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RESUMO 

 

O relatório de estágio “A intervenção autárquica na regulação local do ensino 

profissional: O caso da autarquia de Cascais” apresenta o estágio curricular 

desenvolvido na Divisão de Intervenção Educativa da Câmara Municipal de Cascais, no 

âmbito do Mestrado em Ciências da Educação – área de especialização em 

Administração Educacional. 

O relatório analisa as políticas de descentralização e de territorialização da 

educação em Portugal e a crescente intervenção das autarquias no campo educativo, 

especialmente numa área pouco explorada – o Ensino Profissional – como resposta às 

necessidades dos jovens e do território. 

O relatório faz uma caracterização da intervenção da Câmara Municipal de 

Cascais (CMC) no âmbito educativo. Descreve e analisa as principais atividades 

desenvolvidas pela estagiária, em três grandes áreas de intervenção: 1) Construção do 

Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais do Concelho; 2) Colaboração em 

projetos educativos promovidos pelas escolas e/ou pela CMC; 3) Apoio à formação de 

agentes educativos. 

Por fim, o relatório integra um projeto de investigação de pequena dimensão sobre 

a intervenção da autarquia na regulação do ensino profissional. O estudo dá a conhecer 

as estratégias e as iniciativas da autarquia, no apoio e na qualificação desta nova área de 

intervenção, dando destaque ao Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais. 

Os resultados do projeto de investigação permitem perceber a intervenção e o papel 

dinâmico da autarquia no ensino profissional, e a influência dessa intervenção nas 

escolas e na comunidade local, indiciando um processo de construção de uma política 

educativa local.  

 

 

Palavras-Chave: Descentralização, Regulação da Educação, Autarquia, Ensino 

Profissional, Escolas 
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ABSTRACT 

 

The present report "The municipal intervention in the local regulation of the 

professional education: The case of the Cascais municipality” describes the traineeship 

developed at the Division of Educational Intervention in the Cascais Municipality, 

within the aim of the Master in Sciences of Education – specialization in Educational 

Administration.  

 

The report analyzes the policies of decentralization and territorialisation of the 

education in Portugal and also the increasing intervention and role of municipalities in 

education, especially in the poorly explored field – the Professional Education – as a 

response to the needs of both the youth and the territory. 

 

The report also provides a characterization of the intervention of the Municipality 

of Cascais within an education context. It describes and analyzes the main activities 

developed by the trainee, in three main areas of intervention: 1) Construction of a 

Monitoring Device of County Professional courses; 2) Collaboration in educational 

projects promoted by schools and/or Municipality of Cascais; 3) Support of training of 

educators. 

Finally, the report includes a small-scale research on the role of the local authority 

in the regulation of the professional education. This study shows the strategies and 

initiatives of the municipality that support and qualifies this new area of intervention, 

highlighting a Monitoring Device of County Professional courses. The results allow the 

understanding of the intervention and dynamic role of municipality in professional 

education, as well as, their influence in schools and local community, paving the way 

towards the construction of a local educational policy. 

 

 

 

Key-words: Decentralization, Regulation of Education, Municipality, Professional 

Education, Schools. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório traduz um percurso académico e pessoal de cinco anos, 

iniciado com a licenciatura em Ciências da Educação, e complementado com o ingresso 

no Mestrado de Ciências da Educação – Especialização em Administração Educacional. 

Ao longo deste percurso, os conhecimentos apropriados, as experiências vividas, as 

competências desenvolvidas e o contacto com diversos intervenientes das Ciências da 

Educação foram determinantes na escolha da área de trabalho e respetivo estágio 

curricular, nomeadamente, a Administração Local. 

A escolha desta área de intervenção prende-se com o particular interesse pelas 

políticas de descentralização e de territorialização da educação e pela crescente 

intervenção das Autarquias no campo educativo. Conhecer mais aprofundadamente a 

interação entre a educação e o território, perspetivar a relação entre o desenvolvimento 

de uma região e as estratégias educativas e formativas de quem a governa, são as 

motivações que nos orientaram neste trabalho de estágio. A partir de uma leitura geral 

focamo-nos no caso específico da autarquia de Cascais, no sentido de entendermos a sua 

intervenção em campos até aqui pouco explorados, nomeadamente o Ensino 

Profissional integrado no Ensino Secundário. 

Neste contexto, o estágio curricular (no âmbito do 2.º ano de Mestrado), com uma 

duração de cerca de 10 meses realizado mais especificamente no Núcleo de Orientação 

Educativa e Ensino Secundário (NOES), da Divisão de Intervenção Educativa (DIED), 

da Câmara Municipal de Cascais (CMC), permite a observação sistemática da 

intervenção da DIED, e mais concretamente do trabalho desenvolvido no âmbito do 

ensino profissional em Cascais. É possível analisar as relações estabelecidas, o trabalho 

de parceria entre diversos atores da comunidade educativa, e os projetos desenvolvidos 

nesta nova área de intervenção que tem vindo a ganhar expressão ao longo dos anos no 

Concelho. Assim, importa referir que o projeto de investigação centra-se no estudo da 

intervenção da autarquia na regulação local do ensino profissional no ensino secundário, 

mais concretamente orientado para a construção de um Dispositivo de Monitorização do 
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Ensino Profissional do Concelho de Cascais. 

No que diz respeito à sua natureza, este Estágio tem como objetivo a aplicação de 

conhecimentos na prática profissional, pela conjugação da formação realizada na área, a 

experiência profissional na organização, e o contacto direto com os intervenientes do 

meio. Pretende-se despertar capacidades de síntese, análise e reflexão, e desenvolver 

competências técnicas, sociais, de comunicação e trabalho de equipa.  

Para tal, definimos algumas linhas orientadoras para a realização deste Estágio, 

sendo estas: 

 Conhecer e compreender os princípios, as características e as modalidades de 

funcionamento de uma organização com fins educativos – a Autarquia de Cascais – 

tanto nos domínios relativos ao seu contexto político e administrativo, como na 

operacionalização das políticas educativas, e ainda na interação com a comunidade 

e os atores locais; 

 Conhecer e experienciar funções enquanto técnica superior de educação, numa 

autarquia, através das várias atividades desenvolvidas ao longo do Estágio na 

Câmara Municipal de Cascais; 

 Desenvolver um projeto de investigação tendo em conta o contexto de 

intervenção experienciado ao longo do estágio e o campo de estudos da Política e 

da Administração Educacional e Municipal, de forma a produzir conhecimento 

relevante sobre a ação de uma Autarquia, e mais concretamente no que diz respeito 

à intervenção da autarquia na regulação do ensino profissional. 

Retomando as motivações que nos orientam neste relatório salientamos o especial 

interesse pelas temáticas das políticas públicas, da descentralização da educação e da 

transferência de competências da administração central para a administração local, e da 

intervenção das autarquias na educação. Acreditamos que o local e os seus 

intervenientes podem ser determinantes na resolução e apoio a muitos problemas 

educativos, visto serem estes os atores que melhor conhecem a realidade, devido à sua 

proximidade com o território. Reconhecemos também que o contacto direto com o 
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contexto e com os atores autárquicos são fundamentais para percebermos as suas 

práticas, o que por sua vez, nos possibilita uma melhor compreensão das decisões 

políticas adotadas.  

Finda esta breve contextualização, importa apresentar a organização deste estudo 

em quatro capítulos distintos. A saber: 

Capítulo 1 – Descentralização e Regulação Local da Educação – Intervenção 

das Autarquias 

Neste capítulo apresentamos os referenciais teóricos e o quadro conceptual 

utilizado para a elaboração do presente relatório de estágio. Realizamos uma pesquisa 

bibliográfica e elaboramos uma leitura sistematizada de autores de referência nas 

temáticas da descentralização, da territorialização da educação e ainda da intervenção 

das autarquias no campo educativo e da consequente construção de políticas educativas 

locais. 

 Capítulo 2 – Contexto do Estágio Curricular na Autarquia de Cascais 

No segundo capítulo apresentamos os instrumentos e técnicas de recolha e análise 

de dados para caracterizar a CMC e a DIED, assim como as opções metodológicas que 

sustentam o projeto de investigação. Apresentamos também todo o enquadramento 

institucional do estágio, fazendo uma caracterização da organização – a Autarquia de 

Cascais – tendo sido descritos alguns aspetos caracterizantes do Concelho, da Câmara e 

mais especificamente da Divisão de Intervenção Educativa e do Núcleo de Orientação 

Educativa e Ensino Secundário.  

Capítulo 3 – Estágio na Autarquia de Cascais 

No terceiro capítulo descrevemos e analisamos as atividades desenvolvidas na 

organização ao longo do estágio, estando estas divididas por três áreas de intervenção: 

1) Atividades relacionadas com a Construção do Dispositivo de Monitorização dos 

cursos profissionais do Concelho; 2) Atividades relacionadas com a Colaboração em 
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projetos educativos promovidos pelas escolas e/ou pela CMC; e 3) Atividades 

relacionadas com o Apoio à formação de agentes educativos 

Capítulo 4 – Projeto de Investigação 

Por fim, no quarto capítulo apresentamos o Projeto de Investigação desenvolvido 

na temática trabalhada, no qual mencionamos todas as fases da investigação, desde a 

definição da problemática em estudo, aos objetivos delineados, à metodologia adotada, 

aos resultados obtidos, e às conclusões a que nos foi possível chegar.  

 Por fim, apresentamos ainda as considerações finais, nas quais referenciamos 

aspetos gerais de todo o trabalho realizado, dando especial enfoque às atividades 

realizadas ao longo do estágio e ao projeto de investigação. Este último capítulo 

representa, assim, uma reflexão final de todo um percurso de Estágio no âmbito do 

Mestrado em Administração Educacional, considerando a inserção em ambiente 

profissional, as competências desenvolvidas e aplicadas, e o crescimento experienciado 

nos últimos meses. 
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CAPÍTULO 1 - DESCENTRALIZAÇÃO E REGULAÇÃO LOCAL DA 

EDUCAÇÃO – INTERVENÇÃO DAS AUTARQUIAS 

 

 

Neste primeiro capítulo apresentamos os referenciais teóricos e o quadro 

conceptual utilizado para a elaboração deste relatório de estágio. Este pretende 

enquadrar as políticas de descentralização, de territorialização e os processos de 

regulação. Faz ainda referência à transferência de competências da administração 

central para a administração local e neste contexto à crescente intervenção das 

autarquias no campo educativo e à construção de políticas educativas locais, 

destacando-se o caso da autarquia de Cascais relativamente ao ensino profissional.  

O capítulo, dividido em 2 subcapítulos, apresenta a seguinte configuração:  

Subcapítulo 1. - Políticas de Descentralização e Terrritorialização e Processos de 

Regulação – pretendemos contextualizar historicamente a evolução das políticas 

públicas de educação em Portugal, as políticas de descentralização e territorialização e 

os processos de regulação que lhes estão subjacentes. Concomitantemente, e com base 

na agenda científica, damos a conhecer o olhar de vários autores sobre o tema; 

Subcapítulo 2. - Intervenção das Autarquias no campo Educativo – apresentamos a 

intervenção das autarquias na área da educação, fazendo o interface entre as 

competências que lhes estão atribuídas e aquelas que são resultantes do 

desenvolvimento de políticas de educação locais. Centramo-nos na importância da 

criação destas políticas e no contributo da mobilização do conhecimento para a 

construção das mesmas. 
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1.1. Políticas de Descentralização e Territorialização e Processos de Regulação 

 

Contextualizar historicamente a evolução das políticas públicas de educação em 

Portugal, pode constituir um ponto de partida importante para perceber as políticas de 

descentralização da educação e os processos de regulação que lhes estão inerentes. No 

plano analítico, política pública é definida como “um processo dinâmico e interativo 

através do qual são construídos conjuntos articulados de problemas, soluções e 

estratégias de ação das autoridades públicas, num determinado domínio de intervenção.” 

(Afonso, 2008: 7). O autor acrescenta ainda que estas ações são conduzidas por 

diferentes atores em diferentes instâncias, sejam elas de carácter formal ou informal, 

público ou privado, coletivo ou individual. 

Assim, importa apresentar o desenvolvimento e os momentos mais determinantes 

das políticas públicas e da administração da educação em Portugal, e mais 

concretamente, no que diz respeito às políticas de descentralização da educação, como 

forma de reorganização do papel do Estado na Educação. Apresentamos as perspetivas 

de alguns autores de referência nesta área. A evolução verificada surge desde a criação 

da escola pública e por conseguinte da necessidade de consolidação do Estado Nação, 

sendo este o contexto em que surge o “Estado Educador”, no qual é abordado o papel do 

Estado na educação, tanto no que diz respeito à sua orientação, como provisão, controlo 

e funcionamento (Barroso, 2013: 15). Neste sentido, e segundo Andy Green (Barroso, 

2013: 15, citando Green, 2008: 294) o desenvolvimento da escola pública deu-se 

através de um voluntarismo político centralizador, responsável pela criação de um 

“sistema nacional de ensino” sob o controlo do Estado. 

