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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 08 de julho de 2015 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, emitido em 09 de julho de 

2015, para apreciação e emissão de parecer até ao dia 04 de setembro de 2015. 

 

Foi solicitada a prorrogação do prazo estabelecido para emissão de parecer, ao 

abrigo das disposições regimentais aplicáveis. 

 

A prorrogação de prazo foi concedida, estabelecendo novo prazo para emissão 

de parecer até 03 de novembro de 2015. 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo 

Parlamentar do PSD, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto 

no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  
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Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

 

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

Para o efeito, a Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais em reunião do dia 

21 de julho de 2015 na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores da ilha de São Miguel deliberou, por unanimidade, proceder às audições 

presenciais do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC) e do Presidente da 

Câmara Municipal da Povoação, bem como efetuar uma visita por parte da Comissão à 

Escola Básica e Secundária da Povoação.  

A audição do SREC ocorreu no dia 14 de outubro de 2015, na delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha Terceira.  

A audição ao Presidente da Câmara Municipal da Povoação ocorreu no dia 21 de 

outubro de 2015, data em que a Comissão também efetuou a visita à Escola Básica e 

Secundária daquela vila, reunindo com o Presidente do Conselho Executivo, o 

Presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais e Encarregados de Educação, a 

Presidente da Direção da mesma Associação e ainda com três alunos, pertencentes à 

Comissão Instaladora da Associação de Estudantes. 

 

Reunida novamente a 16 de novembro de 2015, a Comissão procedeu à emissão 

de parecer e aprovação do respetivo relatório. 
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Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), Professor 

Doutor Avelino de Freitas de Meneses: 

 

O SREC iniciou a audição comentando que o clamor popular não constitui, por 

si só, razão suficiente para ver serem atendidos todos os desejos. Admite-se a 

insuficiência e desadequação de alguns espaços daquela Escola. E admitindo que as 

condições físicas não sejam as melhores, não se pode admitir que, por outro lado, sejam 

consideradas comprometedoras do sucesso escolar dos alunos.  

Confrontando a humildade com a realidade, disse ser responsável deixar claro 

que a obra não está prevista a curto prazo; não está prevista na Carta Regional de Obras 

Públicas; não constitui compromisso eleitoral, e que é importante ter a consciência de 

que a tutela não dispõe de recursos financeiros que permitam, até 2020, albergar uma 

obra desta natureza. 

Comentando mais alguns pontos, o SREC afirmou que o acréscimo do número 

de alunos não corresponde aos dados factuais, pelo contrário os registos mostram o 

decréscimo do número de alunos. Relembrou igualmente, que num passado recente, 

uma nova Escola não foi construída porque a população defendeu vantagens em a atual 

estar inserida na malha urbana da vila, e da importância que isso tinha no 

desenvolvimento económico da Povoação. Mais disse, que o Governo Regional 

procedeu à valorização da Escola Maria Isabel Carmo Medeiros e à construção da 

Escola das Furnas para absorver o 2.º e 3.ºciclos dos alunos provenientes da Ribeira 

Quente; que a Câmara Municipal da Povoação procedeu à reabilitação das Escolas de 

1.ºciclo em várias freguesias do concelho logo, a falta de unanimidade nesta matéria 

parece cingir-se ao PSD e a um determinado número de cidadãos. 

Concluindo, o SREC reconheceu a pertinência de, sem pressas, construir 

diálogos e estabelecer entendimentos no que a isto respeita, para que no futuro se possa 

decidir pela revisão ou construção de uma nova infraestrutura escolar. Salvaguardando, 

como sempre o disse, que caso esteja em causa a segurança daquela comunidade 
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escolar, alterar-se-ão as prioridades pré-definidas, em prejuízo da construção de outra 

infraestrutura escolar, ou de interesse público, previamente programada.  

 

Visita à Escola Básica e Secundária da Povoação, com reunião com o 

Conselho Executivo, Associação de Pais e Encarregados de Educação e Comissão 

Instaladora da Associação de Estudantes: 

 

A Comissão efetuou uma visita guiada à Escola Básica e Secundária a Povoação, 

sob a orientação do respetivo Presidente do Conselho Executivo, o Professor Sérgio 

Pacheco, e com a presença do Presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, o Dr. António Resendes, e da Presidente da Direção da 

mesma Associação, a Dr.ª Sónia Cardoso.  

Finda a visita, a comissão reuniu com os representantes supra identificados, bem 

como com a Comissão Instaladora da Associação de Estudantes, os jovens Carolina 

Duarte, Bernardo Neves e João Costa.  

 

O deputado Joaquim Machado (em substituição do deputado Luís Maurício) 

apresentou sucintamente os pressupostos do Projeto de Resolução, da autoria do PSD, e 

sobre incidiu a ordem de trabalhos da reunião marcada para este dia.  

