
 
Assembleia Municipal de Serpa 

MOÇÃO  ESCOLA SECUNDÁRIA DE SERPA 
 
“Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito 
escolar.” – Artigo 74.º, n.º1, da Constituição da Republica Portuguesa 
 
A Escola Secundária de Serpa, construída há cerca de 40 anos, não sofreu desde a sua construção, 
quaisquer obras de conservação, apresentando elevado grau de degradação, revelando nomeadamente, 
graves fissuras, infiltrações de água, degradação das instalações elétricas e falta de um mínimo de condições de conforto. 
 
Os problemas apontados reflectem-se negativamente no aproveitamento dos alunos, colocando em causa 
o direito constitucionalmente consagrado, ao ensino, com garantia de igualdade de oportunidades de 
acesso e êxito escolar, mas também na existência constante de riscos para a sua saúde e integridade 
física, resultantes da inexistência de condições de isolamento térmico e de humidade, mas também devido 
ao risco de electrocussão, face à infiltração de águas nas instalações elétricas. 
 
Na totalidade do edifício escolar, apenas quatro salas de aula dispõem de aparelhos de ar condicionado, 
sendo que, a degradação das janelas e a falta de isolamento, tornam uma tarefa inútil, a tentativa de 
aquecimento das salas, pelo que é vulgar os alunos fazerem-se acompanhar de “mantas”, para se protegerem do frio, nas salas de aula. 
 
Esta situação tem vindo a ser denunciada já algum tempo e tem sido preocupação constante, não só dos 
órgãos gestionários da Escola, mas também da Câmara Municipal de Serpa, que já por diversas vezes 
solicitou reuniões à tutela, sem receber qualquer resposta. 
 
De outra parte, os órgãos de comunicação social, já por diversas vezes noticiaram a existência de verba 
para a efectivação das obras, o que não reflecte a realidade dos fatos, porquanto a verba disponível, pouco 
ultrapassa o milhão de euros, quando o orçamento efectuado há alguns anos, já apontava valores na 
ordem dos 3,5/4 milhões de euros, para a realização das obras necessárias à recuperação da Escola. 
 Perante tais fatos, a Assembleia Municipal de Serpa, ciente de corresponder aos anseios de toda a 
população do concelho, na defesa de uma escola pública de qualidade, que garanta aos alunos condições 
ideais de ensino, propiciando-lhe o necessário êxito escolar,  
 
Decide aprovar a presente moção, exigindo do Governo a rápida resolução da situação Escola Secundária 
de Serpa, nomeadamente o desbloqueio das verbas, para a realização das prementes e necessárias 
obras, de forma a garantir a toda a população escolar presente e futura (alunos, professores e outros 
funcionários) as condições ideais ao desenvolvimento do ensino.          
 
A moção será remetida ao Presidente da Republica, Presidente da Assembleia da Republica, Primeiro-
Ministro, Ministro da Educação, líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica, CIMBAL 
e à Comunicação Social. 
 Moção apresentada pelos eleitos da CDU na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 19 

de dezembro de 2017 e aprovada, por unanimidade 