Na década de 70 é posta em causa a legitimidade e o papel do Estado o que, por 

sua vez, vem alterar também o “consenso social em torno do Estado-Educador” (Cruz, 

2012: 40, citando Barroso, 1999: 130-132). Assim, incapaz de resolver problemas e de 

dar respostas à acrescida complexificação do sistema educativo, o Estado centralizador 

procura alternativas para a crise instalada, através da localização das políticas, de novos 

ajustes e compromissos locais e pela redistribuição de competências. 
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Barroso refere que é neste contexto que surgem políticas de reestruturação e 

reorganização do serviço público, através do desenvolvimento de processos de 

descentralização e do aparecimento de novos mecanismos de regulação (Barroso, 2013: 

16). A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) de 1986 apresenta a seguinte 

referência:  

“… o sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, 

regional autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a comunidade 

mediante adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das 

autarquias, de entidades representativas das atividades sociais, económicas e ainda de 

instituições de carácter cientifico.” (Lei n.º 14/86, de 14 de Outubro, art. 43.º, n.º 2) 

 

A LBSE constitui-se, assim, como um documento de referência no que diz 

respeito à transferência de competências da administração central para outras instâncias 

intermédias, apelando à participação e envolvência de outros atores no sistema 

educativo.  

Apesar de nos anos 80 os programas políticos serem marcados pelas questões da 

descentralização, os efeitos práticos verificados foram reduzidos (Barroso, 2013: 16), na 

medida em que, independentemente dos objetivos a atingir, têm sido várias as 

perspetivas adotadas ao nível das políticas concretas. Estas políticas têm sido desde as 

mais radicais, que por um lado apontam para uma intervenção mínima do Estado e para 

a transferência quase total de competências e recursos para o local, e por outro, políticas 

que nesta mesma linha, apontam para uma concreta transferência de competências, 

recursos e poderes de decisão, em prol da democracia local e de uma lógica de 

participação. Porém, surgem também políticas em que é conservada a centralidade do 

Estado, e o seu poder de decisão sobre os diversos domínios, como a provisão, a 

organização, e o controlo do sistema público, transferindo contudo, competências 

instrumentais de natureza executória para o local.      

  Partindo da perspetiva de que a descentralização é mais do que um simples 

processo de resolução de problemas e do que um modo de administração da educação, 

mas sim, uma forma política de organização do Estado (Cruz, 2012: 41) que envolve 
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uma diversidade de atores de diferentes instâncias (nacionais, regionais e locais), 

torna-se importante abordar os mecanismos de regulação do Sistema Educativo que lhes 

estão inerentes. 

Entende-se por regulação a coordenação da ação coletiva indispensável à 

atribuição de valores numa sociedade (Afonso, 2008: 32). Barroso acrescenta que este é 

um conceito que está associado a dois fenómenos distintos, nomeadamente, aos modos 

como são produzidas e aplicadas as regras que orientam a ação dos atores, e aos modos 

como estes mesmo atores se apropriam das regras e as transformam (Barroso, 2006: 12). 

Quanto à regulação da educação, Afonso define-a como sendo o conjunto dos 

dispositivos e procedimentos que modelam a provisão coletiva e institucionalizada da 

ação educativa, tendo em conta os valores dominantes de uma determinada sociedade 

(Afonso, 2008:32). Barroso refere que esta deve ser compreendida como um processo 

complexo “que resulta mais da regulação das regulações, do que do controlo direto da 

aplicação de uma regra sobre a ação dos regulados” (Barroso, 2006: 64). Neste sentido, 

e partindo da lenta redefinição do Estado e do ajustamento de papéis dos diferentes 

atores sociais envolvidos na ação educativa, importa referir a existência de três níveis de 

regulação: a regulação transnacional; a regulação nacional; e a microrregulação local.  

Devido a esta diversidade de modos de regulação, e ao facto do funcionamento do 

sistema educativo se fazer maioritariamente pela interação dos diferentes dispositivos 

reguladores, Barroso refere que mais do que se falar em regulação, dever-se-á falar de 

multirregulação (Barroso, 2006: 64). A sua posição surge na medida em que muitas das 

ações que salvaguardam o funcionamento do sistema educativo são determinadas por 

configurações de regulações que muitas vezes se anulam entre si ou relativizam o seu 

propósito, tanto no que diz respeito a princípios, como a objetivos, processos e 

resultados.  

 Assim, importa perceber como é que à escala local se operacionalizam as 

políticas públicas de educação, tendo como referência os processos de multirregulação. 

A este propósito Barroso refere o seguinte: 
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 “O local emerge dum complexo jogo de Multirregulação caracterizado pelo reforço da 

regulação transnacional, o hibridismo da regulação nacional, o alargamento da regulação 

intermédia (desconcentração e descentralização) a emergência de espaços de regulação 

resultantes da interdependência das escolas, e a diversidade de lógicas na regulação 

interna das escolas.” (Barroso, 2013: 19)  

Neste contexto, as políticas de descentralização da educação são entendidas como 

modos diversos de reorganização do Estado e de redefinição dos seus modos de 

regulação.  

De acordo com Tavares (2000: 62-63), a descentralização corresponde a uma 

repartição de atribuições por diferentes pessoas coletivas públicas, criadas e 

reconhecidas por lei, que têm a finalidade de satisfazer certas necessidades públicas. Por 

sua vez, Fernandes considera que a descentralização representa:  

“Uma resposta política a movimentos de base, locais e regionais e, mais do que expressar 

esses movimentos, existe, por vezes, a intensão expressa ou disfarçada de controlar e 

canalizar para os fins próprios da administração e não para o reconhecimento do local ou 

da escola como centro da política educativa” (Ramalhete 2014: 7, citando Fernandes, 

2005: 61) 

Percebemos assim, que a descentralização é o processo de transferência do poder 

de decisão para cidadãos ou representantes eleitos pelos mesmos, apresentando um 

carácter político ou administrativo, sendo este último relativo às responsabilidades de 

planeamento, gestão e financiamento. 

Importa ainda referir que foi durante a década de 90 que mais cresceu a tendência 

para uma descentralização dos sistemas educativos, tendo sido transferidos poderes e 

funções nacionais e regionais para as autarquias, sendo a escola reconhecida como o 

lugar central de gestão e a comunidade local como o parceiro fundamental na tomada de 

decisão (Barroso, 1998: 33). 

Para Pinhal (2003b: 1), a orientação para a descentralização surge da intervenção 

das comunidades locais na resolução dos seus problemas, através de iniciativas de 

âmbito local, com condicional independência relativamente aos poderes centrais. Quer 

isto dizer que, apesar da descentralização do sistema educativo decorrer de orientações 
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normativas, a sua concretização advém maioritariamente das determinações das 

comunidades e organizações locais. (Pinhal, 2003a: 3). Tendo por base o campo 

educativo, o mesmo autor defende uma descentralização baseada nos territórios, e não 

apenas nas escolas, fazendo referência a uma política da educação com base no 

território educativo (Pinhal, 2012: 270).  

Formosinho e Machado referem que a descentralização veio também impulsionar 

a reaproximação da escola ao território local, o que vem dar lugar a uma nova lógica 

que pretende: ter em conta a diversidade do espaço educativo local; reformular o papel 

do Estado na gestão da educação; proceder a uma redistribuição de funções pelos vários 

patamares da administração; e ainda estabelecer novas relações entre as comunidades 

locais e o sistema educativo (Formosinho & Machado, 2004: 7) 

 

No entanto, importa realçar que não estamos perante um enfraquecimento da 

intervenção do Estado, mas sim perante um processo de partilha, no qual são envolvidas 

diversas entidades e atores “colocados em diferentes escalas de ação pública” (Cruz, 

2012: 17, citando Barroso, 2006: 11), o que por sua vez, leva a uma redefinição das suas 

formas de ação e dos seus processos de regulação. 

 

Nesta perspetiva, a territorialização, enquanto forma política de organização do 

estado, segundo Pinhal (2012), “corresponde à construção de políticas locais, de 

conceção e execução autónomas, dentro dos limites da intervenção local que tenham 

sido definidos por lei”, podendo o local assumir-se como “quadro de realização 

contextualizada das políticas nacionais”, ou como “quadro de produção de políticas 

próprias: de base comunitária; ou base institucional” (Pinhal, 2012: 272). Segundo 

Formosinho e Machado (2004: 8), é ainda importante ter em conta que em qualquer 

processo de reorganização das estruturas de administração de educação precisam ser 

considerados os seguintes aspetos: as competências atribuídas aos estabelecimentos de 

educação e ensino; a distribuição das competência entre os diferentes níveis de 

administração – central, regional, local e institucional -; e a articulação entre esses 

mesmos níveis.     
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Pinhal (2012) aborda os processos de reorganização dos sistemas educativos ao 

nível local, referindo que esta deve ser feita com base num olhar mais amplo das 

relações locais, incluindo outras organizações na conceção e realização de políticas 

educativas. Na sua opinião, a territorialização: 

“Deve traduzir-se na existência de políticas educativas de território, que sejam coerentes 

com os processos de desenvolvimento local, o que implica a participação concertada das 

autoridades locais, das escolas e de todas as outras organizações locais que agem nos 

domínios da educação e da formação.” (Pinhal, 2012: 271-272)  

  

Barroso (2005: 141) acrescenta que a territorialização é um movimento amplo, 

que para além das escolas inclui outros agentes locais de educação, dando particular 

destaque às autarquias. Afirma ainda que, com a descentralização, a emergência do local 

está ligada à necessidade de “se proceder à recomposição do papel do Estado através de 

uma diminuição da sua função de prestador direto do serviço público, mas conservando 

a sua capacidade estratégica de garante da coesão nacional e da equidade da oferta 

educativa.” (Barroso 2013: 17) 

A territorialização não deverá pôr em causa o papel do Estado na produção da 

identidade nacional, mas sim possibilitar que esta se concretize no respeito pela 

identidade local e em parceria com as comunidades locais (Barroso, 2005: 141). Deve 

assim ser vista como um processo de apropriação, por uma certa comunidade, de vários 

espaços sociais (Barroso, 2013: 21). Apropriação, essa, que se fundamenta “no princípio 

da «mobilização», enquanto forma de reunião de um núcleo de atores com o fim de 

empreenderem uma ação coletiva” (Barroso, 2005: 141). 

É neste sentido que é importante falar de território educativo, salientando o facto 

de que a sua construção não pode ser compreendida como uma medida de cima para 

baixo. Estes são definidos indutivamente através das práticas sociais e institucionais que 

resultam do esforço integrado de diferentes atores com interesses comuns (Barroso, 

2013: 21). 
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O território educativo passa, então, a ser um local de construção de políticas 

públicas, sob influência de diferentes instâncias de regulação, sejam elas nacionais, 

supranacionais ou infranacionais (Barroso, 2013: 21).  

Neste sentido é importante ter em conta que a emergência do local não constituiu 

um processo linear, que resulta de uma simples transferência de competências e de 

recursos do centro para a periferia, mas consiste num processo mais complexo, no qual 

está presente um debate e partilha de poderes, formais e informais, implicando redes de 

atores, dentro e fora do domínio do Estado (Barroso, 2013: 22). 

Surge assim, a necessidade de se falar em “gestão local da educação”, que se 

constituiu como um lugar de confrontação de diferentes princípios e estratégias, com 

diferentes sentidos e visando diferentes fins, tanto no que diz respeito aos centros de 

decisão política como no que se refere aos diversos atores sociais (Barroso, 2002: 174). 

O autor acrescenta ainda que o grande desafio da “gestão local da educação” está 

assente na transformação dos modos de pilotagem e de regulação do sistema educativo, 

pela alteração do sistema de alianças entre os principais polos de influência local da 

escola, nomeadamente, o Estado, os professores e os pais (Barroso, 2002: 175).  

O equilíbrio entre estes três polos torna-se essencial (Estado – professores – pais) 

para administração da educação e a regulação local da escola pública. Regulação, essa, 

que se pode denominar de “socio-comunitária”, e que deverá passar por uma 

transformação de papéis por parte dos três polos de influência, mas também por uma 

revitalização do poder local como lugar e estrutura importante de intervenção social 

(Barroso, 2013: 23).  