Após ter sido efetuada uma breve explicação das razões que levaram à 

apresentação desta iniciativa, o Professor Sérgio, Presidente do Conselho Executivo, foi 

convidado, pela Presidente da Comissão, a expor o que se lhe oferecesse sobre o 

assunto.   

 O Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da 

Povoação disse ser seu dever fazer o que estiver ao seu alcance para que os seus alunos 

tenham uma escola com as mesmas condições que no resto da Região e mesmo do País.  

Afirmando-se consciente das dificuldades financeiras atuais, relembrou também 

que o assunto tem sido discutido de há anos a esta parte e que ainda nada foi feito.  
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O Presidente do Conselho Executivo defendeu que, muito embora as condições 

estruturais de uma escola não sejam o principal fator para a obtenção de melhores 

resultados escolares, são um fator significativo, pois estão diretamente ligados a um 

ambiente de bem-estar, conforto e consequente concentração dos alunos, professores, 

bem como de toda a comunidade educativa.  

Acrescentou ainda que uma das principais razões que têm obstado à construção 

de uma nova escola tem sido a localização da atual escola, e a importância que esta 

representa para a economia local. Neste âmbito, o Presidente do Conselho Executivo 

explicou que uma nova escola criará uma nova dinâmica, com melhores condições 

infraestruturais, capaz de envolver mais pessoas de outras freguesias, que a médio/longo 

prazo dará jovens com maior e melhor capacidade empreendedora, e que no fundo 

reverter-se-á numa mais-valia para a economia local. 

 

De seguida, os jovens presentes intervieram para acrescentar informações que 

consideraram importantes.  

Quanto à localização, o Bernardo Neves explicou que recentemente foi atribuída 

à via onde a Escola se situa, a orientação de circulação nos dois sentidos, aumentando 

sobremaneira o risco de acidentes à entrada e saída da escola.  

Quanto aos objetivos pessoais dos alunos, o Bernardo lamentou que qualquer 

jovem daquela Escola que queira continuar a sua formação na área de Física, Química 

ou Biologia não dispõe de meios suficientes que lhes permitam iniciar estudos 

universitários em igualdade de circunstâncias com os demais colegas universitários 

dessas áreas.  

Em relação ao Desporto, o Bernardo também apontou como insuficientes as 

instalações existentes, alegando que é necessário fazer deslocar os alunos para o 

complexo gimnodesportivo municipal, com perda de tempo efetivo de aulas.  

A Carolina Duarte, por sua vez, apontou a falta de espaços de convívio como um 

dos grandes problemas que a Escola apresenta. Explicou que não existe sala de 

convívio, e que os alunos passam os períodos destinados ao convívio na denominada 
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“ponte”, uma zona interior envidraçada, sem espaço para todos os alunos e que torna 

impercetível a audição, dificultando até os alunos que se encontram em aulas nas salas 

envolventes.  

Continuou, apontando que a cantina também não tem capacidade suficiente para 

receber todos os alunos, e que alguns almoçam em pé ou se sentados, de forma 

incómoda. 

Por fim, a Carolina acrescentou à informação proferida pelo Bernardo que 

muitas experiências laboratoriais ficam por realizar, devido à falta de material 

laboratorial e do espaço necessário a esse fim.     

O jovem João Costa interveio para informar que tinha na sua presença um 

documento subscrito, individualmente, por cerca de 400 alunos dos vários ciclos 

ministrados na escola (o documento constitui anexo ao presente relatório), em que 

elenca os problemas que a Escola apresenta, na opinião deles, onde consta ainda 

algumas sugestões para ultrapassar a realidade.      

     Terminou, comentando que independentemente dos problemas financeiros 

existentes, o investimento deve ser direcionado nas áreas mais importantes, e como tal a 

educação dos jovens deve ser uma prioridade para bem do futuro da comunidade.   

 

De seguida, foi dada a palavra ao Presidente da Assembleia Geral da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação daquela escola, o Dr. António Resendes. Este 

debruçou-se sobre a vertente política do assunto, referindo que o impasse da construção 

de uma nova Escola para a Povoação parece estar interligada aos decisores políticos e a 

determinadas posições minoritárias, nomeadamente a do Presidente da Câmara 

Municipal, como é publicamente conhecida. Lamentou então, que o Presidente da 

Câmara Municipal nunca tenha visitado a Escola em questão de modo a inteirar-se das 

atuais condições da Escola.  

Acrescentou que, aquando da primeira petição sobre o mesmo assunto (em 

2009), até existiu abertura governamental, mas que desde então até hoje, e pelos 

motivos políticos conhecidos, a Escola continua sem a funcionalidade necessária, sem 
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espaço suficiente para acolher todos os alunos, sem condições de expandir a oferta 

formativa, como por exemplo na área da agricultura biológica, sem capacidade de 

implementar novos projetos formativos e fomentar assim o empreendedorismo jovem. 

