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Assembleia Legislativa da Reglio AutOnoma dos Acores
COMISS .A0 DE ASSUNTOS SOCIAIS

CAPITULO I

No passado dia 20 de Marco de 2009, deu entrada na Assembleia
Legislative da Regiao Autónoma dos Acores uma peticao intitulada "A Favor
de Uma Nova Escola Secunderia na Povoacao" apresentada pela Comissao
por Uma Nova Escola, representada pelos Senhores AntOnio Manuel Vieira
Resendes, Carla Maria de Sousa Moreira e Pimentel e Ruben Manuel
Bettencou rt.

A peticao reime 723 assinaturas, O subscrita por professores, pessoal nao
docente, pais e encarregados de educacao e relate as condicOes de
seguranca e de trabalho que condicionam o exercicio da actividade lectiva
naquela escola.

Os peticionarios reivindicam a construed° de urn novo complexo escolar
para a Povoacao, fora do nircleo urbano da vila, capaz de colmatar a
exiguidade dos espacos e o risco inerente que caracterizam a actual escola.

A referida peticao foi submetida a Comissao de Assuntos Sociais, por
despacho do Presidente da Assembleia Legislative da Regido Aut6noma
dos Acores, pare apreciacao, elaboracao de relatOrio e emissao de parecer
ate 25 de Maio de 2009

CAPITULO II
Enquadramento Juridico

A petigdo em apreciacdo enquadra-se no exercicio do direito de cidadania
constitucionalmente consagrado. Corn efeito, a Lei Constitucional n.9
1/2005, de 12 de Agosto, no seu artigo 52. 2 corn epigrafe "Direito de peticao
e direito de aced° popular" estabelece, no n. 2 1 que: "todos os cidadaos tern
o direito de apresentar, individual ou colectivamente, aos Orgaos de
soberania, aos Orgaos de governo pr6prio das regiOes aut6nomas ou a
quaisquer autoridades peticOes, representacOes, reclamacOes ou queixas
para defesa dos seus direitos, da Constituicao, das leis ou do interesse
geral e, bem assim, o direito de serem informados, em prazo razoavel,
sobre o resultado da respective apreciagdo."

As condicOes para o exercicio deste direito de peticao encontram-se fixadas
na Lei n. 2 43/90, de 10 de Agosto, corn as alteragOes quo lhe foram

introduzidas pelas Leis n. 2 6/93, de 1 de Marco, Lei n.2 15/2003, de 4 de
Junho, e Lei n. 2 45/2007, de 24 de Agosto.
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A este propOsito importa referir o artigo 14. 2 da Lei n. 2 43/90, de 10 de
Agosto, que dispee: "sem prejufzo do disposto em especial para a
Assembleia da Realica, os Orgaos de soberania, de governo prOprio das
regiOes autOnomas e das autarquias locals organizardo esquemas
adequados de recepcdo, tratamento e decisao das peticees recebidas."

Por sua vez a Lei 2/2009, de 12 de Janeiro, que aprova o Estatuto Politico-
Administrativo da Regiao AutOnoma dos Acores disp6e, no seu artigo 73.2,
n. 2 4, que "as peticOes dirigidas a Assembleia Legislativa sac) apreciadas
pelas comissOes ou por comissao especialmente constitufda para o efeito,
que pode ouvir as demais comissOes competentes em raid° da matória,
bem como solicitar o depoinnento de quaisquer cidadaos".

Os termos pelos quais o direito de peticao O exercido perante a Assembleia
Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores benn como as condicOes de
admissao e o processo de apreciacdo encontram-se definidos nos artigos
189.2 a 193.2 do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma
dos Acores, aprovado pela Resolucao n. 2 15/2003/A, de 26 de Novembro.

CAPiTULO III
Apreciactio

1.Anidise preliminar

Verificada a conformidade da peticao corn os requisitos definidos para o
exercfcio do direito de peticao no ambito do artigo 189.2 do Regimento da
Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, a Comissao de
Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade, admiti-la tendo identificado o
primeiro subscritor assim como o respectivo domicflio.

No exercfcio da connpetencia de apreciacao da peticao pela Comissao
prevista no Artigo 191. 2 do Regimento da Assembleia Legislativa da Regido
AutOnoma dos Acores, a Comissao de Assuntos Sociais deliberou,
igualmente por unanimidade, proceder a audicao do primeiro subscritor,
bem como da Secretaria Regional da Educacao e Formagao.