As políticas de descentralização e territorialização despoletam oportunidades de 

revitalização do poder local o que, por sua vez, vem evidenciar o papel de intervenção 

das autarquias no campo educativo. Neste sentido é importante perceber as motivações 

que levam à atuação das autarquias na educação e a forma como as mesmas entendem o 

seu papel neste campo de intervenção. Assim, o próximo subcapítulo pretende realizar 

uma análise da intervenção das autarquias na educação nos últimos anos.   



Cátia Boura, A intervenção autárquica na regulação local do ensino profissional:  o caso da autarquia 

de Cascais, IEUL, 2015 

13 

 

1.2.  Intervenção das Autarquias no campo Educativo  

 

A descentralização, entendida como uma forma política de organização do Estado 

(Formosinho & Machado, 2004: 6) que permite a transferência de competências do 

Estado para as autarquias, pretende melhorar e responder às necessidades e exigências 

das comunidades. Neste seguimento, as autarquias têm tido um papel primordial no 

caminho da democratização da sociedade, apesar de este ser um papel que nem sempre 

lhe foi reconhecido, deixando de se apresentar como um mero apoio ou complemento 

do Estado, ou mero suporte das iniciativas da sociedade (Pinhal, 2012: 299). 

As autarquias são definidas como “pessoas coletivas públicas, dotadas de poderes 

públicos e de legitimidade democrática para o seu exercício, e que visam a satisfação de 

certas necessidades públicas – as suas atribuições.” (Pinhal, 2004: 45), sendo a 

Educação uma delas. São estruturas dotadas de autonomia administrativa e financeira 

em relação ao poder central, estando apenas sujeitas a uma tutela de legalidade, cujo 

objetivo é o de verificar a correção dos procedimentos de gestão autárquica (Pinhal, 

2006: 102). 

Em termos de competências das autarquias, no campo educativo, têm ocorrido 

várias alterações e adições, no sentido de mais e uma maior intervenção. Tavares 

entende competência como “o conjunto dos poderes conferidos por lei (em sentido 

material) aos órgãos das pessoas coletivas para a prática de atos tendentes à prossecução 

das suas atribuições.” (Tavares, 2000: 56). De modo a percebermos a crescente 

intervenção das autarquias no campo educativo, adotámos e atualizámos o quadro 

apresentado por Pinhal, na sua publicação de 2012 (Pinhal, 2012: 254): 
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Quadro 1. Competências autárquicas no campo educativo 

 

Domínio Competências Base Legislativa 

Competências 

associadas à 

conceção e 

planeamento do 

sistema 

educativo local 

Criar os conselhos municipais de educação  

 Decreto-Lei n.º 115-A/98 

 Lei n.º 159/99 

 D.L. nº7/2003 (retificado pelo D.L nº 

41/2003 e D.L nº 6/2012)  

 Lei n.º 75/2013  

Elaborar a carta educativa a integrar nos 

planos municipais 

 Lei n.º 159/99 

 D.L. nº 7/2003 (retificado pelo D.L nº 

41/2003 e D.L nº 6/2012)  

Participar nos concelhos gerais 
 D.L. nº 75/2008 (retificado pelo D.L. nº 

224/2009 e pelo D.L nº 137/2012) 

Participar na celebração dos contratos de 

autonomia de escolas 

 Decreto-Lei n.º 115-A/98 

 D.L. nº 7/2003 (retificado pelo D.L nº 

41/2003 e D.L nº 6/2012) 

Propor e dar parecer sobre a constituição dos 

Agrupamentos de Escola 

 Decreto-Lei n.º 115-A/98 

 D.L. nº 7/2003 retificado pelo D.L nº 

41/2003 e D.L nº 6/2012) 

Implementar o programa Escola a Tempo 

Inteiro 

 D.L. nº 144/2008  

 D.L. nº 55/2009 

Alargamento da rede de educação pré-escolar 
 D.L. n.º 5/97  

 Despacho 9620/2009 

Delegação de competências das Câmaras 

Municipais para as Juntas de Freguesia 
 Lei n.º 75/2013 

Competências 

associadas à 

construção e 

gestão de 

equipamentos e 

serviços 

Construir, apetrechar e manter os 

estabelecimentos de educação pré-escolar e as 

escolas do ensino básico  

 D.L. n.º 147/97  

 Lei n.º 159/99 

 D.L. nº 7/2003 (retificado pelo D.L 

41/2003 e Lei 6/2012) 

 Lei n.º 75/2013  

Gestão do parque escolar do 2º e 3º CEB   D.L. nº 144/2008  

Assegurar a gestão dos refeitórios escolares 

dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e as escolas do ensino básico 

 D.L. n.º 399-A/84  

 Lei nº 5/97  

 Lei n.º 159/99 

 D.L. nº 7/2003 (retificado pelo D.L 

41/2003 e Lei 6/2012)  

 Despacho nº 18987/2009  

 Lei n.º 75/2013  

Gerir o pessoal não docente do pré-escolar, 1º, 

2º e 3º CEB 

 Lei nº 5/97  

 Lei n.º 159/99 

 D.L. nº 144/2008  

 Lei n.º 75/2013  
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Competências 

associadas ao 

apoio aos alunos 

e aos 

estabelecimentos 

de ensino 

Assegurar os transportes escolares do1º, 2º e 

3º CEB e ensino secundário  

 D.L. nº 299/84  

 Lei n.º 159/99 

 Lei nº 13/2006 (retificada pela Lei nº 

17-A/2006 e D.L nº255/2006)  

 D.L. nº 144/2008  

Garantir o alojamento aos alunos do ensino 

básico quando deslocados, obrigatoriamente, 

da sua área de residência 

 D.L. n.º 399-A/84  

 Lei n.º 159/99 

 D.L. nº 55/2009  

Comparticipar, no domínio da ação social 

escolar (ASE), as crianças do pré-escolar e do 

1º, 2º e 3º CEB 

 Lei nº 5/97  

 D.L. nº 399-A/84  

 Lei n.º 159/99 

 D.L. nº 144/2008  

 D.L. nº 55/2009  

 Lei n.º 75/2013 

Gestão das atividades de enriquecimento 

curricular (AEC´S). 

 Despacho nº 7/2003 

 D.L. nº 144/2008  

 Despacho nº 9265-B/2013  

Assegurar o componente de apoio à família 

 D.L. nº 144/2008  

 D.L. nº 55/2009 

 Despacho n.º 9265-B/2013 

Assegurar as Atividades de Animação e Apoio 

à Família (AAAF’s) dos jardins-de-infância 
 Despacho n.º 9265-B/2013 

 

 

Pinhal refere que as atribuições e competências autárquicas, por si só, no que 

dizem respeito à educação, detiveram uma influência restrita na configuração da oferta 

educativa dos concelhos. No entanto, atualmente existem condições legais para uma 

influência mais significativa. O autor reforça, então, que a realidade mostrou que a 

influência dos órgãos dos municípios e a sua atuação foi, muitas vezes, para além da lei, 

conduzindo à evolução evidenciada (Pinhal, 2003b: 6).  

Além da Constituição da República e da Lei de Bases do Sistema Educativo, 

documentos definidores das responsabilidades genéricas quanto à prossecução dos 

interesses das comunidades, a Carta Europeia da Autonomia Local revela-se um dos 

documentos de referência para os autarcas. Constitui uma orientação para que a 

intervenção dos municípios possa ser alargada a domínios que não estejam claramente 

definidos nas suas atribuições e competências (Pinhal, 2012: 299-300).  
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Fernandes refere-se às autarquias como sendo detentoras de um papel de mediador, 

de influenciador e até de liderança das reivindicações locais face ao poder central, no 

que diz respeito a certos cursos, escolas ou apoios educativos para o concelho 

(Fernandes, 2004: 40). Barroso entende-as como instâncias de regulação intermédia 

(Cruz, 2012: 43, citando Barroso 2005). Pinhal considera que as autarquias são a rede 

mais capacitada para conceber, lançar, coordenar e animar políticas públicas ao nível 

local, que possam completar a intervenção do Estado e se adequem às aspirações e 

necessidades particulares dos seus territórios.” (Pinhal, 2012: 300).  

As autarquias não se têm então assumido apenas num âmbito de execução de 

políticas governamentais, mas também no sentido de complementar aquilo que lhes está 

definido enquanto atribuição, e no sentido de intervir em iniciativas locais que 

assinalem a emergência de uma política educativa local (Fernandes, 2004: 40).  

Nesta perspetiva, Pinhal fala de um novo conceito – as não competências – que 

dizem respeito à intervenção dos municipios em atividades fora do seu quadro de 

competências. Esta ação deve-se à importancia dada pelo municipio à educação, no 

sentido de promover o desenvolvimento das comunidades locais e também de responder 

às solicitações das organizações do concelho (Pinhal, 2006: 122-123). Poderá então 

dizer-se que as autarquias saem da competência para a não-competência, construindo 

um plano estratégico de intervenção e edificando, juntamente com as comunidades 

locais, as suas próprias políticas educativas. Assim, as políticas educativas locais advêm 

de um conjunto de políticas que nascem do quadro das competências autárquicas e que 

influenciam a forma como a administração e a gestão da Educação são concretizadas 

numa comunidade específica (Costa, 2012: 13). 

Política educativa local está associada a um “conjunto de ações coerentes no 

domínio educativo, elaboradas de forma concertada e relativamente autónoma por certas 

equipas municipais” que, por sua vez, visam o desenvolvimento local (Pinhal, 2003b: 8, 

citando Van Zanten, 1994). Não se limita a uma complementaridade ou enriquecimento 

dos processos escolares, mas tem em conta um contexto mais amplo (as instituições, os 
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ambientes, a comunidade, as redes de informação e comunicação, os processos não 

formais e informais), que implica intervenções mais específicas (Fernandes, 2004: 41). 

Este autor (2004: 42) referencia o importante papel do município como 

coordenador e dinamizador de iniciativas locais, pela sua visão global e integrada; um 

promotor de um projeto que influencie as potencialidades do território, de modo a que 

se torne uma cidade educadora, com uma intenção expressa de melhorar a qualidade de 

vida dos seus cidadãos. Neste contexto, faz sentido falar de projeto educativo local. 

Pinhal (2012: 277) apresenta-o como uma missão que deverá estar relacionada com as 

aspirações locais, e ainda uma organização e funcionamento sociais compatíveis com as 

finalidades propostas. Estas, por sua vez, serão transformadas em políticas, expressas 

em programas, ações concretas e compromissos.    

A construção de políticas educativas locais tem vindo a reforçar e a transformar o 

papel das autarquias a nível educativo, que numa lógica de desenvolvimento local, 

procura a participação da comunidade, através da adequada mobilização e gestão dos 

seus recursos (Costa, 2012: 13, citando Louro & Fernandes, 2004). Neste contexto, o 

conhecimento é também entendido como um recurso. A utilização do conhecimento 

tem-se mostrado fundamental na construção de políticas, no sentido em que esta é “uma 

abordagem que ajuda as pessoas a tomarem decisões bem informadas acerca de 

políticas, programas e projetos, colocando a melhor evidência disponível no coração do 

desenvolvimento das políticas e da sua implementação” (Barroso, 2009: 989). 

Associada assim à tomada de decisão, a produção de conhecimento pretende fornecer 

meios aos decisores políticos, ou seja, aos “atores sociais dotados de autoridade em 

matéria de políticas públicas de educação” (Carvalho, 2006: 37) para a ponderação de 

melhores decisões. A mobilização do conhecimento estende-se a todo o processo 

político, ou seja, “desde a formulação do problema à decisão política e à 

operacionalização” (Cruz, 2012: 37, citando Delvaux, 2009: 989), implicando a 

envolvência de diferentes atores “posicionados em diferentes espaços institucionais, 

níveis e escalas de ação pública” (Cruz, 2012: 37, citando Delvaux, 2009: 963). 
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É neste sentido que destacamos o caso da autarquia de Cascais pelo seu trabalho 

no sentido da mobilização do conhecimento para a ação, para a definição de um 

diagnóstico e de um pensamento estratégico sobre o ensino profissional. Este tipo de 

intervenção é entendido como fundamental para o desenvolvimento do território em 

diferentes perspetivas, tanto educativa como formativa, pelo impacto político e 

económico no contexto social e empresarial, em prol da comunidade e dos jovens do 

concelho. 