 

 Além destas observações, o Dr. António Resendes comentou também a situação 

do trânsito nos dois sentidos, na rua da Escola, e do perigo que isso constitui. Deu nota 

de um atropelamento ligeiro que terá acontecido recentemente.  

 A construção de um novo edifício escolar para a Povoação é emergente, 

sublinhou o Presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação. Quer pela situação de desigualdade verificada em relação às outras escolas; 

quer pelo risco de segurança, pela necessidade de fazer deslocar as crianças cerca de 1 

quilómetro, para frequentarem aulas curriculares; quer pelo pavilhão degradado; porque, 

apesar dos problemas que possam existir em outras escolas, nesta Escola, em particular, 

existe uma concentração de aspetos negativos que dificilmente encontram paralelo, 

concluiu o Dr. António Resendes. 

 O Presidente do Conselho Executivo referiu ainda um aspeto importante e que 

respeita ao Plano de Emergência da Escola. Segundo disse, os responsáveis técnicos 

pela elaboração do Plano defendem que a evacuação das crianças deve ser efetuada para 

o edifício onde funciona o 1.º ciclo ou para o jardim municipal. Este entendimento 

preocupa o Presidente do Conselho Executivo da Escola, tendo em conta a delicadeza 

da situação. Por outro lado, o Presidente também explicou que existe habitualmente 

uma concentração de alunos no exterior da Escola (com autorização para sair da 

mesma), aliado ao trânsito nos dois sentidos e ao movimento gerado em torno da 

chegada dos autocarros que, em conjunto, geram grande probabilidade de acidente.  

  

 O deputado Joaquim Machado questionou os jovens presentes sobre a forma 

como decorrem as aulas de Educação Física, e em dias de chuva. 

 O João Costa respondeu que as aulas referidas decorrem no complexo desportivo 

da Povoação. Se for em dia de chuva, já não saem da escola; se tiver começado a chover 
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depois de já lá estarem, aguardam para que estie; apontou que às vezes chegam 

molhados à escola, e outras vezes perdem a aula seguinte, por vezes aula de revisões 

para teste, ou mesmo aula em dia de teste formativo. A justificação apresentada pelo 

professor de Educação Física pode, ou não, ser aceite pelo professor da aula a que o 

aluno faltou.  

 O Bernardo acrescentou que as crianças mais novas, em dias de chuva, ficam 

num pátio interno. Sendo que o período diário de aulas vai das 8h30 às 17h, o Bernardo 

comentou que o barulho torna-se ensurdecedor e prejudicial para o decorrer das aulas 

que ocorrem nas salas de aula envolventes.   

 Em jeito de conclusão, o Presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais 

e Encarregados de Educação sublinhou aspetos que considerou relevantes para a análise 

do assunto: a insegurança no acesso ao autocarro, a exposição dos alunos a elementos 

externos à escola, nomeadamente o consumo e tráfego de estupefacientes, os campos 

desportivos sem as condições necessárias e a inexistência de um local adequado para 

evacuar os alunos em situações de emergência.   

Por fim, o Jovem João Costa salientou a questão dos horários, sendo que foi 

colocada a dúvida destes serem expandidos a todo o dia, ao invés do que se verifica 

atualmente, com a predominância no período da manhã. Desta forma, o João explicou 

que alguns alunos saem de suas casas cerca das 5h50, e ao prolongar os horários, 

implicará um regresso a casa por volta das 19h00. Serão demasiadas horas fora de casa, 

jornadas muito cansativas e muitos pais e alunos manifestam-se contra essa 

possibilidade.  

 

 O Presidente do Conselho Executivo explicou que, em relação à justificação de 

faltas referidas pelo João, estas são analisadas, em coordenação conjunta, entre o 

professor de Educação Física, o professor da aula correspondente e o diretor de turma 

do aluno em causa.  

Quanto à reformulação dos horários escolares, este comentou que é necessário 

conciliá-los com os horários dos transportes públicos e não esquecer que estão em causa 
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alguns alunos de freguesias distantes. Concluiu, afirmando que os horários têm sido um 

ponto muito trabalhado e que ainda não foi encontrada uma solução melhor que a atual.  

 No término da reunião, a Dr.ª Sónia Cardoso, Presidente da Direção da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação criticou a forma como a reunião 

decorreu, alegando um desvio ao foco principal da mesma, e que uma visita não é 

suficiente a constatação da realidade. Questionou aos elementos presentes se ficariam 

descansados em ter os seus filhos naquela escola.    

