
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTEL

MOÇÃO

POR MAIS E MELHOR EDUCAÇÃO NO CONCELHO DE PORTEL

A requalificação da Escola EB2,3 D. João de Portel foi um compromisso da Câmara Municipal de Portel que
teve o seu início, em obra, nas férias de Verão de 2018.
Obra de grande complexidade pela necessidade de executar a obra e manter as atividades letivas a decorrer 
com as melhores condições, desenrolou-se na sua fase inicial em bom ritmo, mas no seu decurso a empresa 
contratada em resultado do concurso público, começou a entrar em incumprimento, somando atrasos ao 
desenvolvimento da obra que foram pondo em causa a sua conclusão.
Tudo foi feito por parte da autarquia e por parte da fiscalização da obra, para que dentro das regras impostas 
pela lei se fossem resolvendo os problemas apresentados pela empresa. 
Com a situação da pandemia os incumprimentos por parte do empreiteiro avolumaram-se, culminando com o
abandono dos trabalhos, tendo a Câmara Municipal utilizado todos os meios legais para rescindir o contrato.
Foi assim possível, numa negociação bem conseguida pela Câmara Municipal, celebrar um acordo de 
revogação do contrato com a empresa “Sisfoz”, que vai agora permitir avançar com as obras sem ter que 
aguardar pelos aspetos burocráticos de uma rescisão contenciosa que ainda atrasaria mais a sua conclusão.
Apesar destes atrasos, que infelizmente acontecem com muita frequência em muitas obras públicas por todo 
o país, queremos saudar a Câmara Municipal por tudo ter feito e continuar a fazer para que o processo 
educativo decorra com todas as condições e com a máxima segurança para alunos, professores e outros 
agentes educativos.
Foi assim que durante vários meses o Município alugou contentores para com toda a qualidade serem 
ministradas aulas, apoios educativos e o próprio refeitório enquanto foi necessário. Foi assim que foram 
alugadas tendas para que os alunos possam passar os tempos livres protegidos das condições climatéricas.
Durante este período já foi adquirido novo mobiliário e equipamento para laboratórios e para o refeitório os 
quais já se encontram a ser utilizados nas salas intervencionadas e permite grande qualidade das resposta 
educativas nos espaços já concluídos. 
Não está na mão de qualquer entidade contratante poder ordenar ao empreiteiro que avance com maior 
rapidez com as obras e só por desconhecimento das regras da contratação pública se pode pretender fazer 
crer que haveria uma forma mais expedita de avançar com as mesmas.
A Assembleia Municipal de Portel reconhece todo o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal e saúda a 
decisão de concretizar esta grande obra. Seria mais fácil, como infelizmente acontece noutros municípios, 
fugir às responsabilidades, ignorar as necessidades dos alunos e toda a comunidade educativa e endossar as 
responsabilidades ao Poder Central.
A Assembleia Municipal de Portel saúda a Câmara Municipal pela prioridade que sempre tem colocado na 
educação, construindo e requalificando instalações, equipando os espaços escolares, apoiando há muitos anos
as famílias com a oferta de manuais escolares e livros auxiliares, disponibilizando equipamento informático 
aos alunos, garantindo transportes e refeições, proporcionando as melhores respostas educativas e condições 
para os alunos com necessidades educativas especiais, atribuindo bolsas a todos os alunos do ensino superior.
De realçar a recente instalação de uma sala de terapia multisensorial “Snoezelen” na Escola D. João de 
Portel, uma das poucas da região e que vai disponibilizar um sistema terapêutico que utiliza estimulos 
sensoriais a crianças e jovens com necessidades educativas especiais.
O Município tem contribuído de forma efetiva para o sucesso educativo dos alunos, assumindo 
responsabilidades não se desculpando com o facto de não serem suas as competências.
A Assembleia Municipal de Portel incentiva a Câmara Municipal de Portel a continuar a colocar a educação 
nas suas grandes prioridades e no que se refere à Escola D. João de Portel, assumir a conclusão das obras 
através do recurso quer a meios próprios, quer a contratação de trabalhos específicos.

*Moção apresentada pelos eleitos do PS e aprovada por maioria com 14 votos a favor 
dos eleitos pelo PS e 6 abstenções dos eleitos pela CDU.