O presente enquadramento teórico parte da análise das políticas de 

descentralização e de territorialização da educação em Portugal, para o estudo da 

crescente intervenção das autarquias no campo educativo e, consequentemente, para a 

construção de políticas educativas locais. Este revela-se o suporte teórico de todo o 

trabalho desenvolvido ao longo do relatório. Pretende apoiar e contextualizar a temática 

a que nos propomos estudar, nomeadamente, a intervenção e regulação local do ensino 

profissional na autarquia de Cascais.  
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CAPÍTULO 2 -CONTEXTO DO ESTÁGIO CURRICULAR NA AUTARQUIA 

DE CASCAIS 

 

No atual capítulo, pretendemos apresentar o enquadramento institucional do 

estágio curricular desenvolvido na Câmara Municipal de Cascais (CMC) e, mais 

propriamente, no Núcleo de Orientação Educativa e Ensino Secundário (NOES) da 

Divisão de Intervenção Educativa (DIED). Assim sendo, o capítulo encontra-se dividido 

em dois subcapítulos:  

Subcapítulo 1. - Procedimentos metodológicos para a caracterização da autarquia de 

Cascais – no qual apresentamos e descrevemos a tipologia de estudo, as técnicas de 

recolha de informação e de análise de dados para caracterizar os departamentos da 

Câmara, a DIED e o NOES, e também para elaborar o projeto de investigação. 

Subcapítulo 2. - O contexto envolvente da Autarquia de Cascais – onde apresentamos 

uma caracterização detalhada do território e da instituição de acolhimento, dando a 

conhecer as principais características da rede educativa do concelho, os objetivos e a 

missão no que diz respeito à educação, e a intervenção que a CMC desenvolve no 

âmbito educativo, mais especificamente na área do Ensino Profissional. 
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2.1. Procedimentos metodológicos para a caracterização da autarquia de Cascais 

 

A caracterização da autarquia de Cascais e o desenvolvimento do projeto de 

investigação obedece à construção de um quadro metodológico específico, constituído 

por um conjunto de técnicas de recolha e sistematização de informação, e de tratamento 

e análise de dados. No seu todo, este é um estudo que se insere no paradigma 

interpretativo, pelo que pretende analisar “(…) a realidade social a partir do interior e da 

consciência individual e da subjetividade, no contexto da estrutura de referência dos 

atores sociais, e não na estrutura de referência do observador da ação” (Afonso, 2014: 

34). Assim, pretendemos conhecer os sentidos e significados que os atores atribuem a 

acontecimentos ou situações particulares, bem como a ações dos próprios e de outros 

intervenientes. 

A estratégia de investigação que adotamos para o enquadramento institucional e 

desenvolvimento do Projeto de Investigação assenta nos estudos naturalistas, mais 

concretamente estudos descritivos caracterizados pela “(…) narrativa ou descrição de 

factos, situações, processos ou fenómenos que ocorrem perante o investigador (…)” 

(Afonso, 2014: 43). Podem ser diretamente observáveis ou caracterizados por meio de 

material empírico relevante. No que diz respeito à informação, esta tanto é de índole 

qualitativa como quantitativa. 

Ainda neste âmbito, e por se tratar de uma autarquia em concreto – a Autarquia de 

Cascais e a sua intervenção no Ensino Profissional - a investigação insere-se no estudo 

de caso. Este é o design que melhor se enquadra na investigação pretendida pelo que a 

principal característica desta abordagem é a descrição de um contexto específico, 

particular e único. A modalidade que mais se adequa é a dos estudos de caso intrínsecos 

(modalidade identificada por Stake, 1994), na medida em que “o que interessa é a 

análise de uma situação singular justamente no sentido de documentar essa 

singularidade” (Afonso, 2014: 75), nomeadamente, a Regulação do Ensino Profissional 

no concelho de Cascais. 
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Ao longo do estágio foram várias as oportunidades de contacto com as atividades 

desenvolvidas pela DIED, o que possibilitou um maior conhecimento da sua 

intervenção, das suas práticas e do seu contexto de atuação no âmbito educativo. Essas 

oportunidades expressaram-se não só através das vivências e experiências enquanto 

observadora participante, mas também pela realização de entrevistas aos atores locais. A 

pesquisa e análise do acervo documental da autarquia e a apropriação das leituras 

realizadas ao longo do estágio, dos livros e dos artigos de autores de referência nas áreas 

em estudo completaram este processo de recolha e análise de dados.  

Seguidamente serão descritos todos os procedimentos metodológicos utilizados 

para a elaboração do presente relatório (tanto para caracterização da instituição, como 

para o projeto de investigação). Opções metodológicas consolidadas ao longo do ano de 

estágio, nas muitas atividades e intervenções direcionadas para a construção do 

dispositivo de monitorização do Ensino Profissional. 

Os instrumentos que decidimos utilizar para a recolha de informação são: a 

pesquisa documental, a observação participante, a entrevista semiestruturada, o 

questionário e o focus-group.  

Após a recolha dos dados fornecidos, fase inicial do trabalho empírico, 

procedemos ao seu tratamento e interpretação, através da análise de conteúdo. 

 

2.1.1. Pesquisa documental 

 

De acordo com Afonso a pesquisa documental consiste “na utilização de 

informação existente em documentos anteriormente elaborados, com o objetivo de obter 

dados relevantes para responder às questões de investigação” (2014: 93).  

Com a utilização desta técnica é possível construir um conhecimento informado 

da orgânica de funcionamento da autarquia de Cascais, da sua missão no campo 

educativo, das suas competências, dos seus objetivos, dos seus eixos de intervenção, dos 

seus projetos, proporcionando, assim, uma maior perceção da sua estratégia de 
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intervenção no espaço educativo local. Este conhecimento decorre da leitura e análise 

de diversos documentos legais e do acervo documental da autarquia, como por exemplo, 

do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM), dos relatórios de 

atividades, e ainda dos conteúdos disponibilizados na web, mais especificamente no site 

oficial da CMC. 

A recolha e a análise desta informação revela-se importante para a descrição e 

caracterização da autarquia e da respetiva Divisão de Intervenção Educativa, assim 

como para a investigação desenvolvida no presente relatório.  

 

2.1.2. Observação participante 

 

A observação, segundo Afonso, “é uma técnica de recolha de dados 

particularmente útil e fidedigna, na medida em que a informação obtida não se encontra 

condicionada pelas opiniões e pontos de vista dos sujeitos” (2014: 98). O tipo de 

observação escolhido é a observação participante, de carácter não estruturado, por 

forma a “descrever e compreender o modo como as pessoas vivem, trabalham e se 

relacionam num determinado contexto social, implicando que o investigador se insira na 

situação” (Afonso, 2014: 99, citando Cozby, 1989: 48). 

Com o desenvolvimento do estágio curricular na autarquia de Cascais, e a 

observação de situações diárias, adquirimos um conhecimento mais aprofundado sobre 

a realidade da organização, o que se mostra essencial na compreensão da sua estrutura, 

funcionamento e formas de trabalho.  

As observações realizadas são apresentadas sob a forma de notas de campo. Estas 

constituem um processo extensivo em que o investigador descreve em detalhe os 

aspetos emergentes que ocorrem no momento de observação, ou seja, são “o relato (…) 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados” (Bogdan & Biklen, 1994: 154).  
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Ao longo do estágio foram elaboradas notas de campo
1
 semanais, nas quais estão 

integradas todas as tarefas/atividades observadas e vivenciadas, fundamentais para a 

caracterização da autarquia e para a construção do projeto de investigação. 

2.1.3. Entrevista semiestrurada 

 

Tendo por base os pressupostos referenciados por Afonso, a entrevista “(...) 

constitui uma das técnicas de recolha de dados mais frequentes na investigação 

naturalista e consiste numa interação verbal entre o entrevistador e o respondente, em 

situação de face a face” (2014: 104). Esta, segundo Bodgan e Biklen, é considerada uma 

“(...) conversa intencional, (…) dirigida por uma das pessoas, com o objetivo de obter 

informações sobre a outra” (1994: 134). Neste contexto, Afonso alerta para aspetos 

importantes na condução da entrevista, nomeadamente:  

“Durante a entrevista, é necessário saber ouvir, isto é, não interromper a linha de 

pensamento do entrevistado, aceitar as pausas, e, em geral, aceitar tudo o que é dito numa 

atitude de neutralidade atenta e empática. Além disso, a estratégia de gestão da entrevista 

deve basear-se em perguntas abertas. As perguntas fechadas devem ser utilizadas apenas 

quando for necessário clarificar detalhes do discurso do entrevistado” (Afonso, 2014: 

105). 

A entrevista semiestruturada apresenta um instrumento de gestão próprio, o guião 

de entrevista, que segundo Afonso: 

(…) deve ser construído a partir das questões de pesquisa e eixos de análise do projeto de 

investigação. A sua estrutura típica tem um caráter matricial, em que a substância da 

entrevista é organizada por objetivos, questões, itens ou tópicos. A cada objetivo 

corresponde uma ou mais questões. A cada questão correspondem vários itens ou tópicos 

que serão utilizados na gestão do discurso do entrevistado em relação a cada pergunta” 

(Afonso, 2014: 106). 

A partir destas orientações desenvolvemos um guião de entrevista
2
 

semiestruturada direcionado à chefe de Divisão e à coordenadora do Núcleo de 

Orientação Educativa e Ensino Secundário. Foi ainda construído um outro guião de 

                                                        
1 As notas de campo encontram-se disponíveis no anexo I (página 3 a 130) 
2 O guião de entrevista (comum às duas técnicas) encontra-se disponível no anexo II, nas páginas 411 e 412 
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entrevista
3
 – direcionado aos diretores dos cursos profissionais do concelho de Cascais 

– no âmbito de uma das atividades de estágio – o Dispositivo de Monitorização. 

Após a aplicação da entrevista desenvolvemos um trabalho rigoroso de transcrição 

das entrevistas realizadas aos diversos atores. 

A utilização desta técnica é fundamental tanto para aprofundar e complementar os 

dados recolhidos através da pesquisa documental, como das observações realizadas, 

nomeadamente, no que diz respeito à caracterização da autarquia, sua organização e 

modos de funcionamento, projetos e intervenção ao nível educativo. É também 

essencial para a construção do projeto de investigação, na medida em que permite 

recolher informação, e esclarecer aspetos que não se encontram disponíveis no acervo 

documental da autarquia. 

 

2.1.4. Questionário 

 

O questionário corresponde a “(…) um conjunto de questões escritas a que se 

responde também por escrito.” (Afonso, 2014: 108). A utilização desta técnica tem 

como objetivo converter os dados recolhidos pelos participantes num estudo, em dados 

pré-formatados. Tratando-se de um estudo de caso, o uso do questionário é essencial no 

“acesso a um número elevado de atores no seio de uma organização, ou num contexto 

social específico.” (Afonso, 2014: 109). 

A técnica do questionário possibilita a recolha de três dimensões diferentes de 

informação: 

“Pode centrar-se na recolha de dados sobre o que o respondente sabe (conhecimento ou 

informação). Pode orientar-se para o que o respondente quer ou prefere (valores ou 

preferências). Pode ainda selecionar o que o respondente pensa ou crê (atitudes e 

convicções)” (Afonso, 2014: 110, citando Tuckman, 1978: 196) 

 

                                                        
3 O guião de entrevista direcionado aos diretores de curso encontra-se disponível no anexo II, nas páginas 

396 e 397 
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No que diz respeito à construção do questionário e respetivos formatos das 

respostas, Tuckman distingue sete formas diferentes de resposta, consoante a natureza 

dos dados a recolher: resposta não estruturada ou aberta, resposta curta, resposta 

categórica, em quandro ou tabela, em escala, por ordenação e por listagem (Afonso, 

2014: 111) 

É importante que antes da aplicação do questionário se proceda à sua validação, 

de modo a otimizar a sua eficácia. Neste sentido, Afonso (2014:112) refere que este 

deve ser submetido a uma revisão por peritos, seguindo-se de uma aplicação 

experimental a uma amostra diferente da do estudo. Este processo pretende avaliar o 

questionário quanto ao conteúdo das questões e suas características técnicas.  

Neste estudo em particular, o questionário
4
 é direccionado aos alunos finalistas 

dos cursos profissionais, com o objetivo de recolher a sua opinião face ao 

funcionamento dos cursos que frequentam (questionários foram respondidos em 

manuscrito). Este procedimento decorre de uma das atividades de estágio – a construção 

do Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais -,constituindo-se como a fase 

preliminar da construção dos focus-group, estando implícito também ao projeto de 

investigação. 

 

2.1.5. Focus-group 

 

O focus-group, entendido como um tipo de entrevista coletiva, consiste numa 

técnica de recolha de dados que envolve a organização de pequenos grupos de 

interlocutores, que são reunidos para debater um tema aprofundadamente. Tem como 

objetivo “(…) recolher informação sobre experiências e vivências partilhadas em 

contextos sociais específicos.” (Afonso, 2014: 107). 

