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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto:  Escola  Superior  de  Dança,  do  Instituto  Politécnico  de  Lisboa,  apresenta  gravíssimas

deficiências que colocam em causa a segurança e a saúde de quem aí estuda e trabalha.

Destinatário: Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A Escola Superior de Dança, do Instituto Politécnico de Lisboa, apresenta um conjunto de graves deficiências

do seu edificado que colocam em causa, diariamente, a segurança e a saúde de quem aí estuda e trabalha o

que tem motivado continuados protestos e agora uma greve dos seus estudantes.

Em síntese, alegam os estudantes que:

 Os revestimentos dos tetos têm vindo a cair, colocando em causa a integridade física dos estudantes,

professores e demais trabalhadores da instituição;

 Quando chove são usuais inundações dos espaços, inclusive nos estúdios de dança;

 Existem infestações de ratos e baratas em todo o edifício.

 Não existe regulação da temperatura ambiente. O sistema de aquecimento está avariado e algumas

das janelas já não fecham, não havendo por isso sequer isolamento face à temperatura exterior. Para

um curso com uma forte componente prática esta situação é intolerável e compromete seriamente a

qualidade do trabalho;

 Fruto das constantes infiltrações da água da chuva existem fungos nos revestimentos das paredes e

dos soalhos que afetam o sistema respiratório de quem aí trabalha e estuda;

 Algumas das casas de banho apresentam graves deficiências. Nalgumas já não existem portas, tendo

sido substituídas por meras cortinas;

 Os estúdios, o bar, o átrio (que funciona como sala de espetáculos) e o refeitório são adaptações de

espaços, claramente desadequados para os fins a que se destinam. 

 O quadro  elétrico  do  átrio-sala  de  espetáculos  não  é  apropriado  para  suportar  as  exigências  dos

espetáculos o que coloca em risco a segurança de todos, que temem que um dia possa vir a explodir.

Na verdade as últimas apresentações ao público dos trabalhos dos alunos, que estavam agendadas,
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foram canceladas devido à falta de condições deste átrio-sala de espetáculos.

Os estudantes têm, justificadamente, receio dos perigos a que estão expostos diariamente e exigem melhores

condições de estudo. Perante o panorama que apresentam de deficiências desta escola do ensino superior

politécnico, e que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pode comprovar, é justo considerar que têm toda

a razão. A situação é muito grave e exige uma intervenção rápida e eficaz da administração. Os estudantes de

Dança desta escola têm direito a estudar em condições dignas, com segurança, higiene e conforto térmico.

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais  e regimentais  aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, as seguintes perguntas:

1. Tem o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior conhecimento desta situação, de gravíssimas

deficiências desta escola do Instituto Politécnico de Lisboa?

2. Pondera o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior intervir  junto do Instituto Politécnico de

Lisboa no sentido de este garantir condições dignas para quem estuda e trabalha na Escola Superior de

Dança, ao nível das suas instalações?

Palácio de São Bento, 8 de janeiro de 2018.

O deputado

Luís Monteiro


