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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 167/XI – “Recomenda ao 

Governo Regional a construção urgente de uma nova Escola Básica e Secundária da 

Povoação”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pela Representação Parlamentar 

do PCP, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, 

de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, 

de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro). 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o qual é aplicável por 

remissão do artigo 145.º do mesmo diploma.  

 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, compete à respetiva comissão especializada 

permanente apreciar e elaborar o correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

 

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de novembro, a matéria em apreço na presente 

iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos sociais. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

 

O proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “a Escola Básica e 

Secundária da Povoação funciona há meio século nas atuais instalações, tendo começado as 

suas obras em 1964. Nestes cinquenta anos já por ali passaram muitos alunos que nesta Escola 

obtiveram a sua formação, pelo que é natural que os edifícios se encontrem já envelhecidos e 

com problemas estruturais graves, como sejam as infiltrações e os telhados com amianto, a 

precisarem de obras urgentes. Até ao investimento da Câmara Municipal da Povoação os 

laboratórios da Escola eram adaptações, que não permitiam a realização da maioria das aulas 

práticas. A prática da educação física é fortemente condicionada pelas condições dos espaços e 

mesmo a utilização do pavilhão municipal é limitada nos dias de chuva, uma vez que os alunos 

têm que se deslocar, mas também porque aquela estrutura tem infiltrações de água que 

molham o pavimento. Assim, “recomenda ao Governo Regional a construção urgente de uma 

nova Escola Básica e Secundária da Povoação”. 

 

PROCESSO EM ANÁLISE  

 

Diligências efetuadas: 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder às audições do Secretário Regional da 

Educação e Cultura e do Presidente da Câmara Municipal da Povoação. 

Foi ainda deliberado solicitar parecer por escrito à seguinte entidade: 

 Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Povoação. 

 

As audições do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC) e do Presidente da Câmara 

Municipal da Povoação (PCMP) ocorreram no dia 2 de dezembro, em Ponta Delgada. 

 

 

 Audição do Presidente da Câmara Municipal da Povoação (PCMP), Pedro Nuno Melo: 

 

A audição iniciou-se com a apresentação do Projeto de Resolução por parte do proponente. 

Em seguida o PCMP referiu-se à necessidade de a Escola ter melhores condições. Relativamente 

ao espaço ser insuficiente disse não ter condições de afirmar, mas que há mais espaço disponível 

na zona envolvente para remodelação completa da atual Escola. Acrescentando que a maior 
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parte da população está de acordo que a Escola se mantenha na Vila da Povoação, havendo 

possibilidade de aumento no mesmo local e zonas envolventes. Afirmou mesmo que a Escola 

deve permanecer na Vila e que melhorar as condições é uma necessidade. 

O Deputado João Corvelo, em réplica, compreendendo a opção de que a Escola deve 

permanecer na Vila, acha que a falta de espaço é notória e unanime por parte dos 

intervenientes. 

O PCMP disse que na sua opinião o importante é garantir as melhores condições para os alunos 

e para quem lá trabalha e disse que a permanência da Escola na Vila da Povoação permite um 

melhor envolvimento entre a Escola e a comunidade. 

A Deputada Catarina Cabeceiras perguntou como caracteriza as atuais condições, se há 

necessidade de obras novas e se as intervenções tem sido suficientes. 

Em respostas o PCMP, não disse que era contra uma escola nova, disse que o importante é as 

melhores condições possíveis e desejáveis, lembrando que foram realizadas obras nos 

laboratórios no valor de cem mil euros e muitas intervenções conforme são solicitadas. 

Salientou ainda os mais de trezentos mil euros do Orçamento da Região para 2020. 

Em réplica, perguntou se foi consultado sobre as intervenções que serão realizadas em 2020 e 

se no seu entender, qual o tempo útil para que a escola tenha as condições desejadas. 

Em resposta o PCMP disse que relativamente ao valor orçamentado disse que houve uma 

reunião entre Câmara, a Direção Regional e o Executivo da Escola para que fosse feito 

levantamento de necessidades, e que esse montante deverá colmatar estas necessidades e que 

isso decorra o mais breve possível. 