Afonso alerta para alguns problemas que podem advir da aplicação desta técnica: 

                                                        
4
 O questionário (modelo) direcionado aos alunos finalistas dos cursos profissionais encontra-se disponível 

no anexo II, das páginas 398 a 403 
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dificuldade do investigador em assumir um papel duplo – de entrevistador/mediador; 

problemas no âmbito da influência do coletivo sobre o individuo e no que diz respeito a 

um possível enviusamento de discurso, podendo fragilizar a validade dos dados; e por 

fim, problemas quanto a condução e gestão do focus-group, e em concreto quanto a uma 

provável sobreposição de discursos que, por sua vez, pode dificultar o processo de 

transcrição, impossibilitando a perceção de algumas informações (Afonso, 2014: 

107-108). 

O focus-group
5
, à semelhança do questionário, decorre de uma das atividades de 

estágio (Dispositivo de Monitorização), tendo como objetivo o aprofundamento de 

algumas questões do mesmo, através do contacto direto com o discurso e as perceções 

dos alunos. Está também implícito ao projeto de investigação. 

 

2.1.6. Análise de conteúdo 

 

Após a recolha de todos os dados, fase inicial do trabalho empírico, procedemos 

ao seu tratamento e à sua interpretação. Segundo Afonso, a análise e interpretação de 

informação qualitativa constitui um processo “(...) ambíguo, moroso, reflexivo, [que se 

constrói e consolida] à medida que os dados vão sendo organizados e trabalhados” 

(2014: 126), ou seja, os dados vão-se agrupando e definindo quanto à sua pertinência.  

Quanto à construção interpretativa, Afonso referencia as abordagens sugeridas por 

Strauss e Corbin (1998) que apresentam a seguinte divisão sequencial: 1) descrição, de 

modo a “(...) produzir uma imagem mental de um evento, de um aspeto de um cenário, 

de uma situação, de uma experiência, de uma emoção ou de uma sensação, [num] texto 

produzido a partir do ponto de vista do respetivo autor” (Afonso, 2014:127 citando, 

Strauss & Corbin, 1998: 15); 2) estrutura conceptual, definida como a “organização dos 

dados em categorias específicas” (Afonso, 2014:127, citando Strauss & Corbin, 1998: 

19) possibilitando uma maior profundidade analítica na organização do texto descritivo; 

                                                        
5 O guião de focus-group direcionado aos alunos finalistas dos cursos profissionais encontra-se disponível 

no anexo II, na página 404 



Cátia Boura, A intervenção autárquica na regulação local do ensino profissional:  o caso da autarquia 

de Cascais, IEUL, 2015 

27 

 

e, por fim, 3) teorização, que se refere “à produção e intuição de conceitos e sua 

formulação num esquema lógico (...) e explicativo” (Afonso, 2014:127), englobando, 

também a “consideração das implicações”. Esta construção interpretativa resulta assim, 

do contexto empírico e do olhar particular do investigador. 

Afonso salienta que o investigador “(…) deve explorar e mapear [o material 

empírico] a partir dos seus objetivos de pesquisa, mobilizando e testando estratégias 

produtoras de significados relevantes, transformando progressivamente os dados em 

elementos constitutivos de um novo texto.” (Afonso, 2014: 126). 

Neste sentido, recorremos à definição de dimensões de análise, categorias e 

subcategorias para a análise dos dados recolhidos, o que possibilita a sistematização e a 

seleção de informação importante e pertinente para a construção do presente estudo.   
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2.2. O Contexto Envolvente da Autarquia de Cascais 

  

2.2.1. Caracterização do Território  

 

O Concelho de Cascais, pertencente à Área Metropolitana de Lisboa (AML), 

situa-se a ocidente do Estuário do Tejo, entre a serra de Sintra e o oceano Atlântico, 

sendo limitado a norte pelo concelho de Sintra, a sul e a ocidente pelo oceano e a oriente 

pelo concelho de Oeiras. Integrado na região de Lisboa e Vale do Tejo, apresenta uma 

população de 206.479 habitantes, segundo os censos de 2011, distribuídos pelas 

seguintes Freguesias: São Domingos de Rana; Alcabideche, Cascais e Estoril, 

Carcavelos e Parede. 

 

Ilustração 1. Distribuição de Freguesias do Concelho de Cascais 

 

A visão estratégica do Concelho de Cascais assenta numa ótica de concelho com 

caraterísticas significativas à escala internacional, com espírito “coopetitivo”
6
 (relação 

sincrónica de cooperação e competição), promovido por uma Governança moderna - 

assente em redes de conhecimentos e de confiança mútuas - e marcado por um capital 

                                                        
6

 Termo emergente dos conceitos de “cooperação” e de “competição”, criado por Nalebuff e 

Brandenburger (1996). Trata-se de uma estratégia em que partes independentes cooperam entre si e 

coordenam as suas atividades, para alcançar objetivos mútuos. Ao mesmo tempo, competem entre si e com 

outras empresas. 
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humano de prestígio, pela excelência dos seus recursos naturais e paisagísticos, e pelo 

seu posicionamento geoestratégico. A sua visão estratégica perspetiva um “território 

qualificado, marcado pelas Pessoas que nele residem, trabalham ou visitam, bem como pela 

dinâmica das atividades de elevado valor acrescentado que gera, encontra também no 

dinamismo e qualidade da sua sociedade civil um importante ativo.” (Documento de 

planeamento estratégico: Estratégia de Sustentabilidade de Cascais – versão preliminar: 

117) 

Os seus eixos estratégicos são: 

 

Figura 1. Eixos Estratégicos de Cascais 

 

Para cada eixo estratégico, estão definidas linhas de atuação específicas, com 

projetos ou ações planeados ou já a decorrer, sendo orientados por princípios de 

sustentabilidade
7
.   

                                                        
7 Os princípios de sustentabilidade pela qual a Autarquia se orienta correspondem aos Compromissos de 

Aalborg, resultantes da 4ª Conferência Europeia de Cidades e Vilas Sustentáveis "Inspirando o Futuro - 

Aalborg +10". Estes compromissos são ferramentas úteis às autoridades locais para enfrentar os desafios do 

desenvolvimento sustentável e colocar-se na frente dos processos de planeamento e gestão para a 

sustentabilidade. 
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Neste seguimento, importa referenciar que Cascais é o 4.º Concelho com maior 

número de empresas, apresentando uma enorme potencialidade económica (ocupa o 4.º 

lugar no ranking de riqueza concelhia), distinguida principalmente pelas suas 

características naturais, a sua atividade pesqueira, turística e o comércio local (Brochura 

de Investidores para Cascais: Guia do Investidor, 2011: 17). É fortemente marcado por 

espaços Culturais, integrando uma panóplia de Serviços de Cultura distribuídos por 

Arquivos, Património Histórico-Cultural, Museus, Bibliotecas, Espaços de Cultura e 

Salvaguarda do Património
8
. 

Tem apostado numa forte dinamização da atividade económica, criando diferentes 

medidas que pretendem construir condições para o investimento no Concelho. A 

Autarquia tem também investido no apoio ao emprego, através do Plano de Ação Local 

para o Emprego. Com a colaboração do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), criou diferentes programas de promoção de emprego em Cascais (estágios 

profissionais, programa de ocupação de jovens, oficinas formativas, entre outros). Este 

plano surgiu da necessidade da autarquia encontrar soluções para combater o 

desemprego e apoiar a procura ativa de emprego dos seus munícipes. 

Na Educação, um dos dados estatísticos a destacar diz respeito à média de pessoas 

com formação superior, correspondendo ao dobro da média nacional. É também um 

fator económico importante visto que 21% do valor acrescentado bruto na educação em 

Portugal deriva deste Concelho (Brochura de Investidores para Cascais: Guia do 

Investidor, 2011: 7). 

Para a autarquia, a Educação é entendida como um fator estratégico para o 

desenvolvimento sustentável, cumprindo as competências que lhes estão confiadas, mas 

também atuando em novas áreas de intervenção, tentando sempre que possível envolver 

diversos intervenientes, agentes educativos e peritos externos de investigadores de 

universidades do país, através de uma política de parceria. É a procura pela produção de 

um conhecimento minucioso e integrado que mobiliza a Câmara Municipal de Cascais 

                                                        
8 Quadro de Listagem dos espaços e equipamento de Cascais disponível no anexo II, página 431  
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(CMC) a solicitar o apoio de especialistas. Esta colaboração emerge de um interesse da 

autarquia em adquirir um conjunto de informações fiáveis para uma tomada de decisão 

ajustada aos interesses e necessidades da comunidade educativa e empresarial. 

Para uma melhor perceção da organização do concelho em termos educativos, 

apresentamos seguidamente a organização da rede escolar do concelho, tendo por base 

os dados recolhidos e posteriormente fornecidos pelo próprio Departamento de 

Educação e Desporto (DED), e mais concretamente pelo Gabinete de Coordenação e 

Gestão (GADG). Estes são dados importantes para ter uma perspetiva global e atual da 

população escolar em Cascais e da oferta educativa nos diferentes níveis de ensino. 

Depois, procedemos ainda a uma pequena contextualização da Câmara enquanto 

organização, seguindo-se pela descrição da organização da DIED e do NOES, o que nos 

possibilitará um conhecimento mais aprofundado da sua intervenção, projetos e 

atividades.  
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2.2.2. População e Rede Escolar 

 

O Município de Cascais, no que diz respeito à população escolar no ensino 

público e mais concretamente nos níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário, 

contou, no ano letivo 2013-14, com cerca de 20.100 alunos a frequentar a rede de 

escolas públicas do Concelho (1.203 alunos no Pré-escolar; 5.216 alunos no 1.º Ciclo; 

3.572 alunos no 2.º Ciclo; 5.385 alunos no 3.º Ciclo; e 4.709 alunos no Secundário), 

distribuídos pelos seguintes agrupamentos
9
: 

 

Figura 2. Agrupamentos de Escola da Rede Pública do Concelho de Cascais 

 

Importa ainda fazer referência à existência de três Escolas Profissionais no Concelho: 

 Escola Profissional de Teatro de Cascais 

 Escola Val do Rio (Polo Estoril) 

 Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril 

 

 

                                                        
9
 Quadro de Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública do Concelho de Cascais, disponível no anexo II, 

páginas 429 e 430 
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Relativamente ao Setor Privado a população escolar é de 17.146 alunos: 5.089 

alunos no Pré-escolar; 4.504 alunos no 1.º Ciclo; 2.300 alunos no 2.º Ciclo; 3.139 

alunos no 3.º Ciclo; e 2.114 alunos no Secundário (2011, DGEEC/MEC, PORDATA). 

Assim, e a partir dos dados anteriormente referidos, constata-se que cerca de 55% 

dos alunos do Concelho de Cascais frequenta o Ensino Público e que aproximadamente 

45% dos alunos frequenta o Ensino Privado. 
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2.3. Caracterização da Instituição: A Câmara Municipal de Cascais 

  

2.3.1. A Câmara enquanto Organização 

 

A Câmara Municipal de Cascais (CMC) é um órgão executivo colegial cujas 

atribuições e competências transferidas inserem-se, maioritariamente, em áreas relativas 

ao desenvolvimento socioeconómico, ordenamento do território, abastecimento público 

e saneamento básico, saúde, educação, desporto, cultura, e ambiente, estando 

diretamente associadas à satisfação das necessidades da comunidade local.  

A nível de estrutura organizacional é composta por Gabinetes, Direções, 

Departamentos e Divisões, acompanhados por uma equipa de Vereação, como é 

possível constatar através do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 

(ROSM
10

), e mais concretamente no Organograma da Câmara
11

. 

No entanto, tendo em conta o estágio realizado, apenas importa descrever e 

centrar a atenção no Departamento de Educação e Desporto (DED), sendo este 

constituído por duas divisões: Divisão de Intervenção Educativa (DIED); e Divisão de 

Desporto (DESP).  

Figura 3. Departamento de Educação e Desporto (ROSM Organograma, Dezembro 2013) 

 

                                                        
10

 Documento interno fotocopiado 
11 Documento disponível no site oficial da CMC 
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2.3.2. Divisão de Intervenção Educativa 

 

Incluída no Departamento de Educação e Desporto, a Divisão de Intervenção 

Educativa (DIED), define como missão principal: promover condições para o 

desenvolvimento sustentado da comunidade educativa, adotando para tal a Visão de 

Uma comunidade educativa que responda aos seus interesses e necessidades. Neste 

sentido, a DIED apresenta como seus valores fundamentais a corresponsabilidade, a 

parceria, a coesão, a transparência e a sustentabilidade. 

Os seus eixos estratégicos são:  

 

Figura 4. Eixos estratégicos da DIED 

 

Liderada por uma chefe de divisão, a DIED é composta por uma equipa 

multidisciplinar de 36 técnicos com diferentes formações académicas, desde psicólogos, 

a sociólogos, educadores, técnicos de serviço social, técnicos de secretariado, entre 

outros. 

