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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

N.º 07/2023 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro   
 

MOÇÃO 
 

Pela requalificação do parque escolar do Barreiro 
  

Sem escola não há educação, sem edifícios e equipamentos escolares de qualidade, 

adaptados às exigências e aos desafios que a contemporaneidade nos coloca, a 

qualidade dos processos educativos sai comprometida. É no contexto da escola que têm 

lugar os processos educativos – formais e informais – que ajudam as crianças e jovens 

do Município do Barreiro a tornarem-se cidadãos mais conscientes e lúcidos e a ganhar 

cultura científico-humanística.   

 

É por isso particularmente importante que se processe uma permanente monitorização 

das condições do edificado e dos equipamentos escolares do Barreiro, tendo em vista a 

sua manutenção e requalificação, mantendo um e outros num nível elevado de qualidade 

e condições.    

 

A este respeito, sem prejuízo de outras situações que devem ser identificadas não 

podemos deixar de expressar a nossa preocupação com o facto de a exclusão da Escola  

Secundária dos Casquilhos da lista de equipamentos a intervencionar pelo Ministério da 

Educação não ter sido ainda revertida.  

 

Trata-se de uma das escolas mais envelhecidas do Município do Barreiro, que requer 

uma intervenção ampla com vista à melhoria global da qualidade dos espaços educativos 

disponibilizados.  

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera exortar o Governo a:  
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1. Reverter a exclusão da Escola Secundária dos Casquilhos da lista de prioridades 

de intervenção elaborada pelo Ministério da Educação, de modo a que se garanta 

o adequado funcionamento daquele estabelecimento de ensino e que não sejam 

prejudicados todos aqueles que o frequentam.  

  

2. Concretizar a rápida requalificação das escolas que dela necessitem.  

 
 

Aprovada por unanimidade. 

 

 

Barreiro, 22 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 
O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 

 

 

 
André Alexandre Pinotes Batista 
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