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Requerimento 
 
 

Ao longo dos últimos dias têm chegado à Representação Parlamentar do PCP 

alguns relatos e denúncias de falta de funcionários na Escola Básica Integrada 

António José de Ávila, na Ilha do Faial. Tais relatos dão conta, inclusivamente, do 

encerramento, desde o passado dia 7 de outubro e pelo período de uma semana, 

do prolongamento de horário, afetando 70 alunos do pré-escolar e primeiro ciclo 

daquela escola. 

Trata-se de uma situação grave, que acontece já com o ano letivo a decorrer, 

não possibilitando aos Encarregados de Educação a procura de alternativas.  

Num quadro em que um elevado número de funcionários se encontram em 

situação de baixa por doença, resultado do envelhecimento do quadro de pessoal 

e do desgaste profissional a que estão sujeitos, é também do nosso conhecimento 

que os responsáveis da escola se encontram nesta fase à procura de situações 

de remedeio e que os funcionários no ativo se encontram a trabalhar em situação 

limite. 

 Esta é mais uma situação que demonstra a urgência de contratação de mais 

funcionários para a região, para as escolas, mas não só, e que o avanço 

conseguido pelo PCP no presente ano reduziu, mas de forma nenhuma eliminou. 

Trata-se, portanto, de uma situação em que é urgente tomar medidas que 

possibilitem a sua rápida resolução, sob pena de estar em causa o normal 

funcionamento da escola, as condições de trabalho dos funcionários, as legítimas 

expetativas dos encarregados de educação e, acima de tudo, a segurança das 

crianças que a frequentam. 

 
Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições 

regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo Regional as 
seguintes informações: 

 
1 – Tem conhecimento o Governo Regional da falta de funcionários em número 

suficiente na Escola Básica António José de Ávila que permita o seu normal 
funcionamento? 
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2 – Que medidas o Governo Regional tomou ou pensa tomar com vista à 
resolução desta preocupante situação? 

 
3 – Que medidas o Governo Regional tomou ou pensa tomar com vista à 

resolução do problema de desgaste rápido do pessoal não docente? 
 
 
 

Santa Cruz das Flores, 18 de outubro de 2018 
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João Paulo Corvelo 