 

  

Audição do Presidente da Câmara Municipal da Povoação, Dr. Carlos 

Ávila: 

 

 O deputado Joaquim Machado fez a apresentação da iniciativa proposta pelo 

partido ao qual pertence, o PSD, e que de forma breve resumiu o que está plasmado no 

texto que deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

sublinhando que a iniciativa não se debruça sobre os aspetos mais problemáticos, como 

a localização e a dimensão, mas apenas para desbloquear uma situação que se arrasta no 

tempo, propondo o início do processo de construção de novas instalações para a Escola 

Básica e Secundária da Povoação. 

 

 O Presidente da Câmara Municipal da Povoação iniciou a audição com uma 

declaração de interesses, por ser assumidamente contra o processo de construção de 

uma nova escola para aquela vila.   

 De seguida, apresentou um memorando, sob a forma de documento em 

PowerPoint, onde desenvolveu a temática do Parque Escolar no Concelho da Povoação, 

demonstrando a evolução histórica deste processo de reivindicação de uma nova escola, 

de algumas decisões tomadas por Conselhos Executivos e que foram preponderantes 

para o resultado do presente, bem como parecer e conclusão final. O documento 

encontra-se anexo ao presente relatório, dele fazendo parte integrante.        
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Terminada a apresentação, foram colocadas algumas dúvidas ao Presidente da 

Edilidade, nomeadamente:  

 - O deputado Joaquim Machado questionou se aquele visitou a referida escola 

nos últimos 7 anos, porque a confirmar-se essa afirmação proferida durante a visita à 

Escola, a apreciação do responsável da Edilidade fica condicionada por esse facto 

relevante.  

O Presidente da Câmara Municipal assegurou conhecer muito bem a realidade 

da escola, desde logo porque a Escola tem assento na Assembleia de Escola, aqui muito 

bem representada por um professor, que exerce as funções de vereador municipal; assim 

sendo, é este o representante da Câmara Municipal, na Escola Básica e Secundária da 

Povoação. Independentemente de a edilidade estar representada na Escola, acrescentou 

que nunca foi convidado a lá ir como Presidente da edilidade; mas que, ainda assim 

mantem um excelente relacionamento com o executivo daquela, auxiliando em tudo o 

que é necessário, desde que não implique grande investimento financeiro.  

 - O deputado Cláudio Almeida questionou se concorda, ao invés da construção 

de uma nova Escola, à qual o Presidente se assume publicamente contra, estiver em 

causa o melhoramento e reabilitação da atual Escola.             

Sem qualquer hesitação, o Presidente da Câmara Municipal respondeu 

afirmativamente.  

A Presidente da CAS, deputada Catarina Moniz Furtado, comentou o 

descontentamento verificado no período da manhã, na reunião havida na Escola, sobre a 

alteração do sentido do trânsito na rua que dá acesso à Escola, de um para dois sentidos. 

Questionou então se existe a possibilidade de reverter a situação. 

O Presidente da Câmara Municipal explicou que, quanto a esta questão existem 

vários pontos a considerar, nomeadamente: 

 A Escola ficar no sentido descente, onde os autocarros param e deixam as 

crianças, mesmo em frente ao edifício escolar;    
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 Existem também duas escolas na mesma rua, no sentido oposto, e que até 

à entrada em circulação nos dois sentidos, as crianças eram deixadas no 

outro lado da rua;  

 O acesso à Creche era feito por aquela rua, e os pais viam-se obrigados a 

atravessar com os bebés ao colo, e nunca ninguém reparou nesse 

constrangimento também;  

 Para minimizar os constrangimentos de 5 autocarros parados naquela rua, 

em horário de saída das crianças, o Presidente disse ter solicitado à 

proprietária destes que atrasasse a partida de 2 autocarros das 13h30 para 

as 13h35, evitando o prolongamento destes até à avenida, tendo na 

mesma lógica, solicitado à Escola um maior cuidado e disciplina interna 

na organização da saída das crianças, apelo este não correspondido;  

 Diante de todos os factos expostos, o Presidente da Câmara disse 

interpretar que o maior constrangimento parece ser a falta de 

estacionamento disponível próximo da escola para os professores. Facto 

que disse não ser problema, pois a edilidade criou dezenas de parques de 

estacionamento nas proximidades.  

 

Face ao comentário da entrada para a Creche ser feita por aquela via, a deputada 

Judite Parreira questionou se a alteração do trânsito para os dois sentidos alterou, de 

forma positiva, essa situação e se não seria mais cauteloso colocar lombas redutoras de 

velocidade. O Presidente da Câmara informou que, em relação a Creche, foi conseguido 

um entendimento com a Igreja e a Fundação, de modo a que os Pais possam utilizar 

parte do adro da Igreja, deixando as crianças na Creche em total segurança. Quanto às 

lombas, este explicou que existiram lombas em tempos que, por reclamação dos 

residentes, foram retiradas. Não obstante, disse ter reduzido a velocidade máxima para 

40 Km/h e, nos 15 dias subsequentes à alteração do trânsito, ter pago serviço à PSP para 

sensibilização da população à necessidade de redução de velocidade naquela zona. 
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Além disso, informou que existem várias passadeiras naquela rua e vai ser colocada 

uma barreira à saída da Escola para evitar saídas bruscas e imprevistas. 