2. Audicito do primeiro subscritor:

De acordo corn os peticionarios a pretensao de construcao de urn novo
complexo escolar data de Junho de 2008, parte de urn movimento de
professores, pals, pessoal nao docente e Orgaos de gestao da escola e tern
por base a preocupacao corn a falta de seguranca do actual edif fcio. A este
propOsito clarificam que as questOes de seguranca que os preocupam nao
se reportam apenas ao risco inerente a existôncia do talude nas traseiras da
escola, risco esse que O extensivo a toda a Vila. Tanto ou mais do que o
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risco associado ao talude preocupa-os os riscos a que os alunos ficam
expostos no exterior da escola designadamente ao atravessar a via, no
jardim pUblico e no percurso entre a escola e o pavilheo desportivo onde
decorrem as aulas de educaedo f fsica.

A par das questOes de seguranea os peticionarios apontam tambern os
constrangimentos colocados ao born desempenho de alunos e professores
pela falta de espaeos, sendo de prever que esta se venha a agravar corn a
extensdo do ensino ate ao 12. 2 ano. Referem a tftulo de exemplo a falta de
salas de aula que obriga a horerios ate As 18 horas, a realizaedo de aulas
ern salas utilizadas para outros fins, a falta de espaeos condignos para
atendimento de pals e encarregados de educaeeo, a exiguidade de espaeos
destinados a refeigOes, biblioteca e salas de trabalho para alunos e
professores, assim como a inexistencia de espaeos para a prdtica de
desporto, de convivio e de lazer, o que coloca constrangimentos ate ern
situaeOes de ennergencia.

Perante esta situaedo e confrontando a sua realidade corn as condigOes de
trabalho que hoje possufmos na generalidade das escolas da Regido é
pretense° dos peticionarios que a nova carta escolar a aprovar pelo
Governo Regional contemple a construed° de urn novo complexo escolar
para a Povoaceo.

A finalizar informaram ainda a Comisseo de que tern ja identificada uma
localizaedo alternativa para construed° da escola e que a Camara Municipal
manifestou disponibilidade para proceder A aquisiceo do terreno.

Seguiu-se urn period° para esclarecimentos no qual intervieram os
Deputados Paulo Estavdo, Graea Teixeira, Rui Ramos, Nelia Amaral, e
Paulo Rosa.

0 Deputado Paulo Esteveo interveio para dar testemunho das nnelhorias
significativas que se tern verificado no parque escolar de todas as ilhas e
manifestar a sua convicedo de que o mesmo se verificarà tambem na
Povoaedo. A terminar questiona os peticiondrios sobre qual a
calendarizaeäo que preveem para concretizaedo das suas pretensOes.

Os peticiondrios manifestaram-se conscientes de que uma escola nä° se
constr6i num ano, e consideram tratar-se de urn objectivo para a presente
legislatura.

A Deputada Graea Teixeira lembrou a resister-Ida que surgiu na populace°
quando foi colocada a possibilidade de construeäo de uma nova escola fora
do n6cleo urbano da vila. Lembrou tannbém que a escola já foi
intervencionada por 2 vezes, no sentido de a dotar das melhores condigOes
possfveis, dados as constrangimentos de espago.
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No que se reporta as questOes de seguranga dos alunos relacionada corn a
entrada de estranhos no recinto escolar salientou tratar-se de uma questao
que se prende corn o funcionamento e gestar o da escola e perguntou que
iniciativas foram ja tomadas no sentido de controlar essas entradas e que
iniciativas existem em articulagao corn a Policia de Seguranga Riblica no
ambito do Projecto Escola Segura.

A finalizar lembrou que sera pouco provdvel que a Povoagao tenha uma
nova escola em tras ou quatro anos atendendo a que ainda nao ha projecto
nem terrenos adquiridos. Informou que a escola ja funcionou corn mais
alunos do que os que a frequentam actualmente e solicitou informagao
sobre a evolugao do rainier° de alunos da escola em consequancia da
abertura da escola de furnas e da escola profissional.

