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O Grupo Municipal do PPD/PSD, na Assembleia Municipal de Mafra, submete à votação da 

Digníssima Assembleia a seguinte moção: 

 

PELO URGENTE INVESTIMENTO NA REDE ESCOLAR DO CONCELHO DE MAFRA 

 

Considerando que: 

 

1. A rede escolar do Concelho de Mafra está, atualmente, em rutura, devido à sobrelotação dos 

estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário da rede 

pública, situação esta que acarreta consequências na qualidade da educação;  

 

2. Ao nível do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e pese embora os recentes e oportunos 

investimentos realizados na ampliação e requalificação da escola pública, em resultado de 

acordos de execução celebrados entre o Ministério da Educação e o Município de Mafra, esta 

sobrelotação fica a dever-se ao facto da tutela ter decidido integrar turmas de ensino secundário 

em dois destes estabelecimentos de ensino e, por outro lado, ter reduzido o número de alunos 

de 3.º ciclo nos colégios em contrato de associação (aproximadamente, 20 turmas). Assim, a 

Escola Básica de Mafra, dimensionada para 48 turmas, tem 54 neste ano letivo; a Escola Básica 

António Bento Franco, na Ericeira, dimensionada para 31, tem 40, das quais 5 do ensino 

secundário; a Escola Básica Prof. Armando de Lucena, na Malveira, dimensionada 31, tem 37, 

sendo 6 do ensino secundário; e a Escola Básica da Venda do Pinheiro, dimensionada para 38, 

tem 42; 

 

3. Ao nível do ensino secundário, o único estabelecimento da rede pública (a Escola Secundária 

José Saramago, localizada na vila de Mafra), regista atualmente 70 turmas, quando foi 

dimensionada para 58; 

 

4. No que concerne aos estabelecimentos de ensino com contrato de associação, o Colégio Santo 

André, na Venda do Pinheiro, pese embora tenha capacidade para receber 44 turmas, apenas 

dispõe de 12 turmas do ensino secundário em contrato de associação, enquanto que o Colégio 

Miramar, em Santo Isidoro, também com capacidade para 44 turmas, tem 41 em contrato de 

associação, das quais 8 do ensino secundário; 
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5. O cenário de sobrelotação, verificado na rede pública, tem tendência a agravar-se, atendendo 

ao crescimento da população escolar do Concelho de Mafra e, por outro lado, à redução do 

número de alunos em algumas turmas. Ainda que constitua um fator extraordinariamente 

positivo do ponto de vista pedagógico e também de saúde pública, esta redução introduz, 

também, uma pressão adicional na rede escolar, que urge resolver. 

 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Mafra, reunida em sessão ordinária de 24 de setembro 

de 2020, delibera solicitar ao Governo que desenvolva as necessárias diligências com vista à 

adequação da rede escolar de Mafra às verdadeiras necessidades do Concelho, designadamente 

o investimento imediato na ampliação da capacidade do parque escolar dos 2.º e 3.º ciclos e na 

construção de uma nova Escola Secundária nas zonas da Malveira/ Venda do Pinheiro/Milharado  

 

A presente moção é enviada a Suas Excelências o Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação, com 

conhecimento a todas as forças políticas representadas na Assembleia da República. 

 

Assembleia Municipal de Mafra, 24 de setembro de 2020 

 

O Grupo Municipal do PPD/PSD 

 


