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Projeto de Resolução  
 

Recomenda ao Governo Regional a construção urgente de uma nova 

Escola Básica e Secundária da Povoação 

 

A Escola Básica e Secundária da Povoação funciona há meio século nas 

atuais instalações, tendo começado as suas obras em 1964. Nestes cinquenta 

anos já por ali passaram muitos alunos que nesta Escola obtiveram a sua 

formação, pelo que é natural que os edifícios se encontrem já envelhecidos e com 

problemas estruturais graves, como sejam as infiltrações e os telhados com 

amianto, a precisarem de obras urgentes. 

 

A política de adiamentos sistemáticos de obras escolares prementes, 

sempre que não é possível passá-las para a responsabilidade das autarquias, está 

a revelar-se, cada vez mais, uma opção política desastrosa. O avançar da 

degradação de edifícios escolares torna as obras de reabilitação muito mais 

demoradas e dispendiosas do que se essas obras fossem realizadas logo que a 

sua necessidade se impôs. E a moda recente de fazer obras aos poucos – agora 

substituem-se as janelas, daqui por um ano renovam-se as coberturas, mais tarde 

faz-se o mesmo aos pavimentos ou às canalizações – encarece essas 

intervenções e torna-as mais demoradas, com óbvios prejuízos para quem 

continua a estudar e a trabalhar nestas escolas. 

 

A estrutura física e as condições de trabalho da Escola Básica e Secundária 

da Povoação fazem-nos recuar 30 anos, quando o parque escolar dos Açores 

exibia aquele padrão. Encontrámos espaços continuamente a ser adaptados para 

criar mais espaços, mas, também, mais exíguos, casas de banho adaptadas para 

serviços administrativos ou de orientação vocacional e psicológica. Muitas salas de 

aula carecem de possibilidade de arejamento, têm infiltrações e mobiliário 

degradado. 

 

Até ao investimento da Câmara Municipal da Povoação – e ao consequente 

desinvestimento do Governo Regional – os laboratórios da Escola eram 

adaptações, que não permitiam a realização da maioria das aulas práticas. A 

prática da educação física é fortemente condicionada pelas condições dos espaços 

e mesmo a utilização do pavilhão municipal é limitada nos dias de chuva, uma vez 
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que os alunos têm que se deslocar, mas também porque aquela estrutura tem 

infiltrações de água que molham o pavimento. 

 

O Ensino Público, devidamente dotado de estruturas e meios financeiros, 

democraticamente gerido, é o único que garante a concretização do direito à 

educação e à igualdade de oportunidades a todas as crianças açorianas, tanto no 

acesso ao ensino obrigatório, como no sucesso educativo. Tal só pode ser 

assegurado com um Sistema Educativo Regional que encare a Escola Pública 

como uma prioridade, com o correspondente investimento em meios humanos e 

materiais, que construa uma verdadeira Escola Pública gratuita e de qualidade, 

que erradique o analfabetismo, que assegure a cobertura da Região por uma rede 

pública de educação pré-escolar, que contribua para o aumento das qualificações 

dos açorianos, que estabeleça a interligação entre os objetivos do ensino e das 

atividades sociais, culturais e económicas. 

 

Todas as crianças têm direito a um bom sistema educativo. É um direito 

humano fundamental, inscrito na Carta dos Direitos Humanos. É fundamental que 

as decisões políticas construam e assegurem esta realidade, no imediato e para as 

gerações futuras. 

 

Consideramos que o modelo mais justo, avançado e moderno de 

organização do sistema educativo é concretizado com a Escola Pública, um 

verdadeiro pilar do regime democrático e do desenvolvimento social. É um pilar 

essencial da Democracia e da nossa Autonomia. E por isso a nossa atenção e a 

concentração dos nossos esforços estão na apresentação de um conjunto de 

medidas que evitem a contínua degradação da Escola Pública, mas também o 

reforço do seu papel na sociedade. 

 

Esta proposta considera o investimento na Escola Pública como prioridade 

estratégica. Estamos a tratar de um investimento no indivíduo, mas sobretudo na 

Região, que tem de garantir a qualidade e a gratuitidade de todos os níveis de 

ensino, para não penalizar mais as famílias com custos diretos que atingem os 

valores mais elevados entre os países da União Europeia. 

 

Este é um panorama bastante detalhado de um problema que sucessivos 

governos vão passando de uns para os outros, sem que nenhum assuma a 

necessidade urgente de uma solução rápida e definitiva para todas as crianças da 
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Povoação. Também aqui, o atual Governo segue uma estratégia conhecida: 

esgrimir números, evocar pesadas heranças, anunciar obras vultuosas e prazos 

ambiciosos para, no fim, pouco ou nada fazer. Mas fingindo sempre que está 

atento e vai fazendo alguma coisa. 

 

É com base no bem-estar das crianças e jovens da Povoação que a 

Representação Parlamentar do PCP apresenta esta proposta. As infraestruturas da 

Escola Básica e Secundária da Povoação poucas garantias oferecem às crianças 

que a frequentam. Ninguém aprende ou estuda sem condições. Um Governo 

empenhado no sucesso educativo e no combate ao absentismo tem que alterar 

esta realidade. 

 

Assim, a Representação Parlamentar do Partido Comunista Português, 

nos termos da alínea d) do artigo 31.º do Estatuto Político‐Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, propõe que a Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores aprove a seguinte Resolução:  

 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao 

Governo Regional a construção urgente de uma nova Escola Básica e Secundária 

da Povoação. 

 

 

 

Horta, 18 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

O Deputado do PCP Açores 

  
João Paulo Corvelo 


