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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
L

S DOA

Grupo Municipal do PCP
Moção
Pela Reabilitação urgente do Liceu Camões (II)
Considerando que:
Na reunião de 26 de Novembro de 2013, foi aprovada nesta Assembleia, apenas com a abstenção do CDS
PP, uma Moção “PELA REABlLlTAÇ~O URGENTE DO LICEU CAMÕES” (anexa), onde foi deliberado:
1.
2.

Exigir ao governo que assuma a sua responsabilidade, priorizando a reabilitação das escolas
públicas em estado de degradação avançado, como é o caso da Escola Secundária de Camões;
Solidarizar-se com a direcção, professores, trabalhadores não docentes, alunos e famílias da Escola
Secundúria de Camães e iniciativas que venham a ser desenvolvidas com vista à exigência do sua
reabilitação.

A degradação do edifício tem vindo a agravar-se porfalta de uma intervenção que é da responsabilidade do
governo.
O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua reunião de 18 de
Fevereiro de 2014, delibere:
1.

Reiterar as deliberações da Assembleia Municipal, tomadas na sua reunião de 26 de Novembro de
2013;

2.

Incumbir a Comissão Permenente de Cultura, Educação, Juventude e Desporto promover uma
reunião com a Direcção da Escola Secundária de Camões para que, conjuntamente se venham a
realizar acções com vista a insistir na exigência da sua reabilitação.

3.

Enviar esta Moção para a Direcção da Escola Secundária de Camões bem como para a Associação
de Estudantes.

A Deputada Municipal do PCP

-

Lucia Gomes
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Anexo —1 Moção aprovada na AML em 26 de Novembro de 2013
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AnexoàMoção
Pela Reabilitação urgente do
Liceu Camões II

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(1 8-02-2014)

Grupo Municipal do PCP

LISBOA

MOÇÃO
PELA REABILITAÇÃO URGENTE DO LICEU CAMÕES
Considerando que:
O Liceu Camões, inaugurado há mais de 100 anos, classificado como monumento de interesse público e
onde estudam 1700 alunos do 10~ ao 12~ ano, incluindo ensino nocturno e cursos profissionais, atingiu um
estado de degradação que põe em risco a segurança e a saúde pública de quem o frequenta, como atestam
o relatório de Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a vistoria realizada pela Câmara Municipal de
Lisboa;
O início das obras de requalificação da Escola Secundária de Camões, a cargo da Parque Escolar, que esteve
marcado para Agosto de 2011 foi suspenso sem que fosse avançada qualquer previsão de uma nova data;
Nos anos de 2012 e 2013, não foram criadas, pelo governo, as condições necessárias para esta
req ual ificação;
Apesar de ter sido aprovada em reunião de Câmara, no passado mês de Julho, (com os votos contra do PSD
e do CoS-PP) uma Moção em que manifestava ao Governo “o profundo desacordo quanto à política de
abandono a que votou as instalações da Escola Secundária de Camões bem como a grande preocupação
quanto à segurança dos seus utilizadores e à qualidade do ensino resultante da degradação física das
instalações”, dos esforços desenvolvidos pela direcção da Escola, junto do Ministro da Educação na busca
de soluções e da intervenção de ex-alunos e alunos e famílias na defesa deste estabelecimento de ensino,
nem a Parque Escolar nem o governo preveem nos seus orçamentos para 2014 qualquer intervenção na
Escola Secundária de Camões;
O Ministro da Educação e o governo demonstraram uma total insensibilidade aos apelos de instituições e
sociedade civil para que não se fechem as portas do Liceu Camões;
O governo, ao reforçar o financiamento ao ensino privado, no OE para 2014, em detrimento da escola
pública demonstra claramente quais são as suas verdadeiras opções e prioridades para a educação em
Portugal.
O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, reunida em 26 de Novembro de
2013, delibere:
1.
2.

3.

Exigir do governo que assuma a sua responsabilidade, priorizando a reabilitação das escolas
públicas em estado de degradação avançado, como é ocaso da Escola Secundária de Camões;
Solidarizar-se com a direcção, professores, trabalhadores não docentes, alunos, famílias da Escola
Secundária de Camões e iniciativas que venham a ser desenvolvidas com vista à exigência da sua
reabilitação;
Enviar esta Moção para:
Direcção da Escola Secundária de Camões
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LISBOA

Grupo Municipal do PCP
Associação de Estudantes do Liceu Camões
FENPROF
Presidente da Assembleia da República
Grupos Parlamentares da Assembleia da República
Primeiro Ministro
Ministro da Educação e Ciência
Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura

A Deputada Municipal do Partido Comunista Português

-

Ana Carolina Ambrósio

-
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