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Assembleia Municipal 

 

 

 

 

MOÇÃO 

 

PELO INVESTIMENTO DO GOVERNO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO DA MOITA 

  

O sucesso escolar depende de múltiplos  e muitas vezes complexos fatores que nem sempre são 

possíveis de controlar. No entanto, tanto as condições ambientas que sejam dependentes apenas de 

fatores construtivos, como o número de profissionais necessários ao regular funcionamento dos 

equipamentos escolares dependem apenas do investimento. Pode dizer-se ainda mais: dependem da 

valorização que se faz da escola, e do seu papel na sociedade. 

 

Em Portugal é ao Governo que compete assegurar a qualidade e a universalidade do ensino. 

 

No Concelho da Moita, fruto da antiguidade dos equipamentos escolares, de tipologias construtivas 

obsoletas e da quase total inexistência de investimento de manutenção e renovação dos equipamentos 

escolares do Ensino Básico do 2.º e 3.ºciclos e do Ensino Secundário, estão identificadas um conjunto 

alargado de problemas que colocam em causa a qualidade do espaço educativo, o conforto térmico e 

demais condições ambientais essenciais ao sucesso dos projetos educativos. São necessárias obras 

tão vastas como: substituição de coberturas, substituição de caixilharias, recuperação e reabilitação de 

paredes e pavimentos, substituição da iluminação interior, renovação das redes de distribuição de 

água, instalação de sistemas de ventilação e climatização,  sistemas de proteção contra incêndios, 

adaptação das instalações a pessoas com mobilidade condicionada, recuperação dos espaços 

desportivos existentes e construção dos pavilhões desportivos em falta há várias décadas em muitas 

escolas, etc., etc.. 

 

Este conjunto alargado de necessidades implica um investimento volumoso, estimado em mais de doze 

milhões de euros, reflexo da já referida falta de investimento dos sucessivos Governos nas escolas 

públicas no Concelho da Moita, e incompatível com qualquer garrote ou cativação orçamental que 

impeça o investimento indispensável nas escolas públicas do concelho. 

 

A estes fatores construtivos acrescentam-se os fatores humanos: é necessário compatibilizar os 

quadros de pessoal  existentes com as reais necessidades das escolas. Ou seja, é necessário contratar 

pessoal para que ano após ano os inícios dos anos letivos não sejam perturbados pela falta de 

professores e de pessoal não docente. 
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É neste quadro de carências múltiplas que se desenvolve um processo imposto pelo Governo dito de 

“transferências de competências”, mas que não mais é do que uma efetiva transferência  de 

responsabilidades para os municípios, representando uma desresponsabilização do Governo no 

financiamento da Escola Pública, promovendo ao mesmo tempo uma acentuação das assimetrias e 

desigualdades no acesso ao ensino, em claro desrespeito pela constituição da República Portuguesa. 

 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 14 de fevereiro de 2020 delibera:  

 

- Exigir do Governo as obras necessárias para a urgente requalificação dos equipamentos escolares do 

2.º, 3.º ciclo e ensino secundário; 

 

- Exigir do Governo a construção dos Pavilhões Gimnodesportivos em falta nas Escolas do Concelho da 

Moita, nomeadamente: E.B. 2,3 Fragata do Tejo, E.B. 2,3 Mouzinho da Silveira, Escola Secundária da 

Baixa da Banheira (EB 2,3 Vale da Amoreira); 

 

- Exigir do Governo a contratação de todo o pessoal necessário nos quados das  escolas públicas; 

 

- Exigir a revogação do atual processo de transferência de competências e abertura de um quadro de 

discussão nacional sobre uma efetiva transferência de competências, tanto para as regiões como  

para os municípios, e não apenas um descarregar de responsabilidades e encargos financeiros sobre 

os municípios, tal como o atual quadro legislativo aponta. 

 

 

Moita, 18 de fevereiro de 2020 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, 

um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso, e nove votos contra do PS, na primeira reunião da 

sessão ordinária de fevereiro, realizada em 14 de fevereiro de 2020. 


