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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1413/XIV/2ª

PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA ANTÓNIO INÁCIO DA CRUZ, GRÂNDOLA

A Escola Secundária António Inácio da Cruz, no Concelho de Grândola, necessita de 

obras estruturais e de uma requalificação e renovação de espaços e equipamentos. 

A Escola foi construída em 1962 e apresenta, neste momento, vários sinais de 

degradação. A comunidade educativa, nomeadamente através da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (APG), tem vindo a denunciar esta situação ao longo dos 

anos. No dia 24 de maio de 2021, a Assembleia e a Câmara Municipal de Grândola, as 

quatro Juntas de freguesia de Grândola, a APG e o presidente do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas assinaram uma Posição Conjunta onde reivindicam ao 

Ministério da Educação uma intervenção estrutural urgente na Escola Secundária.

As paredes e os pavimentos estão degradados. Há infiltrações de água, zonas com bolor e 

falta isolamento térmico nas salas de aula e nos espaços comuns. É necessário substituir 

as caixilharias em madeira, que ainda são as originais. É necessário impermeabilizar as 

coberturas dos edifícios. A canalização, as torneiras e equipamentos sanitários estão 

também a precisar de substituição. Nas instalações sanitárias do Pavilhão Desportivo há 

inundações em dias de chuva. É necessário renovar a rede elétrica e a rede de 

saneamento e de águas pluviais.

As salas de aula não têm conforto por falta de isolamento térmico. O bloco exterior, 

construído nos anos 1980, tem fissuras na estrutura, chão desnivelado e cobertura em 

fibrocimento. O controlo da luminosidade é ineficaz nas várias salas de aula, em 

particular nas salas 6 a 16. Há ainda muitas mesas e cadeiras a precisar de substituição. 
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O equipamento informático tem mais de 15 anos. Os pátios exteriores necessitam ser 

requalificados, nomeadamente através da criação de passagens cobertas para alguns 

blocos de salas. 

Acresce que a Escola Secundária não tem refeitório e o bar encontra-se em estado de 

degradação. Sem sequer terem um espaço adequado ao consumo de refeições, os alunos 

e as alunas necessitam deslocar-se à Escola Básica 2 e 3 D. Jorge de Lencastre.

A requalificação e renovação da Escola Secundária António Inácio da Cruz é, neste 

sentido, uma condição para um acesso à educação de qualidade por parte dos e das 

jovens de Grândola.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que:

Tome as medidas necessárias, em articulação com o Município de Grândola, para a 

renovação e requalificação da Escola Secundária Inácio da Cruz, atendendo às 

necessidades identificadas pela comunidade educativa.

Assembleia da República, 13 de julho de 2021
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