Em resposta as questOes colocadas os peticionarios informaram nao terem
presente a evolugao do ntinnero de alunos da escola mas adiantaram que
se 6 certo que o mesmo tera diminuido corn a abertura das novas escolas,
nao O menos certo que outros alunos regressaram a escola fruto do
sucesso das iniciativas dedicadas a contrariar o abandono escolar precoce.
Afirmam ainda que na situagao actual já tern hordrios que se prolongam ate
as 18 horas e que corn o alargamento da escolaridade obrigatOria a Unica
alternativa viavel seria voltar a funcionar ern espagos "emprestados".

Ern relagao ao cronograma provdvel para construgao da escola reafirmam
que nao estao a reivindicar unna escola nova para amanha ou para daqui a
4 anos. Apenas pretendem o compromisso com a sua construgao e quo se
da inicio ac processo. Quanto a localizagao da escola fora do contra da vita
afirmam que a oposigao que surgiu anteriormente se ficou a dever
essencialmente a interesses economicistas dos pequenos comerciantes e
que hoje 6 a própria populagao a reconhecer que essa seria a melhor
solugao.

Informaram ainda que a escola possui equipannento electrOnico para
controlo de entradas que estard a funcionar ern breve. No entanto alertam
que e extremamente dificil fazer essa gestao dada a falta de espago no
interior da escola o que leva as alunos a terem de recorrer a espagos
ptiblicos e nestes casos o Projecto Escola Segura nao consegue dar
resposta.

0 Deputado Rui Ramos manifestou a sua solidariedade corn a pretensao
dos peticiondrios e chama a atengao para a necessidade de alertar a
populagao da Povoagao para as consequancias das suas opgees.

A Deputada Nalia Amaral questionou as peticionarios sobre a existência de
urn piano de evacuagao e de emergencia aprovado pela Protecgao Civil,
assim como sabre uma eventual articulagao corn a autarquia no "ambito do
combate as situagees de risco corn que as alunos se defrontam no exterior
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da escola designadamente no 'ambito do piano municipal de prevencao de
comportamentos de risco.

Os peticionarios confirmaram a existencia dos pianos de evacuacao e de
emergancia assim como a realizacao de sinnulacOes de sismo, incendio e
de cheias.

No que se reporta a prevencao de comportamentos de risco afirmaram
tratar-se de urn problema social muito grave, que a escola tern desenvolvido
algumas actividades de prevencao nomeadamente no contexto do clube de
teatro mas que rid() possui qualquer articulacao corn a autarquia ou corn a

O Deputado Paulo Rosa manifestou a sua conviccao de que a escola da
Povoacao rid() corresponde A regra mas sim a excepcao das escolas da
regiao e de que esta situacao sera tannbern alterada. No entanto deixa
como sugestao a solucao encontrada pela escola das Flores que se
encontra em situagao idöntica e procede a deslocacao dos alunos entre a
escola e o complexo desportivo de autocarro.

Os peticionarios informaram que essa solucao rid() O possivel na Povoacao
uma vez que os alunos sao transportados para a escola ern transportes
pUblicos, que nao permanecem na vila durante o dia.

3. Audigho da Secretaria Regional da Educaciio e Formagdo:

A Secretaria Regional informou a Comissao de que a Escola em causa
sofreu intervencOes significativas nos anos de 1996 a 2001, corn
remodelacao de espacos e construcao de urn novo bloco de aulas, corn 20
salas, que ascendeu a cerca de 1 600 000 euros.

Neste momento, dada a qualidade da rede escolar regional e tendo em
conta o risco que o talude representa parece-lhe razodvel a pretensao de
ver construida uma nova escola. Alias, o Governo Regional já manifestou
essa intencao ha cerca de 10 anos atras e foi a populacao da Povoacao
que rejeitou a possibilidade de fazer deslocar a escola para fora do nticleo
urbano da vila.

A Secretaria Regional informou tannbern que a Carta Escolar, instrumento
orientador dos investimentos no parque escolar da Regiao, este a ser
revista pelo Governo pelo que considera razoavel que venha a contemplar
uma nova escola basica integrada para a Povoacao.

O Deputado Claudio Almeida questionou a Secretaria Regional sobre a data
previsfvel para construcao da nova escola assim como sobre a intervencao
que ate essa data pode ser feita ao nivel do talude.

6/9



Assembleia Legislativa da Reg& AutOnoma dos Acores
COMISSA0 DE ASSUNTOS SOCIAIS

A Secretaria Regional informou quo a intervened() no talude esta
contemplada no 'ambito da aced° 18.7.9 do Plano do Governo para 2009,
de acordo corn as orientacOes emanadas pelo LaboratOrio Regional de
Engenharia Civil, no seu relat6rio de Novembro de 2009.

