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Entidade: Delegação da Assembleia Municipal de Sesimbra – Odete Graça - 

Presidente da Assembleia Municipal (AM); Nazaré Pereira - 1º Secretário 

da AM; Nelson Fernandes - Coordenador da Comissão Sociocultural e de 

Segurança dos Cidadãos na AM; Felícia Costa - Vereadora com o Pelouro 

da Educação, Cultura, Ação Social e Saúde e Turismo na Câmara 

Municipal de Sesimbra; Ana Paula Neto - Diretora da Escola Básica 2,3 de 

Sesimbra Navegador Rodrigues Soromenho; Rui do Bem - Diretor da 

Escola Secundária de Sampaio. 

 
Recebido por:   Deputados: Michael Seufert (CDS-PP), Isilda Aguincha (PSD), Paula 

Santos (PCP), Paulo Simões Ribeiro (PSD), Amadeu Albergaria (PSD), 

Duarte Marques (PSD), Emídio Guerreiro (PSD), Maria Conceição Pereira 

(PSD) e Nilza de Sena (PSD). 

 
Assunto:         Equipamentos escolares no concelho de Sesimbra. 

 

Exposição: A Presidente da Assembleia Municipal fez o enquadramento da situação, 

evidenciando as preocupações com os equipamentos escolares, quer se trate da construção 

de novos, quer da manutenção dos existentes, facto que originou a aprovação de uma moção 

em 20 de Abril. Referiu ainda que anualmente a Assembleia Municipal faz uma assembleia de 

jovens. 

 

Salientou que a Carta Educativa, aprovada há cinco anos, evidencia o mapa das 

necessidades dos equipamentos educativos e referiu a tendência positiva do concelho em 

termos de população, em especial na Quinta do Conde. Realçou ainda a passagem da 

escolaridade obrigatória para 12 anos. Nesta sequência, apresentou 3 questões, a saber: 

 

1. A necessidade de construção da Escola Secundária da Quinta do Peru, situada 

na freguesia da Quinta do Conde, sob pena de os alunos terem de se deslocar para outras 

escolas do concelho, elas próprias já com muitos alunos. Salientou que a Câmara Municipal já 

se disponibilizou para ceder terrenos e cooperar na programação; 

2. A necessidade de adaptação e remodelação da Escola Secundária de 

Sampaio, construída há cerca de 25 anos, cujas obras estavam previstas no programa a 

desenvolver pela Parque Escolar, EPE, o qual está agora suspenso; 

3. A necessidade de serem melhoradas as condições de funcionamento da 

Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho, única na sede do concelho, que funciona 

num edifício construído nos anos 40, a que foram acrescentados 3 pavilhões pré-fabricados, 

funcionando as aulas de educação física no Pavilhão Gimnodesportivo do Grupo Desportivo de 

Sesimbra. Salientou que a Câmara Municipal já disponibilizou um espaço contíguo à escola, 

para se proceder à sua ampliação. 

 

Referiu que já solicitaram audiência ao Ministro da Educação e Ciência para lhe 

exporem a situação, mas ainda não obtiveram resposta. 
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A Vereadora da Educação da Câmara Municipal salientou que as necessidades de 

equipamentos escolares já têm anos e que são todos 3 são da responsabilidade do Ministério 

da Educação e Ciência. Reiterou que foi suspensa a construção da nova escola, o que obriga 

vários alunos a deslocarem-se para outras escolas, nalguns casos para os concelhos 

limítrofes, do Seixal, Lisboa e Setúbal. Realçou a necessidade de requalificação da Escola 

Secundária de Sampaio. 

   

 A Diretora da Escola Básica de Sesimbra referiu que a mesma tem 23 turmas e não 

reúne condições para funcionar. 

 

 O Diretor da Escola Secundária de Sampaio mencionou que a escola tem capacidade 

para 31 turmas e vai funcionar no próximo ano com 43, prevendo-se que receba alunos da 

Quinta do Conde. Salientou que a escola já não dá resposta suficiente, nomeadamente em 

termos de canalizações e de eletricidade. Referiu que as obras de remodelação já tinham sido 

adjudicadas há cinco anos e ficaram suspensas com o início de atividade da Parque Escolar, 

EPE. 

 

 Por último, os elementos da delegação pedem que o concelho de Sesimbra não seja 

esquecido e objeto de indiferença. 

 

 Interveio de seguida o deputado Paulo Simões Ribeiro (PSD), que referiu já ter visitado 

a escola Rodrigues Soromenho, conhecendo as suas condições de funcionamento. Indicou 

depois que no âmbito da remodelação do parque escolar foi gasto muito dinheiro em poucas 

escolas. Mencionou que a falta da Escola Secundária da Quinta do Peru tem gerado a 

dispersão dos alunos. Salientando que os recursos são finitos, pediu para indicarem as 

prioridades em relação aos 3 equipamentos escolares. Questionou ainda se a Câmara 

Municipal de Sesimbra já ponderou celebrar com o Ministério um contrato de transferência de 

competências. 

 

 A deputada Paula Santos (PCP) referiu que se verifica uma ausência de investimento 

nas várias escolas do concelho (do 2.º e 3.º ciclos e secundárias), gerando dificuldades para o 

pessoal que lá trabalha e deslocações dos alunos. Salientou que o PCP discordou da criação 

da Parque Escolar, EPE e entende que a requalificação das escolas deve ser feita pelo 

Ministério da Educação e Ciência. Informou que o PCP vai intervir junto do Governo para este 

assumir as suas responsabilidades. 

 

 Os responsáveis autárquicos e os diretores das escolas referiram que o número de 

alunos das escolas tem estado a aumentar, principalmente na Quinta do Peru. Informaram que 

a Câmara Municipal, há 3 anos, propôs ao Ministério assumir-se como dono da obra e fazer a 

obra, mas aquele não aceitou. 

 

 Por último, a Presidente da Assembleia Municipal convidou os deputados a visitarem 

as escolas e estabeleceu as seguintes prioridades: Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues 

Soromenho, Escola Secundária de Sampaio e Escola da Quinta do Conde. 

 

A gravação áudio da reunião e a documentação deixada pela Presidente da 

Assembleia Municipal e restantes elementos da delegação, estão disponíveis na página da 

Comissão. 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=93011
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=93011
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Palácio de São Bento, 12 de junho de 2012 

 

A assessora da Comissão 

Teresa Fernandes 

 


