
 

 

 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

17.novembro.2021 – 14H00 

 

RELATÓRIO DE AUDIÇÃO DE PETICIONÁRIOS – Petição n.º 285/XIV/2.ª - Por uma escola 

melhor em Vialonga 

 

1.ª peticionária: Ana Filipa Ferreira 

 

Recebidos por:  Deputados Luís Ramos (PSD) e outros, identificados na página da Comissão.  

 

Assunto: Petição n.º 285/XIV/2.ª - Por uma escola melhor em Vialonga 

 
 
 
Exposição: O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), que presidiu à audição em substituição do 

Deputado Alexandre Poço (Deputado relator da petição, que no momento se encontrava numa 

reunião de outra Comissão), cumprimentou a peticionária e lembrou os termos em que a audição 

decorreria. 

 
A peticionária reiterou as deficiências da escola já elencadas no texto da petição e referiu que 

todas as escolas do concelho estão a ser intervencionadas, nomeadamente retirando o amianto, 

menos esta, o que constitui uma situação de desigualdade e não há informação sobre a data 

prevista para a sua requalificação. 

 

Interveio depois a Deputada Isabel Pires (BE), referindo que a escola necessita de melhores 

condições em várias vertentes, que concretizou, nomeadamente, em termos térmicos, retirada 

do amianto e local para as aulas de educação física, que atualmente são ministradas noutro 

espaço. Indicou ainda que em 2017 o BE tinha apresentado um Projeto de Resolução para a 

requalificação urgente da escola, o qual foi aprovado por unanimidade pelos vários Grupos 

Parlamentares e referenciou a necessidade de o Governo dar cumprimento à respetiva 

Resolução da Assembleia da República. 

 

A Deputada Alexandra Tavares de Moura informou ainda que o Ministério da Educação, na 

sequência do protocolo assinado com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e com o 

Agrupamento Escolar, já recebeu o projeto para a requalificação, realizado pela Câmara 

Municipal. Disse ainda que esta Escola tinha estado elencada como prioritária quando a Parque 

Escolar fez intervenções nas escolas, tendo explicado que depois o processo foi suspenso, tendo 

sido necessário recomeçá-lo. Lembrou ainda que o Grupo Parlamentar e o Governo tinham 

consciência de que esta escola é um TEIP e tem vários projetos de apoio à comunidade local.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13655
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127398
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13655
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A Deputada Ana Mesquita (PCP) manifestou concordância com o diagnóstico feito pela 

peticionária, com a falta de condições da escola, bem como com a necessidade de requalificação 

e retirada urgente do amianto. Referiu depois que a requalificação já esteve prevista, em 2017 

foi aprovada uma Resolução da Assembleia da República sobre essa matéria e não se sabe por 

que razão a obra ainda não avançou. Indicou ainda que o PCP já questionou o Governo sobre a 

requalificação, mas o problema ainda não foi resolvido, pelo que continuarão a pedir obras 

urgentes na escola. 

 

A Deputada Cláudia André (PSD) mencionou que acompanham a iniciativa da petição, reiterou 

que a escola tem várias deficiências e indicou que as obras públicas foram suspensas em 2011, 

devido à crise financeira que o país atravessava, mas em 2015 o Governo anunciou o fim desta, 

pelo que não se percebe que nada tenha sido resolvido. Indicou ainda que em 2017 o PSD 

também votou favoravelmente o Projeto de Resolução que visava a requalificação da escola e 

nesse ano o Governo anunciou a celebração de um protocolo com a Câmara para a realização 

da obra, mas a mesma continua a não estar em curso. 

 
Na sequência das questões e observações colocadas pelos Deputados, a peticionária pediu 

ajuda à Assembleia da República, tendo referido que já andam a lutar desde 2011 e continuarão 

esse processo, tendo realçado ainda que a escola pode ruir a qualquer momento.  

 
A gravação da audição está disponível na página da Comissão, constituindo parte integrante 

deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 
Palácio de São Bento, 17 de novembro de 2021 

 
A assessora 

 
Teresa Fernandes 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127398