Acrescentou ainda que a introdução do trânsito nos dois sentidos veio dinamizar 

a vila, permitindo um acesso mais fácil e cómodo. Resultado disso tem sido a maior 

afluência de visitas à vila por parte de turistas, e a consequente possibilidade de maior 

dinamização por parte dos comerciantes locais.  

O Presidente da Câmara Municipal relembrou ainda que há cerca de 10 anos 

houve um compromisso junto do Conselho Executivo que reivindicava melhores 

condições para as escolas do 1.º ciclo de algumas freguesias. As obras foram realizadas 

e logo após o seu término o Conselho Executivo mudou de opinião e encerrou as 

Escolas de Lomba do Cavaleiro, Lomba do Carro e Lomba do Pomar. Entretanto, e 

bem, foi dada outra utilização a esses edifícios, mas disse que esta decisão, com grande 

influência do Conselho Executivo, demonstrou a boa vontade, em vão, que a Câmara 

sempre teve para com a educação na Povoação. 

Continuou, sob a forma de explicação a vários comentários efetuados, e disse ser 

de opinião que a má gestão dos horários está na origem de grande parte dos problemas 

enunciados, como os espaços que se revelam insuficientes perante a concentração de 

alunos em determinado período do dia. 

Após algum período de diálogo e em que foram abordados os pontos mais 

críticos da referida Escola, o Presidente da Câmara Municipal da Povoação sublinhou 

que a opinião pública nem sempre é idêntica aos interesses da população Edilidade, e 

cabe a este zelar pelos interesses da população em geral e não apenas pelos interesses da 

Escola. Como tal, sente que tem feito o que está ao seu alcance em prol da comunidade, 

e que o único ponto em desacordo quanto à construção de uma nova escola centra-se na 

mudança de localização.  
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CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

A iniciativa ora em apreciação visa, em concreto, “recomendar ao Governo 

Regional o desencadeamento urgente do processo de construção de raiz de novas 

instalações para a Escola Básica e Secundária da Povoação.” 

 

A recomendação acima transcrita assenta, segundo o proponente, no seguinte 

quadro: 

i. “As instalações da Escola Básica e Secundária da Povoação são insuficientes e 

desadequadas à sua função e não oferecem condições de trabalho comparáveis 

com a generalidade das escolas da Região.” 

 

ii.  “a escola não possui espaços de convívio condignos para alunos sala de estudo, 

anfiteatro, biblioteca devidamente organizada e dimensionada, assim como 

salas de apoio, salas para departamentos curriculares e gabinete médico, nem 

espaços verdes e de lazer.” 
 

iii.  “Não dispõe também de salas próprias paras as disciplinas de Educação Musical 

e Educação Tecnológica ou para o ensino das TIC, bem como laboratórios 

[…]”; 
 

iv. “As instalações desportivas não reúnem as condições mínimas […]”; e 
 

v. “O espaço do refeitório é impróprio […]”. 

 

Por fim, recorda o proponente já terem sido discutidas duas Petições (datadas de 

2009 e 2015) na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que tinham 

por objeto a construção de uma nova escola na Povoação. 
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CAPÍTULO V 

PARECER 

Assim, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, 

emitir parecer desfavorável à aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, do Projeto de Resolução n.º 130/X – “Recomenda ao 

Governo Regional o Desenvolvimento Urgente do Processo de Construção de Novas 

Instalações para a Escola Básica e Secundária da Povoação”, com o voto contra a 

iniciativa por parte do PS, com o voto a favor da iniciativa por parte do PSD, e com a 

abstenção com reserva de posição para plenário por parte do CDS-PP. 

 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que, por sua vez 

manifestou-se contra o parecer emitido pela Comissão e favoravelmente quanto ao 

relatório. 

 

 

A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 

 
 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

  
            
        A Presidente 
 

         

       (Catarina Moniz Furtado) 
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Súmula histórica
 Há cerca de 15 anos, o Governo dos Açores adquiriu o atual edifício

da Escola Básica e Secundária da Povoação à Fundação Maria Isabel
do Carmo Medeiros, onde já funcionava o ensino particular, com
paralelismo pedagógico, até ao 9º ano.

 Com o fim do Externato particular e a abertura do ensino oficial,
depressa se avançou para o ensino secundário e, em consequência, a
população escolar aumentou muito.

 Em 1998/1999, a população escolar rondava os 900 estudantes e o
espaço escolar era manifestamente exíguo.

 Era preciso portanto encontrar respostas urgentes para a falta de
espaço.
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Súmula histórica (cont.)

