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MOÇÃO 

Pela defesa do serviço público de educação no Norte do Concelho de Viseu 

 

Considerando que: 

1. Se reconhece de que a educação assume papel determinante na construção de uma 

sociedade mais justa, mais solidária e mais coesa; 

2. O município de Viseu tem vindo a realizar um excelente trabalho na área da educação 

que pode ser apontado como exemplar a nível nacional na prossecução do Viseu Educa, 

assumindo a importância de todos os estabelecimentos de ensino do concelho sem 

quaisquer discriminação; 

3. O reconhecido esforço e entrega do corpo docente e não docente da EBIS Jean Piaget, 

sem negligenciar a participação e envolvimento da comunidade, forças vivas locais, pais 

e alunos; 

4. O manifesto reconhecimento do serviço público que, desde há duas décadas, tem vindo 

a ser protagonizado EBIS Jean Piaget no norte do concelho;  

5. O entendimento de que a decisão do Governo em eliminar financiamentos se mostra 

particularmente lesivo para os interesses do concelho e da sua população jovem, por 

representar, necessariamente, a interrupção de percursos educativos e a desvalorização 

territorial do concelho de Viseu;  

6. A demonstração da insensibilidade do Governo aos argumentos manifestados e 

amplamente comprovados das características particulares da EBIS Jean Piaget onde 60% 

dos alunos são carenciados do Escalão A e B; 

7. A decisão tomada que impede a abertura de turmas de iniciação de ciclo nos 5.º e 7.º 

anos é de uma gravidade sem precedentes, com impactos devastadores. Decreta a 

morte desta escola de serviço público, promove o despedimento de cerca de 40 pessoas 

(professores e funcionários), interrompe o percurso educativo dos alunos e encerra um 

“equipamento âncora” para o desenvolvimento territorial do norte do concelho; 

8. A deslocação destes alunos para outras escolas do concelho não responde aos 

interesses das famílias nem à tão propalada coesão territorial. 

Pelo exposto, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe à Assembleia Municipal 

que delibere: 

 Reafirmar a defesa intransigente de um serviço público de educação de qualidade, 

capaz de promover a equidade e a igualdade de oportunidades para todos, assumindo-

se esta defesa como um fator decisivo para o desenvolvimento coletivo do concelho de 

Viseu; 
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 Reconhecer o trabalho de qualidade que todos os dias é feito nas escolas do concelho 

de Viseu sem exceções; 

 Repudiar a decisão do governo em decretar o encerramento de uma escola que 

responde às necessidades educativas de territórios de baixa densidade; 

 Rejeitar o facto do concelho de Viseu perder um estabelecimento de ensino com 

características e práticas educativas diferenciadas e inclusivas onde cerca de 15% dos 

alunos têm Necessidades Educativas Especiais; 

 Instar o governo a que, ao invés de encerrar escolas no concelho, promova o principio 

do ensino de qualidade e proximidade, mantendo o apoio financeiro necessário para a 

sua manutenção, tendo em conta a carência da grande maioria dos alunos que a 

frequentam. 

 


