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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 3/2011 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 11 de Fevereiro de 2011 

MOÇÃO 

A Modernização das Escolas Secundárias do Barreiro 

As escolas secundárias, como as conhecemos hoje, têm em Portugal cerca de 100 anos.  

Após o 25 de Abril, fizemos um enorme e continuado esforço de escolarização e de 
actualização de currículos, programas de ensino e modelos de organização, bem como 
de expansão da rede de escolas, existindo hoje mais de 400 escolas com ensino secundário. 

Nos anos 70 e 80 registamos um grande esforço de rápida construção de escolas, com a 
construção de 77% das escolas em funcionamento, assistindo-se hoje a uma enorme 
diversidade de tipologias de construção.  

Em resultado desta evolução, temos hoje algumas escolas com cerca de 100 anos, outras com 
meio século, ou mais, e muitas outras, mais recentes, a terminar o seu ciclo de vida.  

Todas têm em comum graves problemas de conservação e manutenção e o facto de não 
estarem preparadas para o futuro.  

A maioria dos edifícios apresentam actualmente sinais vários de degradação física e ambiental 
e de obsolescência funcional, resultantes do desgaste material a que os edifícios têm sido 
sujeitos, da alteração das condições de uso iniciais, decorrente, por exemplo, da evolução dos 
currículos, bem como, em alguns casos, da sobre ocupação. 

As nossas escolas secundárias necessitavam de uma estratégia nacional de intervenção que 
permitisse devolver às escolas condições de ensino e aprendizagem adequadas aos desafios do 
 futuro. Era necessário requalificá-las e prepará-las para acolher e formar as novas gerações.  

Assim, o Governo lançou em Março de 2007 o Programa de Modernização das Escolas de 
Ensino Secundário, um programa ambicioso com o objectivo de requalificar e modernizar 330 
escolas até 2015. 

Estamos actualmente perante uma das maiores operações de requalificação global e integrada 
de edifícios escolares na Europa.  

Na passada semana foram inauguradas 21 escolas em todo o país, totalizando 75 escolas. O 
investimento já realizado é de 1.303 milhões euros, dos quais 829 milhões de euros realizados 
no ano de 2010. 

O concelho do Barreiro não ficou de fora desta ambição.  

A Escola Secundária de Santo André foi requalificada ao abrigo do Programa de Modernização 
e reinaugurada no ano passado, a 5 de Outubro. Seguir-se-á a Escola Secundária Alfredo da 
Silva a sofrer obras de modernização e requalificação, que mudará por completo as 
degradadas condições do edifício escolar e prevê viabilizar a construção de equipamentos 
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desportivos que a escola hoje não dispõe e que contribuirão para a supressão do quadro 
altamente deficitário neste âmbito da Freguesia do Barreiro. 

Foi ainda lançada a fase 4ª do Programa de Modernização das Escolas destinados ao Ensino 
Secundário, que integrará mais 90 escolas em todo o país, abrangendo cerca de 93.000 alunos. 

Nesta 4ª fase, as Escolas Secundária dos Casquilhos e Augusto Cabrita serão no nosso concelho 
as escolas requalificadas. 

Assim, o concelho do Barreiro ficará praticamente com todas as escolas secundárias 
requalificadas e modernizadas, dignas de edifícios escolares próprios para o século XXI. 

O investimento previsto para esta fase aponta para 1.350 milhões de euros, correspondendo a 
uma intervenção média por escola de 15 milhões de euros. O custo de cada intervenção pode 
ser decomposto em três parcelas: 8% para estudos, projectos e fiscalização; 7% para 
equipamento e mobiliário; 85% para empreitada. 

Uma escola modernizada contribuirá para o bem-estar de alunos, professores e pessoal não-
docente, ajudando a criar laços entre estes e o espaço envolvente e favorecendo a 
participação de todos no projecto educativo. 

Passados  100 anos do início da escola secundária moderna em Portugal,  estamos hoje a 
actualizar e a renovar o legado, através de um exigente programa de requalificação e 
modernização, estando à altura da ambição e dos objectivos dos Portugueses, de 
generalização do ensino secundário, de recuperação do défice de qualificação, da redução do 
abandono escolar precoce e da valorização da escola pública e do conhecimento e da 
educação. 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 11 de Fevereiro de 2011, congratula-se 
com a decisão de requalificar e modernizar quatro escolas secundárias do nosso concelho, 
ficando assim quase a totalidade das escolas da rede secundário com edifícios escolares 
modernos e adequados a uma educação pública de qualidade para todos.     

 

Aprovada por maioria, com 33 votos a favor da CDU, do PS e do PSD e 2 abstenções 
do BE 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Frederico Pereira 
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