
 

 

 

 

 

 

 

 

“Onde termina a Parque Escolar, começa o futuro da Escola Pública” 

 

O direito à Educação, desde que alcançada a liberdade a 25 de abril de 1974, define-se como um direito 

fundamental de toda a população. A Escola Pública também. Ao Estado sempre coube a obrigação de garantir 

que todos os Portugueses, que pagam por via dos seus impostos, têm garantido para os seus filhos um 

sistema educativo digno, útil e sustentável. Um sistema que possa servir bem a população em qualquer 

região do nosso país, seja a Norte ou a Sul, no interior ou no litoral.  

Contudo, a educação e a consequente formação profissional não se devem limitar a procedimentos 

administrativos, ao estabelecimento da competição por via de rankings mas sim compreender os contextos, 

e os fenómenos educativos, a que as nossas Escolas estão sujeitas. Compreender que, infelizmente, o local 

onde nascemos condiciona a nossa formação. O contexto social, onde escola que frequentamos se localiza, 

tem impacto em toda a nossa experiência onde estudamos. As condições das Escolas também têm influência 

no processo de aprendizagem porque ninguém se concentra quando não se encontra num ambiente 

confortável. 

O problema que hoje aqui trazemos diz respeito à revitalização e manutenção das infraestruturas escolares. 

A incompetente gestão de verbas direcionadas para a gestão do espaço escolar levou-nos a uma visível e 

nítida desigualdade de financiamento das escolas de Ensino Básico (2º e 3º ciclos) mas, principalmente, do 

Ensino Secundário, que tem levado a dezenas de protestos dos alunos por todo o país que pedem melhores 

condições. Que pedem as condições que deveriam ter. 

É incompreensível como é que valores milionários são direcionados para a revitalização de certas escolas que 

têm como ex-libris da obra candeeiros de 1400 euros, e em que outras continuam a ser iluminadas com 

promessas. Enquanto estas não são cumpridas continuamos a assistir a alunos a levar aquecedores e mantas 

para se aquecerem, à falta de condições sanitárias e consequente falta de privacidade, à falta de segurança.  



E não, não estamos a pedir que os nossos alunos, corpo docente e funcionários tenham escolas de topo como 

mereciam. Pedimos, sim, que tenham direito a uma educação de qualidade, através da parte curricular, mas 

também direito a frequentar instituições dignas que os albergam por grande parte do seu dia e que vão 

influenciar fortemente o seu desenvolvimento enquanto cidadãos e profissionais do futuro. Visitem a Escola 

Secundária Augusto Cabrita no Barreiro, onde os alunos têm toldos que voam com o vento e que a qualquer 

momento podem ser atingidos. Visitem a Escola Secundária dos Casquilhos com instalações sanitárias ainda 

no princípio dos anos 80. Visitem a histórica Escola Básica e Secundária Alfredo da Silva, a antiga Escola 

Industrial e Comercial do Barreiro que sofreu a sua última remodelação significativa em 1956. Mas, se não 

for pedir muito, aproveitem e visitem a Escola Secundária de Santo André. Uma instituição 

arquitetonicamente luxuosa, com ar condicionado em todas as salas e infraestruturas milionárias (dai estar 

integrada numa empreitada de 3 escolas que custaram em média 10 000 000 de euros cada)  

No mesmo município que se pedem aquecedores, portas novas para as casas de banho ou cortinados, a 

resposta que o Estado português nos dá é que não há dinheiro. A Parque Escolar, responsável por requalificar 

centenas de Escolas, nomeadamente esta última, projetava um custo inicial por escola revitalizada de 

2 820 000 euros em 2007, teve após as suas intervenções um custo médio por escola de 15 450 000. Sim 

quase 6 vezes superior ao inicialmente previsto. Como é que podemos continuar a permitir que existam 

alunos de primeira e segunda categoria no mesmo concelho? Trazemos o exemplo da nossa cidade, do 

Barreiro, mas esta é uma assimetria partilhada por tantos outros concelhos do nosso país. 

A Parque Escolar está, desde 2014, a ser investigada pela Polícia Judiciária por práticas de corrupção na 

requalificação de 15 escolas. A péssima imagem da instituição complementa-se ainda com o facto de numa 

primeira fase a parque escolar gastar 2 300 000 000 somente para a revitalização de 150 escolas secundárias, 

num universo de 332 instituições de ensino pública. A solução do Governo, em 2017, não pareceu ser 

modificar o sistema de gestão dos dinheiros mas sim diminuir as verbas dirigidas à Parque Escolar, decidindo 

gastar para a revitalização de 200 escolas secundárias 200 000 000 de euros, ou seja, o mesmo que seria 

gasto da revitalização de 14 escolas na primeira fase da Parque Escolar. Como se o problema estivesse na 

quantidade de dinheiro investido e não na sua gestão!   

Porque tem que Começar por Nós, a JSD Barreiro apresenta ao 27º Congresso da JSD as seguintes propostas: 

 Manifestar aos nossos deputados o nosso descontentamento com as constantes assimetrias, já 

identificadas, entre as Escolas Públicas; 

 Solicitar uma reunião ao Ministério da Educação e reclamar a extinção da “Parque Escolar” devido à 

gestão danosa dos fundos alocados à requalificação das nossas Escolas; 



 Solicitar que se faça um levantamento das Escolas Públicas que, apesar de necessitarem, não foram 

abrangidas pela Parque Escolar de modo a priorizar a promoção da revitalização destas instituições 

de ensino; 

 Apelar à criação de uma estrutura sólida de gestão do dinheiro público que convoque uma 

assembleia geral anual com todos os diretores dos agrupamentos escolares do país que englobem 

2º, 3º ciclo e secundário, em que, de uma forma completamente transparente os mesmos pudessem 

comunicar ao Ministério da Educação os problemas mais prementes;  

 Recordar aos nossos deputados a urgência que é aumentar o investimento nas escolas públicas 

localizadas em zonas de níveis socioeconómicos preocupantes de modo a garantir uma educação de 

excelência, e consequente acesso ao elevador social, aos jovens que residem nessas áreas. 
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