 Foi então que um grande debate se colocou à sociedade local e à
comunidade escolar. Neste debate público, estiveram em
presença várias opiniões que, resumidamente, passo a expor:

 Os Professores queriam uma nova escola, mais ampla e mais
moderna.

 Os Pais, representados pela Comissão de Pais, não queriam que a
escola fosse construída em local ermo, numa das Lombas.

 Os empresários da Vila foram radicalmente contra a construção
duma nova escola fora da Vila.

 O PSD, enquanto estrutura local, na oposição na altura, não se
pronunciou.



Memorando

Parque Escolar Concelho da Povoação

Súmula histórica (cont.)

 A Câmara defendeu claramente
1. A construção duma escola nas Furnas, destinada aos

estudantes das Furnas e Ribeira Quente dos 2º e 3º ciclo, fazendo
diminuir a população escolar da escola da Vila, em 210 alunos;

2. E a grande reparação e readaptação da Escola da Vila.

 • O então Conselho Executivo da Escola não defendeu
deliberadamente a construção duma nova escola.
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Súmula histórica (cont.)

 Prevaleceu a opinião da construção duma nova escola com
ginásio nas Furnas e da reformulação da Escola da Vila, o que veio
a acontecer.
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Súmula histórica (cont.)

E nos termos dos rácios técnicos da Direção Regional da Educação, a
escola das Furnas foi construída para uma população escolar de 250
alunos e a da Povoação para uma população de 650 alunos.
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Súmula histórica (cont.)

 Perceba-se ainda que esta visão integrada de construções
escolares, abrangendo o edifício da Básica e Secundária da Vila e
o Edifício das Furnas, foi pensada também na perspetiva do seu
funcionamento como unidade orgânica, abrangendo a sua gestão
e a colocação de professores, de forma a rentabilizar a gestão dos
recursos humanos e financeiros.

 No âmbito deste mesmo programa de modernização das
instalações escolares, é muito importante também salientar que,
neste mesmo tempo, a Câmara Municipal modernizou cinco
edifícios escolares do 1º ciclo, das Lombas, tendo mesmo
procedido ao aumento do número de salas, conforme parecer do
Conselho Executivo de então. Mais recente, foram também
beneficiados os edifícios do 1º ciclo da Vila e da Lomba do
Loução.
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Evolução da população escolar
 A população do Concelho da Povoação, de acordo com os censos,

diminuiu entre 2001 e 2010.
 Por isso, bem se compreende que passado o impacto resultante da

entrada em vigor da obrigatoriedade do ensino secundário que nos
primeiros anos fez crescer a população escolar, esta começou a
diminuir.

 No ano letivo de 2014/2015, a população escolar da Básica e
Secundária da Povoação era de 571 estudantes (previstos 650),
enquanto nas Furnas era de 137 estudantes (previstos 250).

 Neste ano letivo de 2015/2016, a população escolar da Básica e
Secundária da Povoação baixou para 475 estudantes (previstos 650),
enquanto nas Furnas o número também baixou para 132 estudantes
(previstos 250).
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Decisões dos Conselhos Executivos

 Ao contrário do que seria expetável, porque assim se deve
prevalecer na gestão da coisa pública e, neste caso, na boa
rentabilização dos espaços, os Conselhos Executivos chegaram a
implementar estratégias de congestionamento do edifício da
Escola Básica e Secundária da Vila.

 Esta afirmação é baseada na prática das decisões que ao longo
dos anos tomaram, agora menos em boa verdade.
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Decisões dos Conselhos Executivos (cont.)

Vejamos como tudo foi feito:

 Coincidindo com o movimento reivindicativo de 2009/2010 e
lembro que já depois de todos os edifícios escolares do primeiro
ciclo estarem prontos e até de ter crescido o seu número de salas,
o Conselho Executivo decide:
 Encerrar o edifício novo da Escola da Lomba do Cavaleiro.

 Encerrar o edifício novo da Escola da Lomba do Pomar.

 Encerrar o edifício novo da Escola da Lomba do Carro.

 Em consequência, e a lógica era mesmo essa, o edifício escolar do
1º ciclo da Vila ficou superlotado.
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Decisões dos Conselhos Executivos (cont.)

 Em consequência da sobrelotação da Escola do iº ciclo da Vila,
decide-se a colocação de turmas do 1º ciclo no edifício escolar da
Básica e Secundária, o que provocou também o seu
congestionamento.

 Ou seja, de um ano para o outro, e sem que houvesse aumento de
estudantes, e mesmo com as novas escolas do 1º ciclo da Lomba
do Loução e da Vila, os edifícios escolares da Vila ficaram
superlotados.

 Em simultâneo, relembro, aparece o movimento para a nova
Escola Básica e Secundária.
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Decisões dos Conselhos Executivos (cont.)

