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Assunto: Medidas urgentes de segurança na Escola EB 2, 3 Dr. António Augusto

Destinatário: Ministro da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A Escola EB 2, 3 Dr. António Augusto Louro, pertencente ao Agrupamento de Escolas Dr.
António Augusto Louro, no concelho do Seixal. Os seus edifícios e equipamentos encontram-se
num elevado estado de degradação, não tendo as condições mínimas de funcionamento.
Com mais de 20 anos de existência, a EB 2, 3 Dr. António Augusto Louro não conheceu
qualquer intervenção estrutural desde a sua inauguração. O Ministério da Educação tem sido
alertado para esses problemas em várias ocasiões. Recentemente, no início do mês de
novembro, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda endereçou ao Ministério da Educação a
Pergunta 75 /XIV/1 "Degradação dos equipamentos escolares da EB 2,3 Dr. António Augusto
Louro" onde relata vários desses problemas.
Um dos graves problemas que referimos nessa nossa diligência junto do Ministério da Educação
é o elevado estado de degradação dos telheiros das passagens e dos pavilhões. Como seria
previsível, em situações de ventos fortes como os do dia de hoje, várias telhas de fibrocimento
partiram-se e caíram no espaço frequentado por alunos, funcionários e professores. Embora,
fruto apenas do acaso, não tenha havido nenhum acidente que resultasse em feridos, esta
situação é muito preocupante. Não estão reunidas as condições de segurança dos alunos, dos
professores e dos funcionários não docentes. Esta situação exige medidas urgentes da parte do
Ministério da Educação.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministro da Educação, a seguinte pergunta:
- Que medidas o Ministério da Educação vai tomar para responder a esta situação de
emergência na Escola EB 2, 3 Dr. António Augusto Louro?

Digitally
signed by
Florinda
Gustavo
Behr
Veiga
(Assinatura
Qualificada)
Date:
2019.12.06
2019.12.10
22:56:46
17:19:44
+00:00
Reason:
Location:

Florind
Gustav
o Veiga
a
Behr

Palácio de São Bento, 6 de dezembro de 2019
Deputado(a)s
JOANA MORTÁGUA(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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 VicePresidentes da Assembleia da República.

