Moção
Obras de Beneficiação nas Escolas do Primeiro Ciclo de Alvalade
Os eleitos da CDU, na Freguesia de Alvalade e na Câmara Municipal de Lisboa, há muito que
têm vindo a alertar para a necessidade de se proceder à requalificação das escolas da
Freguesia, de forma a garantir as condições necessárias para o bom funcionamento destes
estabelecimentos de Ensino.
A CML, no âmbito das suas competências próprias, avançou com as obras desejadas e
necessárias de beneficiação geral e espaços exteriores de quatro escolas, EB1 Coruchéus, EB1
Dom Luís da Cunha, EB1 do Bairro de São Miguel e EB1 da Escola Teixeira de Pascoaes. Em
todas estas empreitadas os prazos de conclusão, 365 dias, não foram cumpridos,
representando inúmeros constrangimentos para o normal funcionamento destas escolas.
Na EB1 dos Coruchéus foi assinado contrato, pela CML, após adjudicação a 13 de outubro de
2016, as obras foram concluídas em Setembro de 2018.
Na EB1 Dom Luís da Cunha, foi assinado contrato em 20 de outubro de 2016, a obra ainda não
foi dada por concluída.
Na EB1 do Bairro São Miguel, foi assinado contrato a 21 de dezembro de 2016, a obra ainda
não foi dada por concluída.
Na EB1 Teixeira Pascoaes, foi assinado contrato a 28 de Março de 2017, tendo a CML
procedido à resolução do contrato da empreitada alegando erro grave do empreiteiro na
execução dos trabalhos. Aguarda que seja lançado novo procedimento.
Acresce ao atraso da conclusão das obras, a existência de problemas que têm vindo a ser
detectados no que respeita à qualidade dos materiais ou acabamentos, tendo sido já
detectadas infiltrações, falta de protecções nos vãos de escada, sistemas de climatização sem
funcionar ou inadequados, acessos para pessoas com mobilidade reduzida, cozinhas sem
estarem ainda a funcionar com confecção local, entre outros.
A EB1/JI de Santo António, a única escola do primeiro ciclo que falta ser intervencionada,
embora esteja concluído o projecto, também aguarda que seja lançado o procedimento para o
lançamento da empreitada.
O caso mais gritante deste conjunto de empreitadas, onde tudo o que podia correr mal correu,
é a EB1/JI Teixeira de Pascoaes com parte das aulas e o refeitório a funcionar em monoblocos,
alguns destes colocados em inícios de 2016 e tendo ficado aproximadamente dois anos sem
serem usados, ocupando o recreio da escola.
Para agravar esta situação, os monoblocos foram colocados sem o cuidado necessário, não
tendo sido feita uma avaliação aos isolamentos, sistema eléctrico, ar condicionado e rede de
saneamento. Esta situação levou a que ocorressem incidentes e agravando o desconforto para
toda a comunidade educativa. Mesmo tendo sido progressivamente melhorados, persistem
alguns problemas no que respeita à qualidade destas instalações, assim como das salas de aula

do edificado que ainda não foi intervencionado, para além dos constrangimento no recreio,
uma vez que esta solução rouba espaço às crianças para brincar.
Todas estas empreitadas foram adjudicadas a empresas diferentes, tendo apenas como factor
comum o dono de obra ser a CML a quem compete o acompanhamento e fiscalização destas
obras.
Face ao exposto, os eleitos da CDU, propõem que a Assembleia de Freguesia de Alvalade, na
sua reunião de 01/04/2019, delibere solicitar à CML:
1. Que informe os eleitos da Assembleia de Freguesia de Alvalade das razões que
levaram aos atrasos e problemas decorrentes das empreitadas nas escolas de
Alvalade;
2. Que assuma como prioritária a conclusão do projecto e lançamento do procedimento
para empreitada da obra na EB1/JI Teixeira de Pascoaes, com vista a conclusão o mais
rápido possível desta obra;
3. Que avance a curto prazo com um projecto de intervenção para as medidas provisorias
que garantam a segurança e conforto da comunidade educativa na EB1 Teixeira
Pascoaes até à conclusão da obra;
4. Que adopte as medidas necessárias com vista a conclusão o mais célere possível das
obras em curso;
5. Que procure acautelar que os problemas identificados nas empreitadas em curso, não
se repitam na EB1 de Santo Antonio e que avance com a maior celeridade possível o
lançamento da empreitada para esta escola.
6. Enviar esta moção para as seguintes entidades:
a) Presidente da CML e Vereadores dos vários partidos eleitos na CML;
b) Presidente da AML e Deputados Municipais dos vários partidos eleitos na AML;
c) Direcção dos respectivos Agrupamentos de escolas da Freguesia de Alvalade
d) Coordenação das respectivas escolas da Freguesia de Alvalade;
e) Associações de Pais das respectivas escolas da Freguesia de Alvalade;
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