A DIED organiza-se ainda em diferentes equipas funcionais ou núcleos, com 

gestão informal, conforme refere a chefe de divisão: “Neste momento, estamos 

organizados por áreas de intervenção.” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.384). 

Essa organização concretiza-se através das competências delegadas pelo 

Ministério e pela própria Câmara (através do ROSM), mas também com base em 

diagnósticos realizados na comunidade educativa:  

“Portanto, temos competências delegadas pelo Ministério, temos competências que a 

Câmara delega em nós, e a partir disso temos as condições para começar a pensar 

estrategicamente, de como é que nos podemos organizar.” (Anexo I, entrevista à Chefe de 

Divisão, p.384);  

Meio Escolar 
Desenvolvimento 

local 
Tempo Livre e Lazer 

na infância 
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“Depois, temos diagnósticos que vamos fazendo relativamente às necessidades da nossa 

comunidade educativa. Esses diagnósticos são baseados em alguns momentos em que nós 

fazemos mesmo questionários dirigidos às escolas, e por outro lado temos as avaliações 

externas das escolas. Com base nisso, centramo-nos e definimos dentro da equipa vasta 

que temos…” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.384) 

 

Para além de uma equipa de apoio administrativo e secretariado, a DIED é ainda 

organizada pelas seguintes equipas e núcleos: 

 

Figura 5. Núcleos Funcionais da DIED 

 

 

 Núcleo de Ação Social Escolar, que visa a equidade no acesso à educação, através 

dos programas Gestão e Promoção Alimentar, Gestão e Auxílios Económicos, e Gestão 

da Rede de Transportes Escolares e, Intervenção em áreas problemáticas; 

 

 Núcleo de Inovação Educativa, cujo objetivo estratégico consiste na promoção de 

contextos enriquecedores de aprendizagem em meio escolar, do qual fazem parte os 

programas Escola a Tempo Inteiro (AEC, AAAF e Ludobibliotecas), Apoio e Promoção 

a projetos Educativos e, Intervenção para a Inclusão; 

DIED 

Núcleo de Ação Social Escolar 

Núcleo de Inovação Educativa 

Núcleo de Intervenção Arte-Educação 

Laboratório de Aprendizagens 

Núcleo do Tempo Livre, Lazer e 
Educação Não Formal 

Núcleo de Manutenção e Equipamento 
Escolar 

Núcleo de Orientação Educativa e Ensino 
Secundário 
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 Núcleo de Intervenção Arte-Educação, que pretende criar articulação entre 

Arte-Educação em contextos educativos, por meio dos programas Escola Criativa, e 

Serviço Cultural e Educativo da Fundação D. Luís I; 

 

 Laboratório de Aprendizagens, que tem como objetivo estratégico a produção de 

conhecimento e capacitação dos agentes educativos, através de programas de apoio à 

formação de técnicos não docentes, de apoio à formação de docentes, de apoio à 

capacitação das famílias, e ainda do programa Banco do Tempo; 

 

 Núcleo do Tempo Livre, Lazer e Educação Não Formal, com o objetivo de 

promover o tempo livre e o lazer das crianças e a educação não formal, através dos 

programas Gestão da Rede de Ludotecas, Formação e Investigação, e Cidade amiga das 

crianças; 

 

 Núcleo de manutenção e equipamento escolar, que tem como objetivo estratégico 

garantir o apetrechamento dos estabelecimentos de ensino da competência do 

Município, tendo a seu cargo os programas de Gestão do plano tecnológico, de Gestão 

de mobiliário e equipamento pedagógicos, de Gestão de produtos de higiene e, de 

Gestão dos protocolos de apoio ao funcionamento das escolas; 

 

 Núcleo de Orientação Educativa e Ensino Secundário, cujo objetivo estratégico é 

contribuir para a qualificação do sistema de ensino pela conceção, dinamização e 

promoção de informação, orientação educativa e conteúdos curriculares locais. Integra 

programas de Informação e orientação profissional, e Conteúdos Curriculares Locais; 

Percebe-se assim que a DIED atua em diferentes áreas de intervenção e que essa 

intervenção, à semelhança do que já foi referido em capítulos anteriores, vai para além 

do está definido nas competências delegadas pelo Ministério da Educação e da Ciência 

(MEC). A este respeito a chefe de divisão refere que “(…) entendemos que uma 

intervenção do município é uma intervenção dirigida a toda a comunidade educativa.” 

(Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.382), salientando abertamente que: “(…) 
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Dinamizar ações e projetos que promovam o sucesso educativo e pessoal dos munícipes e 
previnam a exclusão e abandono escolar precoce; 

Dinamizar e apoiar, em articulação com a comunidade e entidades e serviços competentes, a 
construção de conteúdos curriculares locais e a criação de mecanismos facilitadores do 
processo de transição entre a escola e o trabalho; 

Desenvolver contactos e propor a celebração de acordos e protocolos com instituições 
educativas, públicas e particulares, coletividades, organizações juvenis e outras entidades 
considerados de interesse para a melhoria do sistema educativo; 

Colaborar com a comunidade educativa municipal em projetos de educação formal e não 
formal que potenciem a função cultural e social da escola; 

Promover e manter atualizados sistemas permanentes de informação e diagnóstico da realidade 
educativa e juvenil; dar suporte na construção de instrumentos de planeamento e avaliação de 
projetos. 

como percebe nós intervimos muito em áreas que nós não temos ainda as competências 

delegadas (…)” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.385).  

Tal diz respeito ao núcleo no qual foi realizado o estágio do presente relatório – 

Núcleo de Orientação e Ensino Secundário – sendo de seguida apresentado mais 

especificamente a sua intervenção e os principais projetos e atividades. 

 

2.3.3. Núcleo de Orientação Educativa e Ensino Secundário 

 

O Núcleo de Orientação e Ensino Secundário (NOES) é uma equipa da DIED que 

se dedica ao acompanhamento dos alunos do 9.º ano ao 12.º ano, incidindo o seu 

trabalho na orientação vocacional, e projeto de vida dos jovens. É uma organização de 

carácter informal, criada pela chefe de divisão, formada por dois elementos internos e 

parceiros externos: 

 “O Núcleo é uma organização informal, criada pela chefia de divisão. (…) Eu faço a 

coordenação técnica, a T é membro da equipa de trabalho. Todos os projetos 

estabelecidos são elaborados e implementados sempre em equipas de trabalho. Estas 

equipas de trabalho são, muitas vezes, formadas com parceiros externos, portanto não têm 

aqui uma visibilidade física, não é? Mas, todos eles são construídos em parceria.” (Anexo 

I, entrevista à Coordenadora do NOES, p.390) 

As suas funções e competências de intervenção, segundo o ROSM 2013 são: 

Figura 6. Funções e competências do NOES 
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Para concretização destas competências, o NOES tem definido dois eixos de 

intervenção com as respetivas áreas de atuação: 

 

Figura 7. Eixos de Intervenção do NOES 

 

Estes eixos têm sido um ponto de partida para a intervenção do NOES e mais 

concretamente para a realização de diversos projetos. A este nível a Chefe de Divisão e 

a Coordenadora no NOES destacam o Estudo de Interesses e Expetativas Formativas: 

“Temos um trabalho que se tem vindo a fazer em grande articulação com os 

agrupamentos, e em particular, com os serviços de psicologia e orientação das escolas 

públicas e das escolas privadas, nomeadamente, com as escolas profissionais, que é o 

estudo dos interesses dos jovens do Concelho de Cascais.” (Anexo I, entrevista à Chefe 

de Divisão, p.387) 

“(…) o estudo de interesses profissionais e de expectativas formativas, que tu conheces, 

permitem ter o BI do jovem de Cascais, o típico BI, o que é o que o jovem de Cascais 

tipicamente deseja para o seu futuro, que áreas de formação, que níveis de formação é que 

quer seguir…” (Anexo I, entrevista à Coordenadora do NOES, p. 392-393) 

Ambas abordaram a intervenção que têm tido no que diz respeito a 

Experiências/Projetos-piloto na implementação de cursos profissionais: 

“Temos alguns projetos, chamadas experiências piloto, ao nível da implementação de 

cursos profissionais, de ofertas profissionalizantes, e aqui o mais conhecido é o projeto da 

Matilde Rosa Araújo, de mecânica e mecatrónica, em que temos uma parceria entre a 

autarquia, a escola e a ATEC. ATEC enquanto entidade especializada da vertente 

automóvel. Portanto, culmina na operacionalização de um protocolo tripartido.” (Anexo I, 

entrevista à Coordenadora do NOES, p. 391) 
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“Por outro, ajudar a que haja critérios para a criação dos cursos, que eles sejam 

diversificados, sejam qualificados, e que as escolas, quando façam uma oferta, façam uma 

oferta cada vez mais qualificante, com critérios em que para eu definir os cursos, eu 

perceba os interesses dos meus meninos, as necessidades da minha comunidade e as 

empregabilidades.” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.387) 

 

Para além do trabalho de orientação vocacional e dos projetos-piloto 

implementados na área do ensino profissional, o NOES apoia a construção, a 

implementação e a monitorização dos projetos educativos de Agrupamentos. Estas 

iniciativas decorrem já em duas escolas, estando previsto o apoio em mais três escolas 

no ano letivo 2014-2015. Têm sido promotores de oficinas formativas, tanto para 

professores como para alunos, com o objetivo de contribuir para a construção da 

identidade e bem-estar pessoal e social dos diferentes atores, potenciando estratégias 

para a inovação e criatividade através de diferentes espaços de relação, formação e 

educação.  

Destacamos ainda a intervenção realizada no apoio aos Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO’s): 

“Então nós damos suporte às estruturas especializadas de orientação vocacional, ou seja, 

estamos a falar dos SPO’s (Serviços de Psicologia e Orientação). Damos suporte quer ao 

nível da sua capacitação técnica, quer ao nível da sua capacitação a nível de recursos 

materiais, e portanto, recursos especializados.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora do 

NOES, p.390) 

Por fim, salientamos um projeto desenvolvido ao longo do ano letivo 2013-2014 – 

o Dispositivo de Monitorização dos Cursos Profissionais 2013-2014 – que corresponde 

a um estudo de diagnóstico acerca das representações que professores e alunos têm 

sobre os cursos que orientam e frequentam, respetivamente. Este projeto cruza com um 

dos papéis da autarquia referida pela chefe de divisão – o papel de diagnóstico:  

“Como tem acompanhado, por um lado perceber as necessidades das escolas, perceber 

muito bem. (…) Nós temos de ser aqui o elo que ajuda a que haja esta plataforma de 

conhecimento. Por um lado das necessidades do território, por outro dos cursos que o 

território também oferece, de sermos este agente catalisador.” (Anexo I, entrevista à 

Chefe de Divisão, p.387) 
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O Dispositivo de Monitorização resulta de uma visão estratégica da 

intervenção educativa da autarquia junto das escolas, no sentido de conhecer um 

campo de intervenção até então pouco explorado – O Ensino Profissional.  

O presente projeto corresponde à principal atividade de todo o estágio 

curricular desenvolvido na CMC, estando inserido no contexto de outras atividades 

descritas seguidamente.  
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CAPÍTULO 3 - ESTÁGIO NA AUTARQUIA DE CASCAIS 

 

O presente capítulo
12

 apresenta e descreve analiticamente as atividades 

desenvolvidas no estágio curricular na Câmara Municipal de Cascais, mais 

concretamente, na DIED e no NOES. Estas atividades permitiram um contacto próximo 

com a realidade escolar do concelho e com os diferentes agentes educativos. Viabilizou 

a aplicação de vários conhecimentos e competências adquiridas ao longo da formação 

de base (licenciatura e mestrado), possibilitando também o desenvolvimento de novas 

ferramentas úteis para a prática profissional. As atividades estão agrupadas em três áreas 

de intervenção, nas quais tive a oportunidade de participar.     

Neste sentido, o capítulo encontra-se dividido em três subcapítulos, 

correspondentes às três áreas de intervenção: 

Subcapítulo 1. - Atividades relacionadas com a Construção do Dispositivo de 

Monitorização dos cursos profissionais do Concelho – onde apresento e descrevo todo o 

processo de construção do Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais do 

Concelho, desde a sua fase de recolha e diagnóstico de informação, ao tratamento e 

análise dos dados.  

Subcapítulo 2. - Atividades relacionadas com a Colaboração em projetos educativos 

promovidos pelas escolas e/ou pela CMC – no qual apresento uma caracterização 

detalhada de projetos educativos desenvolvidos pelas escolas e pela CMC, e a forma 

como a autarquia apoia e intervém neste âmbito. 

