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6ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2021-2025 

 

MOÇÃO N.º 2 

Pelo direito à EDUCAÇÃO em condições condignas  

 

Recentemente o Senhor Vereador da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. 
Diogo Moura, veio a publico demonstrar a sua preocupação quanto ao arranque das 
obras de requalificação nas 26 escolas identificadas como prioritárias, de acordo com o 
estudo encomendado ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre o “estado de 
conservação dos edifícios e sobre a vulnerabilidade sísmica”. 

Da referida lista de 26 escolas, três são freguesia do Lumiar, uma do Agrupamento de 
Escolas Alto do Lumiar, a Escola Básica do Alto do Lumiar e, outras duas do 
Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra–Lumia, a Escola Básica Professor 
Lindley Cintra e a Escola Secundária do Lumiar. 

Efectivamente, estas escolas só podiam ter sido classificadas como prioritárias, ou muito 
urgentes, atentos os seus múltiplos problemas, já objecto de várias moções aprovadas, 
no passado recente, nesta Assembleia, não tendo, contudo, sido vislumbrado, até agora, 
quaisquer consequências das mesmas. 

Cingindo-nos à Escola Secundária do Lumiar, a qual se encontra em avançado estado de 
degradação, o que se verifica são salas de aula desadequadas à prática lectiva, problemas 
elétricos, isolamento térmico altamente deficitário, infiltrações generalizadas, janelas 
inoperacionais que impossibilitam o arejamento dos espaços, estores avariados que 
permitem entrada excessiva de luminosidade dificultando o trabalho pedagógico, 
degradação do mobiliário escolar, falta de condições para a confecção e fornecimento 
do serviço de refeições que serve, para além desta Escola, também a contígua Escola 
EB2,3, como ainda instalações sanitárias a necessitar de beneficiações profundas. 

Em suma, são problemas estruturais e graves, que a erosão do tempo tem ajudado a 
deteriorar, que tornam imperioso que o Governo estabeleça o cronograma do 
“Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas” com vista a poderem ser levadas a 
cabo as intervenções necessárias na Escola Secundária do Lumiar e nas Escolas Básica 
do Alto do Lumiar e Professor Lindley Cintra. 



 
Grupo do Partido Social Democrata 

Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

 

 
pág. 2 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no 
dia 29 de setembro de 2022, delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar e à 
Câmara Municipal de Lisboa, o seguinte: 

1. Diligenciar junto do Governo para que zele pelo Direito à Educação o qual, para 
ser exercido, necessita de instalações e condições condignas ao bom 
funcionamento do processo pedagógico. 

2. Insistir junto do Governo, através do Ministro da Educação, para que 
estabeleça, com a máxima urgência, o cronograma do “Programa de 
Recuperação/Reabilitação de Escolas”, com vista poderem ser executadas as 
obras necessárias na Escola Secundária do Lumiar e nas Escolas Básica do Alto 
do Lumiar e Professor Lindley Cintra. 

Mais delibera sobre esta proposta: (i) enviar à Câmara Municipal de Lisboa (CML), à 
Assembleia Municipal de Lisboa (AML); às direções das Escolas Básica do Alto do Lumiar, 
Básica Professor Lindley Cintra e Secundária do Lumiar; à Associação de Pais e 
Encarregados de Educação; (ii) divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da 
Junta de Freguesia; (iii) juntar à Ata desta sessão. 

 

Lumiar, 29 de setembro de 2022 

 

Os proponentes eleitos pelo PSD, 

Camila Botão 

João Vás e Lima 

Mário Lopes 

Marta Santos Vieira 

Pedro Meneses Monteiro 

 


