
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A comunidade educativa da Escola Básica de 2º e 3º ciclos Dr. António Augusto Louro está

extremamente preocupada com a existência de coberturas que contêm amianto em avançado

estado de degradação.

Até ao momento não se conhece da parte do Ministério da Educação para quando está prevista

a calendarização para a sua remoção.

Em resposta, em janeiro de 2020, na sequência do questionamento do Grupo Parlamentar do

PCP sobre a previsão de remoção das estruturas que contêm amianto, o Governo chega a

afirmar que:

“As coberturas da escola constituídas por placas de fibrocimento (…) não evidenciam desgaste

que constituam perigo de libertação de partículas ou perigosidade para a saúde humana”.

Tal afirmação é inaceitável e profundamente irresponsável, quando é visível o desgaste das

coberturas. Há coberturas, principalmente nos telheiros de ligação entre edifícios, que se

encontram partidas e danificadas como evidenciam as imagens em anexo.

Posteriormente, tivemos conhecimento que o Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale

do Tejo da Direção Geral dos Equipamentos Escolares informou que esta escola estava

classificada de prioridade de intervenção 1 e que estava incluída na proposta do Plano de

Investimentos 2020, sem assumir, contudo, para quando está previsto a remoção do amianto.

Importava por isso conhecer a planificação e a calendarização prevista, se inclui somente as

coberturas de fibrocimento dos telheiros, dos balneários exteriores ou se todas as coberturas de

fibrocimento, incluindo as dos edifícios.

A Autoridade para as Condições do Trabalho realizou uma visita inspetiva à escola e elaborou

um relatório, o qual foi remetido para o Ministério da Educação, dando um prazo para a vedação

dos espaços mais problemáticos e para a avaliação dos riscos. Praticamente todos os dias



caem pedaços de cobertura no chão, em espaços onde circulam centenas de crianças e jovens

e trabalhadores e junto ao campo de jogos exterior.

Para além dos problemas identificados devido à presença de amianto, a Escola Básica de 2º e

3º ciclos Dr. António Augusto Louro necessita de uma intervenção ao nível da manutenção e

conservação, sobre a qual o Governo não tem dado resposta. As instalações sanitárias dos

alunos estão degradadas, necessitando de uma remodelação global, incluindo ao nível das

canalizações; o piso do campo de jogos está degradado, colocando preocupações de segurança

e até da própria integridade física dos alunos, assim como o espaço de logradouro da escola em

geral e os balneários exteriores encontram-se também degradados. O refeitório está

subdimensionado, tendo sido projetado para uma capacidade de 300 refeições, mas fornece

diariamente mais 500 refeições.

Quanto ao mobiliário e equipamento informático a situação também é preocupante. O mobiliário

das salas de aula está obsoleto e degradado. Tivemos conhecimento de que houve a

disponibilização de 10 mil euros para a aquisição de novas mesas e cadeiras, mas ainda não se

concretizou. O equipamento informático está obsoleto. Os últimos equipamentos recebidos pela

escola foi no âmbito do Plano Tecnológico da Educação, há mais de 10 anos.

No que diz respeito aos auxiliares de ação educativa há uma enorme carência e não é cumprido

o rácio que resulta da aplicação dos critérios previstos na Portaria, critérios esses, que nem

sequer têm em consideração as especificidades de cada escola. De acordo com a Portaria, o

Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro deveria ter 55 auxiliares de ação educativa

e tem somente 49, faltando 6. Na escola há duas auxiliares de ação educativa contratadas a

horas, que não iludem a necessidade de reforçar o número de trabalhadores.

Está identificada a falta de docentes, nomeadamente de português. Não tendo conseguido

contratar o professor em falta a solução passou por repartir o horário por vários professores da

escola, com pagamento de trabalho extraordinário.

A situação desta escola revela o desinvestimento na Escola Pública, no plano das instalações e

dos seus trabalhadores.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério da Educação, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

Qual a calendarização prevista para a remoção das coberturas que contêm amianto na

Escola Básica de 2º e 3º ciclos Dr. António Augusto Louro?

1.

Vai o Governo remover somente parte das coberturas que contêm amianto (por exemplo os

telheiros e a cobertura dos balneários exteriores) ou a totalidade das coberturas, incluindo

dos edifícios?

2.

Qual o investimento previsto para a remoção do amianto?3.

Quando pretende o Governo proceder à requalificação da escola para resolver os problemas

de instalações identificados?

4.

Pondera o Governo encontrar uma solução para redimensionar o refeitório atendendo a que

a sua capacidade está aquém das necessidades?

5.

Quando pretende o Governo dar concretização ao compromisso assumido de remodelação

do mobiliário das salas de aula, com a aquisição de novas mesas e cadeiras?

6.

Está prevista a modernização dos equipamentos informáticos da escola? Em caso afirmativo

para quando?

7.

Que medidas vai o Governo tomar para reforçar o número de auxiliares de ação educativa no8.



Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro?

Que medidas pretende o Governo tomar para ultrapassar a dificuldade crescente de falta de

professores?

9.

Palácio de São Bento, 4 de março de 2020

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

ANA MESQUITA(PCP)

Existem anexos ao documento.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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