A Deputada Maria João Carreiro perguntou sobre quais as condições e se há algum compromisso 

assumido, ao que o PCMP respondeu dizendo que há colaboração direta com o Executivo da 

Escola para resolução de problemas, relativamente ao compromisso, referiu-se ao quadro 

comunitário. 

O Deputado Paulo Mendes perguntou em que moldes tem existido a parceria entre a Câmara e 

a Escola, ao que o PCMP disse que tem havido subsídios da Camara à Escola para além da 

celebração de concursos e fornecimento de material. 

 

 Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), Avelino Meneses: 

 

A audição iniciou-se com a apresentação do Projeto de Resolução por parte do proponente. 

Em seguida o SREC iniciou a sua intervenção dizendo que este Projeto de Resolução tem um 

preâmbulo que não corresponde à verdade já que não há amianto nem há escassez de espaço, 

sobretudo após a construção da Escola das Furnas e da retração demográfica. Disse ainda que 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS|5 

as condições físicas não estão ao nível dos melhores estabelecimentos da Região, mas que é 

falso que isso ponha em causa toda a ação da educação. 

Esclareceu ainda que em 1997 ocorreu a aquisição do atual edifício para duplicação do mesmo 

espaço e a seguir construi-se uma Escola nas Furnas reduzindo a pressão escolar na Vila da 

Povoação. Além disso durante o desempenho destas funções tem-se procedido à correção das 

necessidades que foram surgindo. O investimento foi de cento e cinquenta mil euros. Em 2018 

foi identificado um processo de fissuração que por não ser estrutural não sofreu grandes 

intervenções. E referiu-se a todas as intervenções que foram desenvolvidas na Escola que atingiu 

um montante de cento e sessenta e cinco mil euros. Esclareceu ainda que o processo não acaba 

aqui estando já identificado outas intervenções, na cozinha, no campo de futebol, entre outras. 

Disse também que não está prevista a construção de uma nova escola, não foi compromisso 

para esta legislatura e nem é possível aproveitar o atual quadro comunitário. Fazer Escola na 

Povoação seria obrigatoriamente por motivos de segurança e em prejuízo de outra escola já 

prevista. Disse que antes havia quinhentos e trinta e seis alunos, e agora tem menos cento e 

trinta e quatro alunos e referiu-se que a própria comunidade não vê com bons olhos a 

deslocação da Escola para a periferia daquela Vila. 

A Deputada Catarina Cabeceiras perguntou se na ação do Plano para 2020 estão integradas as 

patologias identificadas pelo Presidente da Câmara Municipal da Povoação e pelo Executivo da 

Escola e se com o investimento previsto a escola fica ao nível das escolas que tem sido 

construídas atualmente. 

Em respostas o SREC disse que o espaço a crescer poderia passar por espaços não 

necessariamente contíguo e que o problema da Escola da Povoação não é a de falta de espaço, 

mas sim da qualidade do espaço já que os alunos tem vindo a decrescer. Relativamente às 

patologias identificadas, disse que tem havido colaboração entre Governo, Câmara e Executivo 

da Escola e que que haverá sempre diferenças entre escolas, mas que o objetivo é o de melhorar 

as condições e tentar diminuir estas diferenças. 

A Deputada Maria João Carreiro perguntou se as intervenções mencionadas estão incluídas na 

verba no Plano para 2020 e se para além da verba existiram outras obras que serão necessárias. 

Em respostas o SREC disse que as patologias identificadas serão intervencionadas através da 

elaboração de um projeto. Relativamente às verbas para conservação e reabilitação das escolas 

em relação à Povoação para 2020, disse que tem havido um grande investimento em 

construções de raiz e que brevemente finalizará este processo de novas construções. 

Acrescentou que quanto menos necessidade de construções de raiz mais sobrará para 

reabilitação e conservações de escolas, não querendo isso dizer que deixará de haver novas 

construções escolares nos Açores. 
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Foi rececionado o seguinte parecer por escrito: 

 Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária da Povoação. 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção com reserva de posição para Plenário 

relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PPM emite parecer de abstenção com reserva de posição 

para Plenário relativamente à presente iniciativa. 

 

 

CONCLUSÕES E PARECER  

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos sociais deliberou, por 

unanimidade, abster-se de emitir parecer com reserva de posição para Plenário, relativamente 

ao presente Projeto de Resolução. 

 

O Relator 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 














