.ª. - “Remoção do fibrocimento na 
Escola Básica EB2/3 da Trafaria”. 
____________________________________________________________ 

 
Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelos Senhores 
Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Popular (CDS-PP), Sua Excelência 
o Ministro da Educação e Ciência encarrega-me de transmitir, relativamente 
às várias questões aí inscritas, os seguintes esclarecimentos: 
 
 

i. A Escola EB 23 da Trafaria, concelho de Almada, foi criada em 1973, 
com a designação de Escola Preparatória Fernão Mendes Pinto, para 
uma população de 300 alunos, tendo sido erigida no espaço de uma 
antiga fábrica de pólvora. Atualmente esta escola tem 298 alunos.  
 

ii. É constituída por pavilhões térreos sem nunca ter sofrido alterações 
(apenas obras de manutenção). Encontra-se implantada na zona 
periférica da Trafaria (S. Pedro da Trafaria) a cerca de 5 minutos do 
centro da Costa de Caparica e da Trafaria.  

 
iii. Face ao estado de conservação da escola em apreço, a mesma, 

integrou a lista de escolas da 1ª fase do programa de substituição das 
coberturas de fibrocimento, tendo sido, por via do reforço do 
orçamento do respetivo agrupamento para fazer face ao valor da obra( 
€ 21.095,00), intervencionada em outubro de 2013, no sentido de 
suprimir as anomalias tidas por mais prementes.   

 
iv. Acrescente-se ainda que esta escola foi identificada para intervenção – 

substituição das galerias adjacentes aos blocos (telheiros) numa área 
superior a 600 m2 – a realizar ainda no presente ano, estando em 
marcha as diligências necessárias ao desenvolvimento do processo.  

 
Com os melhores cumprimentos 
 

O Chefe do Gabinete 
 
 

                                

Vasco
Paulo Lince 
de Faria
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