MUNICIPIO DE ALMADA
Assembleia Municipal

EDITAL
Nº 06/XII-1º/2017-18
(Pelo reinicio das obras de requalificação da Escola Secundária
do Monte de Caparica)
EU, JOSÉ JOAQUIM LEITÃO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE
ALMADA
Torno público que na Reunião da Sessão Extraordinária referente ao mês de novembro de
2017 da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 23 de novembro de 2017, a
Assembleia Municipal aprovou a seguinte Moção/Saudação:

MOÇÃO/SAUDAÇÃO
A Escola Secundária do Monte de Caparica, com cerca de 35 anos, serve uma população
escolar numerosa, proveniente de quase todo o concelho e, em especial, da União das
Freguesias da Caparica e Trafaria e da Freguesia da Costa de Caparica.
Em 2010, devido ao avançado estado de degradação e à notória necessidade de melhorias
estruturais urgentes, foi uma das escolas selecionadas para intervenção, tendo sido integrada
na 3ª fase de modernização da escola Parque Escolar E.P.. Este processo deveria ter
conduzido à modernização da Escola Secundária do Monte de Caparica, tornando-a num
espaço de aprendizagem adequado aos desafios educativos do século XXI.
No ano de 2011, as obras foram interrompidas, tendo provocado graves constrangimentos ao
normal funcionamento da Escola, com os alunos a ter aulas em monoblocos, sem um
refeitório adequado e sem condições de aprendizagem.
Considerando a gravidade desta situação, o governo, por intermédio dos Ministérios das
Finanças e da Educação, aprovou a portaria conjunta nº391/2017 de nove de novembro, tendo
em vista a conclusão das obras de modernização da Escola Secundária do Monte de Caparica.
A portaria de extensão de encargos acima referida prevê a disponibilização de 4.000.000 €
(quatro milhões de euros) já em 2018 e a verba restante no ano de 2019 para que o total
perfaça os 9.056.473,99 € (nove milhões cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e três
euros e noventa e nove cêntimos), valores aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor.

MUNICIPIO DE ALMADA
Assembleia Municipal

EDITAL
Nº 06
Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida no dia 23 de novembro na Cidade da Costa
de Caparica, delibera:
1 - Congratular-se com o desbloqueamento por parte do XXI Governo Constitucional das
verbas necessárias à conclusão da empreitada de execução das obras de
modernização da Escola Secundária do ES do Monte de Caparica.

2 - Sublinhar a importância de, com a melhoria da qualidade deste equipamento escolar,
serem garantidas efetivas melhorias nas condições de aprendizagem dos alunos que
frequentam esta escola, preparando-os melhor para os desafios tecnológicos e
científicos presentes e do futuro.
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTE CONCELHO.

Almada, em 24 de novembro de 2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

JOSE JOAQUIM LEITÃO
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