 

Subcapítulo 3. - Atividades relacionadas com o Apoio à formação de agentes educativos 

– onde mostro uma iniciativa de formação aos docentes do concelho, e a forma como se 

processa. 

 

                                                        
12 Ao longo do relatório de estágio é utilizada a primeira pessoa do plural. Contudo, no presente capítulo, 

utilizamos a primeira pessoa do singular visto serem descritas as atividades desenvolvidas pela estagiária na 

instituição de acolhimento. Enfatizamos assim o caráter pessoal e individual das atividades. 
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3.1. Atividades Desenvolvidas 

 

O propósito do estágio curricular consiste na aplicação prática de conhecimentos 

adquiridos na formação de base em articulação com a formação e experiência 

profissional na organização de acolhimento. Dá oportunidade de contactar diretamente 

com profissionais da área, e de estimular competências de análise, reflexão e trabalho de 

equipa. Para tal, antes do início do estágio, defini objetivos concretos alusivos ao meu 

desempenho enquanto estagiária e enquanto aluna, sendo eles: 

 

1. Conhecer a instituição de acolhimento no que diz respeito à sua estrutura, 

organização, funcionamento, contexto político, relação com a comunidade 

educativa, parcerias, projetos e iniciativas; 

2. Aprofundar e desenvolver novos conhecimentos teóricos e analíticos na temática e 

área de intervenção em estudo; 

3. Perceber e integrar as dinâmicas, iniciativas e projetos da instituição de 

acolhimento, correspondendo positivamente às expetativas da organização; 

4. Cumprir adequadamente e com profissionalismo todas as tarefas e atividades 

solicitadas pela organização; 

5. Desenvolver competências técnico-profissionais através das atividades e tarefas 

solicitadas.  

Ao longo do período de estágio, todos estes objetivos foram cumpridos, tendo 

sido também este um dos fatores que proporcionou a realização do presente trabalho. 

Antes de iniciar efetivamente o estágio curricular houve a necessidade de realizar 

um contacto inicial com a organização, marcado por uma conversa informal com a 

chefe de divisão da DIED e com a coordenadora do NOES. Esta primeira conversa 

realizou-se ainda em Maio de 2013, no sentido de clarificar e escolher a área de 

intervenção e de trabalho de estágio (Núcleo de Orientação Educativa e Ensino 

Profissional – NOES), tendo sido ponderadas as necessidades da divisão e os meus 

interesses de trabalho. Foram esclarecidas dúvidas existentes e apresentadas algumas 
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funções a desempenhar, como por exemplo, o estudo acerca do ensino profissional no 

concelho. Após esta primeira conversa, foi-me apresentada toda a orgânica da divisão - 

os núcleos e respetiva equipa técnica – e as instalações. 

Já em Setembro, na semana anterior ao início do estágio, tive uma conversa 

informal com a coordenadora do NOES, na qual foi apresentado o trabalho 

desenvolvido pelo núcleo. Foram relembradas algumas funções a desempenhar ao longo 

do ano, e fornecidos documentos internos da divisão e do núcleo, importantes para 

compreender as práticas e a intervenção dos mesmos. A par destes documentos, foi-me 

sugerida a pesquisa e a leitura de um autor de referência na área do Ensino Profissional 

– do Prof. Doutor Joaquim Azevedo – de modo a ter uma base mais aprofundada do 

tema. 

Estes instrumentos mostraram-se essenciais para tomar conhecimento de alguns 

projetos, atividades e iniciativas do NOES, mas também para perceber as funções e 

especificidades da sua intervenção, sendo fundamental para a minha inserção enquanto 

estagiária e para o trabalho desenvolvido posteriormente.  

Foi-me ainda indicado que ao longo do ano seria chamada a participar e a 

acompanhar alguns projetos, assim como a desenvolver diversas atividades da 

responsabilidade do núcleo, o que implicaria estar no terreno e com as escolas. 

Ao representar a DIED, acompanhei diferentes iniciativas de ligação da autarquia 

com áreas pouco habituais – o ensino secundário e em especial o ensino profissional -, 

sendo que a minha intervenção ao longo do estágio permitiu conhecer o universo 

escolar dos agrupamentos de escola e do ensino profissional através de um 

acompanhamento direto na sala de aula. Assim sendo, o estágio curricular e as tarefas 

desempenhadas distinguiram-se segundo três áreas de intervenção, uma das quais 

relativa ao projeto de investigação. As áreas de intervenção e principais atividades 

desenvolvidas enquanto estagiária foram: 
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Figura 8. Atividades por Áreas de Intervenção 

•  1.1. Levantamento da oferta educativa do ensino profissional em Cascais 

 

•  1.2. Construção de uma grelha dos cursos profissionais por área de educação e 
formação 

 

•  1.3. Construção de instrumentos de recolha de dados (questionários, entrevista e 
focus-group) 

 

•  1.4. Contacto com as escolas (públicas e profissionais) para a realização do estudo 

 

•  1.5. Aplicação e sistematização de entrevistas aos diretores de curso, e de 
questionários e focus-group aos alunos finalistas dos cursos profissionais, e respetiva 
sistematização de informação 

 

•  1.6. Análise e tratamento de dados referentes às entrevistas, questionários e focus-
group 

 

•  1.7.Construção do Dispositivo de Monitorização (relatório).  

 

Construção do Dispositivo de Monitorização dos cursos 
profissionais do Concelho 

•  2.1. Colaboração na planificação das sessões do projeto Eco Laboratórios; 

 

•  2.2. Apoio na dinamização das sessões do projeto Eco Laboratórios; 

 

•  2.3. Acompanhamento de sessões relativas ao Millenium Youth Project  

 

•  2.4. Dinamização e apoio nas Oficinas Formativas para alunos – Pass’a Frente  

 

•  2.5. Colaboração na Organização do I Fórum de Ciência do Agrup. de Escolas 
Frei Gonçalo Azevedo 

 

•  2.6. Construção de relatórios descritivos   

 

Colaboração em projetos educativos promovidos pelas 
escolas e/ou pela CMC   

•  3.1.  Apoio nas sessões de formação de professores 

 

•  3.2. Colaboração na de avaliação dos dossiês de formação e respetiva avaliação 
geral dos docentes 

 

•  3.3. Produção do relatório de especialista 

Apoio à formação de agentes educativos  
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  As atividades apresentadas anteriormente decorreram num espaço e tempo 

determinado, conforme a calendarização seguinte:  

 

Quadro 2. Calendarização das atividades de estágio 

 

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Área de 

Intervenção 
Atividades Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Construção do 

Dispositivo de 

Monitorização dos 

cursos 

profissionais do 

Concelho 

1.1             

1.2             

1.3             

1.4             

1.5             

1.6             

1.7             

Colaboração em 

projetos 

educativos 

promovidos pelas 

escolas e/ou pela 

CMC 

2.1             

2.2             

2.3             

2.4             

2.5             

2.6             

Apoio à formação 

de agentes 

educativos 

3.1             

3.2             

3.3             

 

 

Seguidamente irei descrever todas as atividades apresentadas anteriormente. A 

descrição realizada e a posterior reflexão têm por base as notas de campo redigidas ao 

longo de todo o ano de estágio na Divisão de Intervenção Educativa da Câmara Municipal 

de Cascais. 
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3.1.1. Atividades relacionadas com a Construção do Dispositivo de Monitorização 

dos cursos profissionais do Concelho 

 

O Dispositivo de Monitorização consiste num instrumento de diagnóstico do 

funcionamento dos cursos profissionais no Concelho de Cascais. Nasce de uma 

necessidade sentida pela autarquia. Coube-me a tarefa da realização do estudo com a 

orientação da coordenadora do NOES e de uma professora do Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada (ISPA), colaboradora ativa da DIED. A realização do estudo contou 

com várias fases de trabalho, desenvolvidas ao longo de todo o período de estágio.  

A Construção do Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais do 

Concelho é uma área de intervenção que abarca um conjunto de sete atividades, 

fundamentais para a sua concretização. 

 

Levantamento da oferta educativa do ensino profissional em Cascais
13

 

 

Conhecer anualmente a oferta educativa do ensino profissional em Cascais, é uma 

das preocupações do NOES, tendo sido esta a minha primeira tarefa - contactar todos os 

Agrupamentos de Escola, Escolas Profissionais de Cascais e duas outras de Oeiras 

(concelho vizinho), com o intuito de fazer o levantamento da oferta educativa em vigor 

no ano letivo 2013-14, no âmbito do ensino profissional (Cursos de educação e 

formação e cursos profissionais). Foi uma tarefa aparentemente simples. No entanto, 

mostrou-se mais complexa do que pensava, pelo facto de alguns agrupamentos se 

mostrarem pouco recetivos durante largos períodos de tempo, ou por indisponibilidade 

ou falta de presença da pessoa indicada para fornecer a informação solicitada.  

Dos contactos realizados, resultou uma grelha da oferta educativa do ensino 

profissional – Cursos de Educação e Formação (CEF’s) e Cursos Profissionais – com os 

                                                        
13

 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I - páginas 3 

e 4 
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seguintes indicadores: Agrupamento; Curso; Turmas. Do levantamento efetuado 

verificou-se um registo de 13 CEF’s e 33 de cursos profissionais.  

Balanço e Reflexão da atividade: O desenvolvimento desta primeira atividade 

constituiu o primeiro contacto com as escolas, o que se mostrou muito interessante, 

apesar de cansativo, pela repetição de discurso (em algumas escolas inúmeras vezes). 

Possibilitou uma primeira perceção da agitação que se vive nas escolas, e da sua 

acessibilidade face a uma informação aparentemente simples, como a oferta educativa e 

respetivo número de turmas. As reações foram diversas: uns agrupamentos responderam 

prontamente; outros questionaram bastante; e outros, ainda, remeteram para o pedido de 

informação via correio eletrónico.  

Considero que esta tenha sido uma tarefa importante nesta primeira fase de estágio - de 

reconhecimento da instituição e do contexto de intervenção -, pelo que me proporcionou 

conhecer o panorama concelhio do ensino profissional. Contudo, a constatação de um 

elevado número de cursos, fez-me rapidamente ver a necessidade de repensar a 

realização do Dispositivo de Monitorização, uma vez que, seriam muitos os cursos a 

analisar em apenas um ano letivo, o que ampliou o nível de complexidade do estudo. 

 

Construção de uma grelha dos cursos profissionais por área de educação e 

formação
14

 

 

 Após o levantamento da oferta educativa do ensino profissional no concelho 

surgiu uma tarefa, que no meu ponto de vista, se tornou bastante enriquecedora e deu 

origem a um instrumento fundamental tanto para o estágio, como para o Dispositivo de 

Monitorização dos cursos profissionais. Este instrumento corresponde a uma grelha dos 

cursos profissionais por área de educação e formação segundo o catálogo da Agenda 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), uma vez que se trata 

dos cursos das escolas secundárias e profissionais. Assim, os indicadores presentes na 

grelha foram: código da área de educação e formação; área de educação e formação; 

                                                        
14 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I - páginas 8 

e 10 
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nome do curso profissional; e por fim, agrupamento de escola. 

 

Balanço e Reflexão da atividade: Esta foi uma tarefa que surgiu de uma reunião com a 

coordenadora do NOES, e que me possibilitou esmiuçar e clarificar alguns aspetos, 

nomeadamente, no que diz respeito a termos específicos do ensino profissional e à 

diferença que existe entre a formação profissional monitorizada pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a formação profissional monitorizada pelas 

escolas secundárias e profissionais. Tomei conhecimento de que o primeiro é financiado 

pelo Ministério da Economia e do Trabalho e, especificamente em Cascais decorre no 

Centro de Formação Profissional de Alcoitão, sendo que o sistema de aprendizagem 

equivalente às escolas secundárias e às escolas profissionais corresponde aos cursos de 

aprendizagem, tendo um catálogo próprio. Por outro lado, o segundo é financiado pelo 

Ministério da Educação e da Ciência, e a formação obedece ao catálogo da Agencia 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP). 

Foi uma oportunidade interessante para perceber que o contacto entre a formação 

profissional do IEFP e as escolas secundárias e as escolas profissionais processa-se de 

modo muito informal, mas que no entanto, e quando analisando os catálogos de 

qualificações, verifica-se uma enorme semelhança. 

 

Construção de instrumentos de recolha de dados (questionários, entrevista e 

focus-group)
15

 

 

A construção dos instrumentos de recolha de dados constituiu no início um 

processo autónomo. Foi uma tarefa que iniciei sem solicitação prévia da coordenadora 

do núcleo, mas que decorreu da necessidade que senti em começar rapidamente o 

trabalho que me tinha sido proposto – a Construção de um Dispositivo de 

Monitorização do Ensino Profissional em Cascais –, pela complexidade que lhe 

conferia. 

