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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No âmbito das audições da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2022, os Srs.

Ministros da Coesão Territorial e da Educação, anunciaram que o Governo iria lançar

brevemente, avisos no valor de 100 milhões de euros para requalificar escolas e centros de

saúde, que estejam sinalizados como prioritários.

Nas referidas audições, o Governo assumiu a responsabilidade de recuperar 335 escolas cuja

propriedade foi transferida para os municípios, uma lista que poderá ainda ser revista com os

municípios.

Face ao desconforto público que a maioria dos autarcas têm vindo a manifestar com o processo

de descentralização, o Governo reconheceu que este é um processo complexo, “que ocorre

num quadro de grande exigência”, tendo-se comprometido a reforçar o diálogo com os

municípios e a reunir-se com todas as Comunidades Intermunicipais, para esclarecer e clarificar

as dúvidas que ainda subsistem entre manutenção e requalificação dos edifícios e

equipamentos escolares.

O Governo, através do Gabinete do Ministro da Educação, em resposta à pergunta parlamentar

nº 130/XV/1ª (PSD) sobre a requalificação das escolas informou que a referida lista das escolas

está a ser atualizada.

Nestes termos, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os Deputados do

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, requerem o envio urgente da lista das 335

escolas antes de ter sofrido as referidas atualizações.

Palácio de São Bento, 31 de maio de 2022

Deputado(a)s

HUGO MARTINS DE CARVALHO(PSD)

FÁTIMA RAMOS(PSD)

CLÁUDIA ANDRÉ(PSD)



Deputado(a)s

FIRMINO MARQUES(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

GERMANA ROCHA(PSD)

INÊS BARROSO(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

MARIA EMILIA APOLINÁRIO(PSD)

RUI CRUZ(PSD)

ALEXANDRE POÇO(PSD)

ANTÓNIO TOPA GOMES(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

FIRMINO PEREIRA(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

JOAQUIM MIRANDA SARMENTO(PSD)

JOÃO BARBOSA DE MELO(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

JOAQUIM PINTO MOREIRA(PSD)

FRANCISCO PIMENTEL(PSD)

GUILHERME ALMEIDA(PSD)

GUSTAVO DUARTE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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