
 

 

Considerando que:  
 
A Educação é um pilar base para o desenvolvimento pleno de cada indivíduo e da nossa sociedade, estando 

devidamente consagrada na Constituição da República Portuguesa (artigo 73º), bem como na Declaração Universal 

dos Direitos humanos (artº26), cartas fundamentais que regem a nossa sociedade; 

No concelho de Évora existe um conjunto vasto de problemas relacionados com o acesso à Educação de qualidade 

na escola pública, resultante de dificuldades correntes de funcionamento das Instituições de Ensino, das condições 

das suas infraestruturas, da recorrente, e acentuada, falta de assistentes operacionais e, ainda, do envelhecimento 

do seu corpo docente; 

Os Agrupamentos de Escolas têm, todavia, e nestas condições particularmente difíceis, com particular esforço e 

dedicação, sabido encontrar soluções para minimizar os efeitos negativos deste desinvestimento público; 

Em resultado da pandemia de Covid-19, todos estes fatores assumem agora uma maior relevância e impacto sobre 

o direito e a qualidade da Educação no nosso concelho, sendo por isso necessário acompanhar, com particular 

atenção, o desenvolvimento e a capacidade de resposta das Instituições de Ensino, da Autarquia e do Ministério da 

Educação, diagnosticando, refletindo e atuando em tempo e preventivamente; 

Também em resultado da pandemia de Covid-19, as desigualdades no acesso à educação pública acentuaram-se, 

existindo crianças que não têm acesso às tecnologias de informação e aos seus conteúdos educativos, que tem 

menores horários de transportes para as suas deslocações diárias, que deixaram de ter acesso a atividades 

educativas complementares, maiores custos com epis, entre outras; 

A preocupação sobre as condições do ensino no concelho de Évora tem sido, recorrente, mas avulsamente, trazida 

a esta Assembleia Municipal pelas diversas forças políticas, tendo apenas existido uma audição pública sobre o 

tema em Abril de 2018; 

Assim, os eleitos do PSD na Assembleia Municipal de Évora vêm recomendar que: 

a) Seja promovida por esta Assembleia, no próximo mês de Novembro, uma audição pública sobre o “Estado 

da Educação no Concelho de Évora – Impacto, Adaptação e Resposta à Covid-19”, com o objetivo de 

avaliar os impactos negativos da pandemia no funcionamento regular das diferentes Instituições de Ensino, 

face ao atrás exposto, mas também a sua adaptação e a necessidade articulada de respostas pelas 

diferentes entidades com competência, tendo em vista proporcionar às crianças, jovens e suas famílias as 

melhores condições educativas;  

b) A audição deve ser realizada com a presença dos Senhores Diretores dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho de Évora, um representante do Ministério da Educação, um representante das Associações de 

Pais e Encarregados de Educação, um representante de cada força política representada nesta Assembleia 

Municipal, o Presidente do Município e Vereadores; 

 
Évora, 25 de Setembro de 2020 

 

Esta recomendação foi aprovada por unanimidade 
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