Quanta a calendarizaedo da construed° da nova escola salientou quo a
primeira etapa sera incluf-la na nova carta escolar enquanto instrumento de
planeannento das intervencOes na rode escolar da regido, o quo significa o
comprometimento corn a sua construcdo. A este propOsito informou a
Comissdo de quo as escolas nornnalmente levam dois a tres anos a serem
construfdas e urn period° idêntico a serem concebidas, pelo que seria no
minim° prematuro pronunciar-se sobre uma data previsfvel para a sua
conclusdo.

CAPETULO IV
Parecer

Conclufda a apreciacdo da petiedo e o processo de audicOes, tondo em
conta as pretensOes dos peticiondrios e considerando o conteklo da
audiedo efectuada a Secretaria Regional da Educaedo e Formacdo pode
concluir-se o seguinte:

1. 0 Governo Regional tern efectuado investimentos significativos na
remodelaedo do parque escolar da Regido.

2. A generalidade das escolas da Regido garante condicOes de trabalho
condignas a alunos, professores e pessoal ndo docente.

3. A Escola Basica e Secundaria da Povoacdo rid° oferece condicOes de
trabalho comparaveis corn a generalidade das escolas da Regido.

4. No passado, foi intencão do Governo Regional construir uma nova
escola na Povoaedo.

5. Esta pretensdo ndo foi concretizada devido a oposicdo manifestada
pela populacdo, na forma de abaixo-assinado, quo defendia a
manutenedo da escola no centro da vila.

6. 0 Governo Regional optou entdo por efectuar obras de ampliaedo,
remodelacdo e beneficiacdo da Escola ja existente, conferindo-lhe as
melhores condicOes possfveis.
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7. Hoje, 6 a comunidade educativa que reconhece a necessidade de uma
nova escola e quo solicita a sua construcao.

8. 0 Governo Regional manifesta-se disponivel para concretizar a sua
pretensao inicial, agora também annbicao da comunidade.

Perante a informacao colhida no processo de apreciacao da peticao, a
Comissao Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade,
emitir as seguintes recomendacOes:

1. A Carta Escolar quo vier a ser aprovada pelo Governo Regional
devera contemplar a construcao de uma nova Escola Basica e
Secundaria na Povoacao;

2. 0 Governo Regional devera proceder a intervencao de estabilizacao
do talude junto a Escola, em conformidade com as orientacties
emanadas pelo LaboratOrio Regional de Engenharia Civil;

3. Os Orgaos de gestao da escola deverao tomar medidas urgentes
quo assegurem o controlo das entradas e saidas da escola;

4. Os Orgaos de gestao da escola deverao protocolar com a Policia de
Seguranca RIblica, no ambito do Projecto Escola Segura, no
sentido de contribuir para uma major seguranca dos alunos;

5. A escola devera explorar formas alternativas de garantir a
seguranca dos alunos nas deslocacOes entre a escola e o complexo
desportivo, designadamente atravOs do recurso a utilizacao de
autocarros;

6. A escola devera celebrar urn protocolo corn a autarquia local no
sentido de formalizar a disponibilidade ja manifestada pela Camara
para proceder a aquisicao dos terrenos para construcao da nova
escola, assim como articular a intervencao de ambas as entidades
no quo concerne as questees relacionadas com a seguranca dos
alunos designadamente atrav6s da implementacao do piano
municipal de prevencao de comportamentos de risco.

Atendendo a quo a peticao reline urn total de 723 assinaturas e a relevancia
social da matória em causa, a peticao objecto do presente relatOrio, sera
apreciada em reuniao plendria da Assembleia Legislativa da Regiao
Autônoma dos Acores, nos termos regimentais aplicdveis.
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Do presente relatario deve ser dado conhecimento aos subscritores,
Secretdria Regional da Educacno e FormacAo, A esquadra da Povoacdo da
Policia de Seguranca PUblica e a Camara Municipal da Povoacao.

0 presente parecer foi aprovado por unanimidade.

Ponta Delgada, 9 de Maio de 2009

A Relatora,

/CA	 Anta-2--

(Naha Amaral)

0 presente relatario foi aprovado por unanimidade.

A Presidente,

(Claudia Cardoso)
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