
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

- A gestão do PMEES pela Parque Escolar, E.P.E., de 2007 até à tomada de posse do actual

Governo, não teve em conta os limites orçamentais, da empresa e do país, e prejudicou a

importante missão de requalificar o parque escolar do país. São provas dessa má gestão, tanto

o relatório da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) como o da auditoria do Tribunal de Contas,

cujos relatórios finais apontam para gastos excessivos e injustificados, tendo em vista o

objectivo das empreitadas, pondo em risco a própria requalificação das escolas.

- É público que o Governo tem procurado, com a nova administração da Parque Escolar, E.P.E.,

soluções para que a requalif icação das escolas secundárias do país não fique

irremediavelmente comprometida. Contudo, é igualmente do conhecimento geral o quanto a

necessidade de paralisação das obras de requalificação prejudicou as comunidades escolares

do país, impedindo que todos os alunos do ensino secundário tivessem acesso a escolas

requalificadas e com melhores condições. Nesse sentido, o Governo já se comprometeu em

retomar as obras de requalificação, logo que assim seja possível.

- A modernização e recuperação dos estabelecimentos escolares não se pode, contudo, reduzir

aos estabelecimentos de ensino secundário. Existem actualmente casos de escolas ou

agrupamentos de escolas de ensino básico cujos edifícios requerem manutenção, de modo a

proporcionar aos alunos as melhores condições de aprendizagem possíveis. É, a nosso ver,

essa a situação do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, em Gaia.

- De acordo com informação que o Grupo Parlamentar do CDS-PP obteve, o edifício sede do

agrupamento de escolas foi construído há cerca de 40 anos e, desde então, nunca as suas

instalações foram alvo de obras de conservação. Assim, e segundo a sua comunidade

educativa, as instalações do edifício sede encontram-se, neste momento, muito degradadas. A

construção de um novo edifício está prevista, tendo o seu projecto (cujo custo ascende aos nove

milhões de euros) sido apresentado, encontrando-se nesta fase a aguardar resposta a uma



candidatura aos fundos do QREN.

- O Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos foi considerado, pelo Ministério da Educação e

Ciência, o melhor estabelecimento de ensino da região Norte de Portugal, em 2012, tendo sido

galardoado com um prémio de mérito a 10 de Abril deste ano. Assim, e apesar das dificuldades,

o esforço dos seus professores em oferecer aos alunos a melhor aprendizagem possível foi

reconhecido.

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;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação e Ciência, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem o Ministério da Educação e Ciência conhecimento da situação de degradação do

edifício sede do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, em Gaia?

2 – De que modo tem o Ministério da Educação e Ciência contribuído para o ultrapassar

dessa situação, criando condições para a construção de um novo edifício escolar?

3 – Que critérios foram avaliados no âmbito da atribuição de prémios de mérito a cinco

escolas do país, uma por cada região?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 12 de Abril de 2013

Deputado(a)s

MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)

INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)

JOSÉ RIBEIRO E CASTRO(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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