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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: 1543 
ENT.: 1575 
PROC. Nº: 

 DATA 
14/03/2013 

 
ASSUNTO: 

  
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 862/XII/2.ª  
 

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

ofício n.º 679, datado de 13 de março de 2013, do Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Ciência, 

sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

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

 

N/ Referência 
Pg. 679.13/03/2013 (862) 
 
Assunto: Resposta à pergunta n.º 862/XII/2.ª – “Conclusão das Obras da Escola 
Secundária Dr. Mário Sacramento.” 
____________________________________________________________ 

Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelos Senhores 
Deputados Filipe Neto Brandão, Maria Helena André, Pedro Nuno Santos, Rosa 
Alberna e Sérgio Sousa Pinto do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), 
Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência encarrega-me de transmitir, 
relativamente às questões colocadas, os seguintes esclarecimentos prestados 
pela Parque Escolar, E.P.E. : 
 
A empreitada de modernização da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento 
(doravante designada por ESMS) integra o Lote 3EC4 conjuntamente com a 
empreitada de modernização da Escola Básica e Secundária de Oliveira de 
Frades (doravante designada por ESOF), o qual foi adjudicado pela Parque 
Escolar, E.P.E., ao Consórcio constituído por Ramos Catarino, SA, Tecnovia – 
Sociedade de Empreitadas, SA, Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, 
SA e Marques, SA, pelo valor de 32.498.930,00 € e prazo de execução de 18 
meses. O preço contratual da empreitada relativa à ESMS e à ESOF ascende a 
15.376.883,50 € e a 17.122.046,50 €, respetivamente. 
 
A consignação da empreitada ocorreu em 27 de Maio de 2011, determinando 
assim, como prazo limite para o término das intervenções, o dia 26 de 
Novembro de 2012. O faseamento construtivo em vigor prevê que a obra na 
ESMS seja executada em quatro fases, às quais, atendendo à data de 
consignação, corresponde a seguinte calendarização das datas de conclusão: 
fase 1a – dia 26/06/2011; fase 1b – dia 14/09/2012; fase 2 – dia 16/05/2013 e 
fase 3 – dia 16/06/2013.  
 
Na presente data, a empreitada na ESMS encontra-se com as fases 1a e 1b 
concluídas, tendo sido entregues à Escola a zona laboratorial, a zona oficinal 
e a zona de direção e administrativa (secretaria e salas de trabalho e de 
pausa dos professores), bem como algumas salas de aula; as fases 2 e 3 da 
empreitada ainda não foram iniciadas, abrangendo a cantina, o ginásio, o 
campo desportivo exterior e o antigo corpo principal da Escola, cujas 
condições de edificação estão num estado de conservação igual ao verificado 
antes do início da intervenção na Escola por parte da Parque Escolar, E.P.E.. 
 
Na sequência do enquadramento supra prestado, transmitimos as seguintes 
informações a respeito das questões formuladas: 
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i- Devido à necessidade de implementar medidas de contenção de 
despesa, durante o ano de 2012, a Parque Escolar, E.P.E., suspendeu 
diversas intervenções espalhadas por todo o país, aproveitando 
situações de conclusão de uma das fases construtivas e abrangendo 
de forma equilibrada os empreiteiros, por forma a que, na medida 
do possível, nenhum dos adjudicatários em causa ficasse sem obras a 
decorrer (tentando atenuar, por esta via, efeitos negativos sobre o 
emprego direto). 

 
ii- É intenção da Parque Escolar, E.P.E., retomar todas as empreitadas 

suspensas assim que possível; contudo, na presente data ainda não é 
possível transmitir datas de previsão para a retoma de tais 
empreitadas. 

 
iii- Quanto à duração das obras remanescentes na ESMS, as fases em 

causa (designadamente as fases 2 e 3) têm uma duração contratual 
de 9 meses. 

 
 
Com os melhores cumprimentos 

 

             O Chefe do Gabinete  

                             

                                                 Vasco Lynce V L


