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Requerimento 

 

Há muitos anos que a Escola Básica Integrada da Horta, na ilha do Faial, 

reclama pelas obras que lhe foram prometidas, o anterior Secretário Regional da 

Educação, Ciência e Cultura reafirmou no dia 25 de julho de 2013, na ilha do Faial, 

que o início da segunda fase da obra arrancará “quando esta [a 1.ª] estiver concluída”. 

Na altura o SREC ainda acrescentou que “(…) só quando a parte nova estiver 

concluída, para podermos fazer a mudança, é que estaremos em condições de dar 

início à segunda fase da empreitada.”, e ainda para terminar concluiu com a afirmação 

“(…) nesta legislatura, de certeza, a obra avançará”. 

Até ao momento, já praticamente duas legislaturas após estas declarações a 

EBI da Horta foi esquecida e as promessas de uma segunda fase abandonadas. Já 

o atual edifício desta instituição precisa de reabilitação e a segunda fase está longe 

de ser iniciada.   

A Representação Parlamentar do PCP entende que está na altura de o Governo 

Regional ser claro em relação a esta empreitada e dizer à comunidade faialense quais 

as pretensões do Governo Regional em relação a esta escola.  

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições 

regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo Regional a resposta 

às seguintes questões: 

1. Pretende o Governo Regional iniciar a 2ª fase da EBI da Horta como foi 

prometido? 

2. Em caso afirmativo, para quando o Governo Regional pretende iniciar esta 

empreitada?  
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3. O atual edifício da EBI da Horta precisa de obras de manutenção, tem o 

Governo Regional conhecimento desta situação?  

 

 

Santa Cruz das Flores, 25 de junho de 2020 

 

O Deputado do PCP Açores 

 

João Paulo Corvelo 

 