 Descoberta a “manobra” e introduzida que foi por nós, a discussão
de tais decisões, os estudantes do 1º ciclo regressaram ao edifício
escolar do 1º ciclo.

 Ao mesmo tempo, foi decidida a reutilização do edifício escolar da
Lomba do Pomar que é hoje designado de Centro Pedagógico,
especialmente vocacionado para os estudantes que frequentam
programas alternativos.



Memorando

Parque Escolar Concelho da Povoação

Decisões dos Conselhos Executivos (cont.)

 Também os horários atribuídos aos professores, favorece o
congestionamento do edifício da Escola Básica e Secundária da
Vila da Povoação, APENAS em determinados horários e dias da
semana, como adiante poderemos comprovar.
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Horários dos professores ou horários da escola e dos alunos?

 Resulta do estudo aos horários deste ano letivo, patentes na página
Web que, na Escola Básica e Secundária da Povoação e na Escola
Básica das Furnas:

 Os horários do período da manha começam às 8:30h e terminam às
13:25h.

 A hora do almoço para a grande maioria dos estudantes só é iniciada
às 13:25h, em manifesto prejuízo das capacidades e da saúde dos
estudantes.
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Horários dos professores ou horários da escola e dos alunos?
(cont.)

 A disponibilidade de espaço das duas Escolas, neste ano letivo, é 
ocupada da seguinte forma:

 Na Escola da Povoação, no período da manhã, até às 13:25h, há uma
ocupação de 77% das salas de aula (mantendo o mesmo valor do ano
letivo passado), enquanto no período da tarde a ocupação baixa
para 27% (quando no ano anterior este valor era de 23%).

 Na Escola das Furnas, no período da manhã, sempre até às 13:25h, há
uma ocupação de 58% das salas de aula (quando no ano anterior era
de 79%), enquanto no período da tarde a ocupação baixa para 17%
(quando no ano anterior era de 21%).
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Horários dos professores ou horários da escola e dos alunos?
(cont.)

 Mesmo quando as duas escolas estão mais lotadas, no período da 
manhã:

 Cerca de ¼ do espaço está vazio, na Escola da Vila (23%).

 E 42% do espaço disponível, na Escola das Furnas, também está vazio.
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Horários dos professores ou horários da escola e dos alunos?
(cont.)

 Também foi importante estudar a capacidade horária/espaços das
duas Escolas, (até às 16:00h) ao longo da semana:

 Durante toda a semana, a escola Básica e Secundária da Povoação
está ocupada (apenas) a 55% do total da sua capacidade disponível.
Ou seja, ao longo da semana, 45% dos espaços da Escola da Vila
ficam vazios.

 A escola das Furnas está ocupada a 39% da sua capacidade
disponível e 61% do seu espaço está vazio, ao longo da semana.
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Horários dos professores ou horários da escola e dos alunos?
(cont.)

 Parece-me assim que a conceção dos horários escolares, para este
ano letivo e aconteceu o mesmo em anos anteriores, não parecem
demonstrar qualquer preocupação com o propalado problema da
falta de espaço.

 Bem pelo contrário, é da conceção dos horários que resulta o
congestionamento da utilização das salas e apenas no período da
manhã. Ou seja, congestiona-se a escola de manha (até às 13.25h),
ficando a escola praticamente vazia a partir desta hora.

 Nem os horários nos parecem respeitar os direitos dos estudantes e as
melhores práticas pedagógicas, parecendo-nos antes e sobretudo,
terem sido concebidos de acordo com os interesses ou as exigências
dos próprios Professores.
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Parecer sobre as atuais reivindicações

 De acordo com os rácios técnicos da Direção Regional da Educação
que basearam a elaboração do projeto e a obra, da Escola Básica e
Secundária da Vila da Povoação, ainda mais agora que a população
escolar está a diminuir, não existe falta de espaço neste edifício
escolar.

 A utilização do edifício escolar da Lomba do Pomar destinada a
estudantes em programas alternativos, também reforça a convicção
da adequação da escola à população escolar existente.

 E resta ainda a escola das Furnas que possui muito espaço disponível.

 Mas há com certeza uma péssima gestão do espaço disponível.
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Parecer sobre as atuais reivindicações (cont.)

 Sala de Convívio / Cantina
 A reivindicação relativa à falta de espaço para o convívio dos

estudantes não é verdadeira.

 Como é do domínio público, até o ano passado, os estudantes não
possuíam autorização para frequentarem uma sala que foi concebida
e construída para convívio e cantina.

 A utilização desta sala, apenas lhes era permitida durante a hora de
almoço e pouco mais.

 No restante tempo, estava vedado aos estudantes, o acesso à sala
que foi projetada e construída para sala de convívio dos estudantes e,
como seria pedagogicamente saudável, para convívio entre os
professores e os estudantes.
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Parecer sobre as atuais reivindicações (cont.)

