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SUA EXCELÊNCIA

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REGIÃO AUTÔNOMA DOSAÇORES

S/088/2021/XII

Assunto; Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, pergunta com pedido de resposta escrita dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 3 de março de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Ilídio Alves Cordeiro

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta

Tel. 292 207 640 • Fax 292 391 086 • email gpps@alra.pt

www.psacores.org • www.jsacores.org
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REQUERIMENTO

NOVA ESCOLA DAS CAPELAS - CONTRADIÇÕES DE SECRETÁRIA DA

EDUCAÇÃO

Foi com perplexidade que assistimos às afirmações da Senhora Secretária da

Educação Sofia Ribeiro à Antena 1 Açores quando afirma, após uma visita à

obra, que as obras realizadas na Escola Básica Integrada das Capelas "não

garantem as condições mínimas de funcionamento e segurança". Na mesma

notícia, no âmbito das declarações da Senhora Secretária da Educação, é

referido que está em avaliação um novo projecto ou a interrupção das obras em

curso.

Apesar destas afirmações sensacionalistas á Antena 1 Açores, o comunicado

oficial do Gabinete de Apoio á Comunicação Social em resultado desta visita,

não refere essas possibilidades mas cita a Senhora Secretária referindo que

"estamos numa fase de conclusão da primeira etapa do projeto desta obra e que

estará concluída ainda no final de março, segundo garantia do empreiteiro, para

que os alunos possam arrancar com as aulas, e dar seguimento á segunda fase

da obra".

Ora, o tratamento noticioso com base nas afirmações da Senhora Secretária do

órgão de comunicação social Antena 1 é bem diferente, e até contraditório, com

o teor do comunicado do Gabinete de Apoio á Comunicação Social do Governo

Regional.

Importa, pois. esclarecer quais os propósitos do Governo Regional sobre esta

matéria.
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Éque as afirmaçõesda Senhora Secretária e as Intençõesdemonstradas podem

ser prejudiciais para a comunidade escolar locai, tendo em conta que

condicionam e atrasam a utilização de novas infraestruturas.

É importante relembrar que o investimento público em causa, garante todas as

condições de funcionamento e de segurança para a comunidade escolar local,

bem como garante uma melhoria significativa das infraestruturas e condições de

ensino dos utilizadores daquela infraestrutura escolar, princípios que presidiram

à elaboração do projecto em causa.

São públicos os constrangimentos que existiram neste projecto, devido a um erro

de fiscalização, sendo necessário um reforço financeiro para a elaboração de um

projecto de AVAC, para a garantia da certificação energética do edifício em

causa.

Mas nada disso, em algum momento, pôs em causa a segurança, qualidade ou

condições de funcionamento desta nova infraestrutura.

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar do Partido Socialista dos Açores solicita a seguinte informação:

1. A que se refere a Senhora Secretária Regional da Educação quando

afirma que o investimento em causa "não garante as condições mínimas

de funcionamento e segurança"?

2. Solicita-se a documentação técnica que fundamenta essa afirmação.

3. Porque razão está em avaliação a interrupção das obras e, sendo

verdade, em que termos será feita essa interrupção?

4. É referido que está em avaliação um novo projecto. O que motiva essa

avaliação e um novo projecto terá qual objectivo?

5. Solicita-se o envio da documentação técnica que sustenta a alegada

necessidade de um novo projecto.

6. Solicita-se o envio dos relatórios da fiscalização da empreitada.
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7. O que motivou essas afirmações à comunicação social, contraditórias

com o teor do comunicado do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do

Governo Regional?

8. Com base na informação recolhida pelo empreiteiro, para quando está

prevista a conclusão das obras em causa e o inicio da sua utilização?

Angra do Heroísmo, 3 de março de 2021

Os Deputados

Vasco Cordeiro
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