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Exmo. Sr. 

Dr. Fernando Medina 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 

 

 

Requerimento 

 

A Câmara Municipal de Lisboa, através da Deliberação nº 455/CM/ 2018, de 12 de 

julho de 2018, aprovou, e celebrou em 30 de julho de 2018, o Protocolo de 

Cooperação com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P (LNEC), no âmbito do 

Programa Escola Nova, com vista ao levantamento exaustivo do estado de 

conservação de estabelecimentos escolares, através do «Método de Avaliação do 

Estado de Conservação dos imóveis» (MAEC). 

 

De acordo com o ponto 3) da Cláusula Terceira do referido protocolo, “Obrigações do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.)” o mesmo deveria apresentar no prazo 

de 5 (cinco) meses após a assinatura do Protocolo de Cooperação, o Relatório 

contendo o estudo e conclusões do estado de conservação de 55 estabelecimentos 

escolares, através do MAEC. 

 

A Câmara Municipal de Lisboa tomou a iniciativa de encerrar a Escola Básica de São 

Sebastião da Pedreira e do Vale de Alcântara, transferindo estas crianças para as 

escolas sede de agrupamento, uma vez que estes dois edifícios, de acordo com o 

relatório preliminar do LNEC, apresentavam problemas de segurança. 

 

Acresce, que se encontram em fase de requalificação ou a aguardar o lançamento de 

procedimentos, no âmbito do Programa “Escola Nova”, um conjunto de 

estabelecimentos de ensino do pré-escolar e primeiro ciclo, que não foram incluídos 

neste estudo, mas que exigem, de igual modo, uma intervenção célere. 

 

 Ainda decorrente do estudo elaborado pelo LNEC e não obstante o referido estudo 

não ter sido ainda divulgado aos Vereadores da Câmara foi anunciado publicamente 
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pelo Vereador da Educação, o investimento de 13 milhões de euros, com vista à 

correção das principais patologias identificadas nas diferentes escolas, que serão 

intervencionadas até ao início do próximo ano lectivo.  

     

Estando em fase de conclusão o ano lectivo 2018/2019 e a necessidade de preparação 

do próximo ano lectivo, é essencial a adequação das instalações das escolas, 

nomeadamente com a anunciada oferta pedagógica dirigida ao pré-escolar e primeiro 

ciclo da rede pública de Lisboa, de modo a garantir a segurança e o normal 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino, com a abertura do ano lectivo 

agendada para Setembro. 

 

 

Assim, os Vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, nos termos da alínea u) 

do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, bem como ao abrigo do 

disposto no art.º 4º do Decreto-Lei nº 24/98 de 26 de Maio, vêm requerer a V. Ex.ª. 

que se digne a prestar as seguintes informações: 

 

1) Disponibilizar aos vereadores da CML o Relatório do LNEC contendo o estudo 

e conclusões resultantes do levantamento exaustivo do estado de 

conservação dos 55 estabelecimentos escolares; 

2) Quais as escolas que serão intervencionadas e respectiva calendarização, 

com vista à correção das principais patologias identificadas, de acordo com o 

investimento anunciado de 13 milhões de euros; 

3) Qual a previsão para a conclusão das obras em curso, nas escolas do 1º ciclo 

e pré-escolar; 

4) Quando serão lançadas as obras nas escolas com procedimentos iniciados;  

5) Qual a razão de ainda não terem avançado os procedimentos para as escolas 

que tem os projectos preliminares concluídos;  

6) Qual a previsão para a conclusão dos projectos preliminares para as escolas, 

previstas no âmbito da “Escola Nova”; 

7) Qual o número de vagas em cada estabelecimento de ensino para o ano 

lectivo 2019/2020, para o pré-escolar e primeiro ciclo da rede pública; 
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8) Comparativamente com o ano lectivo anterior, registou-se um aumento no 

numero de vagas, se sim em que estabelecimentos de ensino;    

 

 

Lisboa, 11 de Junho de 2019. 

 

Os Vereadores do PCP 

 

                                                                  

João Ferreira                                            Ana Jara     

 

 


