
             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
 

DELIBERAÇÃO 
N.º 50/2016 

 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 29 de Junho de 2016 
 

MOÇÃO 

ESCOLA BÁSICA 2, 3 ALVARO VELHO 

Na sequência da visita realizada no passado mês de maio pelo grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda à escola Básica 2,3 Álvaro Velho, no 

Lavradio, Barreiro, constataram-se um conjunto de situações que colocam em 

causa a segurança e a saúde dos alunos desta escola. 

Desde logo de destacar que o pavilhão da escola tem graves problemas 

que impendem o seu uso regular pela comunidade escolar. Estes problemas 

foram identificados já em 2011 e, nesse mesmo ano, foram aprovadas obras de 

requalificação que nunca chegaram a ser executadas devido à mudança de 

governo e à consequente paralisação das obras na generalidade das escolas. 

O pavilhão da mesma tem vindo a sofrer um processo de degradação, 

apresentando problemas graves no isolamento do teto, conduzindo a 

infiltrações. Como consequência, as paredes apresentam grandes colónias de 

fungos que exalam um odor a “mofo” fazendo, mesmo quando não chove, 

sejam impraticáveis, cansando grande desconforto e risco sanitário. 

Também o piso do pavilhão sofre cada vez que chove, apresentando 

vários desníveis, placas levantadas, sendo que após cada aula de educação 

fisíca os assistentes operacionais da escola têm de ter o cuidado de o pregar 

novamente para viabilizarem as aulas seguintes. Uma situação que é 
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insustentável para o uso regular do pavilhão, porquanto coloca em causa a 

segurança de todos quantos o usam. 

São facilmente identificados outros problemas nesta escola, 

nomeadamente de assistentes operacionais e técnicos, bem como a existência 

de coberturas como fibrocimento, alegadamente contendo amianto situações 

também a merecer que sejam encontradas soluções urgentemente. 

Assim a Assembleia Municipal, reunida no dia 29 de Junho de 2016, 

recomenda ao Governo que tome todas as iniciativas necessárias, para que se 

proceda o mais rapidamente possível ao agendamento das obras de 

requalificação da escola Básica 2,3, Álvaro Velho, de forma a zelar pela 

segurança e saúde dos alunos que frequentam este estabelecimento de 

ensino. 

 

Aprovado por maioria, com 22 votos a favor, da CDU, do PS e do BE e 2 
abstenções do PSD. 
 
 
Barreiro, 29 de Junho de 2016  
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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