 Sobre Educação Física / Ginásio

 Em determinado ano, solicitaram e passaram a utilizar o Ginásio da
Câmara Municipal, em simultâneo com o Ginásio da Escola. A Escola
da Povoação passou então a poder usufruir de dois ginásios. Creio que
por absoluta conveniência dos horários.

 Porque, a Escola da Povoação possui ginásio próprio e perfeitamente
adequado para Educação Física e para a prática de variadas
modalidades desportivas. Tal como, todas as escolas que possuem um
único ginásio e têm de adequar os horários dos professores à existência
destas unidades do espaço.
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Parecer sobre as atuais reivindicações (cont.)

 Sobre Educação Física / Ginásio (cont.)

 Não são razões plausíveis, aquelas que se referem à inexistência de ginásio.
Aliás, esta razão agora colocada no rol das reivindicações, só pode por
intenções demagógicas, quando se refere à inexistência de espaços
desportivos.

 De fato, neste momento, o ginásio não funciona porque necessita de obras 
urgentes que já estão a ser executadas pelo Governo. 

 E que razões irão inventar e dizer quando o ginásio funcionar muito em
breve?

 Mais uma vez se repete que a grande maioria das escolas possuem um
único ginásio, tal como a escola da Povoação e que dele fazem uso
com adequados horários.
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A nossa opção e as suas principais razões
 Por todas as razões antes expostas, quero reafirmar que somos contra a

construção, em outro local, dum novo edifício destinado a Escola Básica e
Secundária da Vila Povoação.

 É uma boa estratégica, a localização das escolas na malha urbana das
comunidades locais, atente a essencial inserção social e a assunção de
sentimentos de pertença, nos adolescentes e nos jovens.

 É também essencial, a localização das escolas na malha urbana, sobretudo
em comunidades mais envelhecidas que, por norma, são comunidades rurais
mais repulsivas, como é a nossa, pois dela resulta maior animação da vida
social e maior dinamização da economia local.

 A localização das escolas em zonas periféricas, ao contrário, e até pela
inexistência de ambiente social envolvente, é mais propícia a comportamentos
desviantes, em especial dos adolescentes.

 E as práticas sociopedagógicas obtêm maiores sucessos, desde que a escola
interaja com a comunidade envolvente.
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Outras questões finais

 Não faz parte dos deveres dos Membros dum Conselho Executivo,
gerir a utilização de espaços públicos da sua responsabilidade,
com moderação, com desvelo, com lealdade e sem eventuais
estratégias engendradas que pretendem obrigar a executar
investimentos públicos avultados e não necessários e só prejudicam
o interesse público local e regional?

 Não faz parte dos deveres dos Membros dos Conselhos Executivos,
proceder com zelo na prossecução dos principais objetivos
pedagógicos duma escola, tendo em conta sobretudo os direitos
dos estudantes e a sua aquisição do conhecimento com sucesso?

 Se assim for, como se compreende que na Escola da Povoação, a
carga horária do período da manha esteja, quase todos os dias,
compreendida entre as 8:30h e as 13:25h?
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Outras questões finais (cont.)

 Que explicação plausível e objetiva há, para o facto da Escola
Básica e Secundária da Vila estar congestionada, entre as 8,30h e
as 13,25h e quase vazia no período da tarde?

 É possível do ponto de vista dos objetivos do sucesso escolar,
conceber estes horários, em todos os dias da semana e para a
quase totalidade dos estudantes das Escolas da Povoação e das
Furnas?

 E os estudantes! Todos eles têm acompanhamento parental,
durante as tardes?

 A Escola não deve preocupar-se com a ocupação destes
adolescentes e destes jovens, filhos de pais trabalhadores, durante
toda a tarde?
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Outras questões finais (cont.)

 Ou será que todas estas decisões e todo este funcionamento estão
conformes a legislação em rigor, referindo-me aqui, à legislação
referente:
 Aos horários escolares;

 Ao estatuto dos funcionários públicos, caso se aplique; 

 Ao estatuto dos professores, caso seja aplicável; 

 Às regras da boa gestão, a que eventualmente estejam obrigados os 
responsáveis superiores das escolas? 
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Conclusão

 Neste momento, o Conselho Executivo quer uma nova Escola.
 A Comissão de pais, cujo Presidente da Assembleia Geral é um dos

professores de matemática da Escola, pretende uma nova escola. O
mesmo Professor que lidera o movimento reivindicativo.

 Uma parte dos professores não defendem a construção dum novo
edifício escolar.

 Os nossos empresários estão contra a saída da escola da Vila.
 A maioria dos membros da Câmara está contra a saída da escola da

Vila.
 A maioria dos Membros da Assembleia Municipal, incluindo aqui o PS,

mas também membros do PSD, sendo um deles empresário, outro
funcionário da Escola e outro professor, estão contra a saída da Escola
da Vila.


