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Requerimento 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a 

insurgência de uma pandemia de COVID-19 provocada pelo novo coronavírus 

(SARS-Cov-2), vivendo-se uma situação que exige e continuará a exigir medidas 

extraordinárias e urgentes. Uma destas medidas urgentes foi o encerramento das 

escolas que obrigou todos os alunos da região a recorrer aos meios informáticos.  

No passado Plano e Orçamento Regional (2019) foram feitos diversos avanços 

através das propostas de alteração apresentadas pela Representação Parlamentar 

do PCP, uma das rúbricas inseridas foi a 6.2.3 “Aquisição de equipamentos 

informáticos para a EBI do Topo” no valor de 30 000 euros tendo sido aprovada por 

unanimidade.  

São vários os projetos de investimento que se arrastam anos a fio nas páginas 

dos Planos, sem que consigam ver finalmente a luz do dia. E poderíamos falar 

também das ações, com as respetivas dotações financeiras, que são aprovadas, mas 

que acabam esvaziadas por via de centenas ou milhares de alterações orçamentais, 

quando o Governo Regional, à revelia do Parlamento e com mais do que duvidosa 

legitimidade, decide que afinal tem outras prioridades. 

Desta forma, a RPPCP vem questionar sobre a aquisição deste material 

considerando que no período de pandemia seriam essenciais para o apoio do estudo 

e aulas destes alunos.  

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

regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo Regional a resposta 

às seguintes questões: 
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Considerando o período de pandemia que encerrou todas as escolas 

inclusive a EBI do Topo, todos os alunos desta escola tiveram acesso ao 

material informático ? 

1. O Governo Regional já procedeu à aquisição de materiais informáticos 

para a EBI do Topo ? 

2. Caso a resposta seja positiva, quantos computadores foram 

adquiridos?  

3. Caso a resposta seja negativa: 

a. Que ações já foram devidamente realizadas para concretizar 

esse investimento? 

b. Que ações ainda se encontram em falta para que este 

investimento seja concretizado? 

c. Qual é a duração prevista para este investimento estar 

finalizado?  

 

 

Santa Cruz das Flores, 30 de junho de 2020 

 

O Deputado do PCP Açores 

 

João Paulo Corvelo 

 


