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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 18 de Julho foi assinado um Acordo de Compromisso entre o Governo e a

Associação Nacional de Municípios Portugueses, para a descentralização nos âmbitos

da Educação e da Saúde.

Este acordo integra o Anexo I, no qual constam as quatrocentos e cinquenta e uma (451)

escolas que beneficiarão de investimentos de recuperação e reabilitação, bem como a

prioridade de intervenção de cada uma delas.

Para a definição das prioridades de intervenção foram estabelecidos critérios tendo em conta as

informações das Delegações Regionais da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

(DGEstE), nomeadamente o nível de vetustez do edifício, as intervenções já realizadas e o seu

nível de impacto, o índice médio de ocupação das escolas e a tendência da evolução

demográfica.

Na lista das escolas a serem requalificadas constantes do referido Anexo I, verifica-se que a

Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso se encontra excluída do mesmo.

Considerando os critérios definidos, importa referir que a Escola Secundária da Póvoa de

Lanhoso foi construída há trinta (30) anos, nunca recebeu obras de recuperação e reabilitação

desde a sua edificação, não possui laboratórios de química nem de biologia, encontrava-se na

lista das escolas a serem intervencionadas pela Parque Escolar, o pavilhão gimnodesportivo

apresenta fissuras, não existe conforto térmico nem acústico, existe uma Resolução da

Assembleia da República (nº 275/2018, de 9 de agosto de 2018), que recomenda ao Governo a

requalificação urgente da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso. Na sessão plenária de 15

de outubro de 2021 foi aprovada a Resolução nº 281/2021 da Assembleia da República

(publicada na 1ª série no Diário da República a 8 de novembro de 2021) que, e passamos a

citar, “Recomenda ao Governo que cumpra a Resolução nº 275/2018, de 9 de agosto, e

requalifique urgentemente a Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso”.



Assim, nos termos e ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais em vigor os

deputados do PSD abaixo assinados, solicitam ao Governo que na pessoa do Senhor Ministro

da Educação, seja oferecida resposta às seguintes questões:

1 – Não considera o Sr Ministro que, face ao exposto, que a Escola Secundária da Póvoa de

Lanhoso deverá ser beneficiária de obras de requalificação?

2 – Considerando os critérios utilizados para definição das escolas a serem intervencionadas,

quais os motivos que levaram à exclusão da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso da lista

das escolas a serem requalificadas?

3 – Tenciona o Sr Ministro, diligenciar no sentido de reverter a situação, a bem da qualidade do

ensino / aprendizagem, da segurança, dos jovens povoenses e de toda a comunidade escolar?

Palácio de São Bento, 27 de julho de 2022
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Deputado(a)s

ANTÓNIO TOPA GOMES(PSD)
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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