                                                        
15 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I - páginas 4, 

6, 8, 10, 11 e 16 
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Este foi um processo demorado, e que levou à construção de três instrumentos: 

um guião de entrevista de caráter semidiretivo destinado aos diretores de curso; um 

questionário direcionado aos alunos; e ainda um focus-group também direcionado aos 

alunos, com o objetivo de esmiuçar algumas questões do questionário. Ambos os 

instrumentos de recolha de dados tinham como objetivo recolher informação importante, 

junto dos intervenientes mais diretos dos cursos profissionais, no que diz respeito ao 

funcionamento e gestão dos mesmos, de forma a ter presente as representações, tanto de 

alunos como professores, criando assim uma triangulação de informação para a 

construção do Dispositivo de Monitorização. 

A construção do guião de entrevista decorreu de forma muito intuitiva, tendo 

sofrido pequenas alterações, o que levou a que ficasse concluído rapidamente. No 

entanto, saliento o trabalho exaustivo relativo à construção do questionário, na medida 

em que apenas ficou concluído à 4.ª versão, tendo sido necessária uma orientação mais 

direta da coordenadora do núcleo e de uma colaboradora da DIED (professora do ISPA, 

que colabora com a câmara em alguns projetos). As alterações mais significativas 

disseram respeito a questões que implicavam: a perceção dos alunos relativamente a 

atores mais diretos; os apoios e dificuldades dos alunos; e a ligação ao mundo do 

trabalho. 

A construção do focus-group surgiu na sequência da construção do questionário, 

tendo sido sugerido pela coordenadora do núcleo, para um contacto mais próximo das 

perceções dos alunos, através seu discurso direto. Neste sentido a Coordenadora do 

NOES indicou-me ainda referências importantes face ao tema do ensino profissional, 

nomeadamente, o Relatório de Competências Essenciais para a Aprendizagem (Quadro 

de Referência Europeu). A par destas referências tive também em consideração a 

Portaria n.º 74-A/2013. DR n.º 33, Suplemento, Série I de 2013-02-15. 

Após a construção do questionário procedi à aplicação de um teste de terreno. 

Esta experiência teve por base uma amostra diferente da que foi submetida para a 

construção do dispositivo de monitorização (alunos do ensino profissional dos 
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diferentes anos – 1.º, 2.º e 3.º). Este procedimento teve como objetivo validar o 

questionário, a fim de otimizar a sua eficácia na recolha de informação, verificando que 

este se encontrava bem construído, e que todas as questões estavam explícitas.  

Depois da aplicação do teste terreno e a construção do focus-group, realizei, em 

conjunto com a coordenadora do núcleo, a análise de ambos os instrumentos, sendo que 

o teste de terreno se mostrou bastante pertinente e ajudou na deteção de pequenas falhas 

no questionário e, por sua vez, de uma melhor explicitação de algumas questões. 

Relativamente ao focus-group, ainda que as questões estivessem pertinentes, pareceu 

importante completar um pouco mais, assim como estruturar segundo um guião – 

introdução, sensibilização, exploração e fecho. Neste seguimento surgiu a necessidade 

de fazer uma pesquisa mais aprofundada acerca da metodologia focus-group. Após estes 

reparos, e respetivas reformulações, os instrumentos ficaram concluídos. 

 

Balanço e Reflexão da atividade: Com esta atividade tive a oportunidade de pôr em 

prática as minhas competências enquanto técnica superior de educação. É um tipo de 

atividade que realizei diversas vezes ao longo da licenciatura e do mestrado em Ciências 

da Educação, e que me possibilitou o desenvolvimento de ferramentas úteis enquanto 

investigadora. Este domínio mostrou ser essencial para a criação do dispositivo. 

Foi um trabalho que decorreu de forma autónoma, embora tivesse sido necessária a 

orientação das técnicas da câmara (em alguns aspetos), situação da qual fiz questão, na 

medida em que não me sentia suficientemente a par dos objetivos do dispositivo e do 

tipo de diagnóstico pretendido. 

Destaco também uma maior firmeza no que diz respeito à construção do guião de 

entrevista, e não tanto na construção dos questionários e focus-group. Estes dois últimos 

foram instrumentos menos trabalhados ao longo da minha formação o que impôs um 

maior trabalho de pesquisa. Foi uma tarefa importante para perceber forças e fraquezas 

quanto às minhas capacidades e competências de construção de instrumentos de 

diagnósticos, e para perceber os investimentos a fazer a esse nível. Esse investimento 

foi realizado, tendo sido determinante para responder às expectativas depositadas. 
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Contacto com as escolas para a realização do estudo
16

 

 

A partir de uma reunião com a coordenadora do NOES, e com base na grelha dos 

cursos profissionais por área de educação e formação, procedemos à escolha dos cursos 

profissionais a analisar para o dispositivo de monitorização. Tendo em conta, o número 

de cursos e respetiva diversidade, optámos por escolher apenas 10 cursos. Os critérios 

de seleção recaíram sobre os seguintes indicadores: 

Figura 9. Critérios de seleção para a escolha dos cursos do Dispositivo de Monitorização 

 

Em parte, pode considerar-se que esta tenha sido uma escolha efetuada em 

conjunto, visto que um dos critérios foi sugerido por mim - “Cursos com 3.º ano”-, uma 

vez que os respetivos alunos deveriam apresentar uma perceção mais experiente do 

curso. Os restantes critérios foram aludidos pela coordenadora do núcleo, sendo que 

pela “Diversidade de agrupamentos e escolas” se pretendia abranger cursos situados em 

diferentes áreas geográficas e contextos (4 agrupamentos situados no litoral do 

concelho, 4 agrupamentos situados no interior do concelho e 2 escolas profissionais).  

As áreas de educação e formação abrangidas foram: Audiovisuais e Produção dos 

Media; Ciências Informáticas; Eletrónica e Automação; Saúde; Serviço de Apoio a 

Criança e Jovem; Trabalho Social e de Orientação; Turismo e Lazer; Desporto; e Artes. 

Concluída a construção dos instrumentos de recolha de dados e a escolha dos 

cursos, passei ao contacto com as escolas para marcação de visitas. Fui desde cedo 

prevenida para ter algum cuidado na abordagem a adotar, para que não existissem 

constrangimentos nas minhas idas às escolas. Para este interface, a coordenadora do 

NOES disponibilizou-me uma lista com os contactos (telefónicos e eletrónicos) das 

pessoas responsáveis por cada curso. 

                                                        
16 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I - páginas 

32, 33, 35, 38, 41, 55, 60, 82, 86 e 95 
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Como combinado com a coordenadora do núcleo, iniciei o contacto com as 

escolas ainda no final do terceiro trimestre escolar. Rapidamente percebi as dificuldades. 

Só consegui falar com uma das pessoas pretendidas que, por sua vez, me pediu que a 

contactasse em Janeiro, no início das aulas, visto ser uma altura mais favorável. Deste 

modo, e em conversa com a coordenadora do NOES, achou-se mais razoável que assim se 

fizesse para todas as escolas, pelo que estariam mais organizadas e focalizadas num novo 

período, mais despertas e aptas a receber-me. Assim, no dia 3 de Janeiro retomei o 

contacto com as Escolas, tendo-se estendido até Maio. Este foi um processo mais 

demorado do que inicialmente previsto. 

Quanto à abordagem utilizada no contacto com as escolas, penso ter sido 

cuidadoso, tendo só referido que era estagiária da DIED e que gostaria de conhecer 

melhor os cursos profissionais do concelho. Decidi que seria melhor abordar 

pessoalmente o pretendido, quando conhecesse os professores e os alunos. Na maioria 

das escolas apenas referi a necessidade de entrevista, questionário e focus-group na 

primeira visita às escolas. 

  

Balanço e Reflexão da atividade: Refletindo acerca de todo este longo processo de 

interface com as escolas, concluo que o universo escolar é bastante complexo e agitado. 

Foram várias as escolas com as quais tive de estabelecer contacto telefónico diversas 

vezes para conseguir falar com os professores responsáveis, e como tal, pôs à prova a 

minha perseverança na concretização da tarefa. No entanto, destaco a disponibilidade e 

abertura demonstrada pelos docentes, quando concretizado o contacto. Prontamente se 

mostraram recetivos à realização de uma reunião na qual explicaria 

pormenorizadamente o estudo. 

Desenvolvi competências ao nível da comunicação em que tive de mostrar toda a minha 

simpatia, amabilidade e capacidade de síntese, uma vez que alguns professores, a 

princípio, mostraram-se um pouco reticentes relativamente ao propósito do estudo, o 

que os levou a efetuar mais perguntas que outros.   
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Aplicação e sistematização de entrevistas aos diretores de curso, e de 

questionários e focus-group aos alunos finalistas dos cursos profissionais
17

 

 

A presente atividade contou com duas fases de trabalho. A primeira fase consistiu 

na aplicação das entrevistas aos diretores de curso e dos questionários e focus-group aos 

alunos finalistas dos cursos escolhidos, e a segunda fase correspondeu à organização e 

sistematização dos resultados, compreendendo todo o processo de transcrição das 

entrevistas e dos focus-group.  

Quanto à primeira fase, importa referir que a aplicação das entrevistas decorreu 

com base no guião previamente estabelecido, possibilitando recolher as representações 

dos professores acerca do curso que orientavam. Foram abordados aspetos acerca da 

trajetória e funcionamento do curso, motivos da sua existência, a evolução desde a sua 

criação, e os dispositivos de avaliação utilizados pela escola face ao curso. Foi também 

abordado o papel dos docentes e as suas funções especificas e, ainda, aspetos relativos aos 

alunos no que concerne às suas dificuldades de integração, aos apoios que lhes estão 

disponíveis, à integração do mundo do trabalho, ou seja, as competências que adquirem 

ao longo do curso e as oportunidades que lhes são oferecidas. Por fim, as potencialidades 

e constrangimentos do curso tendo em conta a escola e as suas características específicas.  

Após as entrevistas fiz questão de tratar de aspetos relativos aos questionários e aos 

focus-group, instrumentos de recolha de dados destinados aos alunos, tentando que, nesse 

mesmo dia, ficasse agendada uma nova visita às escolas para aplicar os instrumentos aos 

alunos. Em muitos casos foi possível. Noutros, os docentes ficaram com o meu contacto 

pessoal, uma vez que acharam necessário conversar com os alunos primeiro.  

Nessa segunda visita à escola (à exceção de uma escola, em que todo o processo 

foi realizado num mesmo dia), inicialmente, fiz uma pequena apresentação de 

contextualização do estudo e do meu trabalho, tendo de seguida disponibilizado os 

questionários para preenchimento individual. A generalidade dos alunos apresentou um 

                                                        
17 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I - páginas 

34, 35, 43, 48, 51, 52, 55, 56, 61-64, 69, 82, 87, 91, 94, 95, 98, 109, 112, 116, 119, 121, 124 e 127 
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espirito de colaboração e seriedade, como lhes tinha solicitado. No entanto, surgiram 

algumas dúvidas quanto a algumas questões, pelo que de imediato as esclareci, 

justificando-se assim a minha presença.  

Seguidamente à conclusão do preenchimento dos questionários, os docentes 

procediam à indicação dos alunos para realizar o focus-group, tendo-me apercebido de 

que a seleção, em alguns casos, foi feita com base na disponibilidade e vontade dos 

mesmos, enquanto noutros casos, com base na própria escolha dos docentes. 

No início de cada focus-group, tinha como prioridade colocar os alunos à vontade, 

explicando-lhes a dinâmica e o processo da técnica de recolha de dados e o porquê de não 

ter sido realizado à turma toda, mas apenas a uma amostra. Foi algo que resultou muito 

bem, na medida em que os alunos perceberam rapidamente a dinâmica e mostraram-se à 

vontade e descontraídos para responder às questões colocadas.  

No que diz respeito ao conteúdo, e tendo por base um guião com duas questões de 

sensibilização, seis de exploração e uma de fecho, o focus-group possibilitou recolher as 

representações dos alunos acerca do curso que frequentavam, nomeadamente, acerca da 

sua trajetória, enquanto alunos do ensino profissional e a sua adaptação. Foi também 

possível perceber as suas perceções face ao funcionamento do curso, às dificuldades 

sentidas e aos apoios que têm dentro e fora da escola, tendo-lhes pedido situações 

concretas que os ilustrassem. Por fim, foram ainda abordadas as competências mais 

importantes e necessárias à integração no mundo do trabalho, e as oportunidades na 

ligação ao mundo laboral ou na aquisição de competências necessárias à integração no 

mundo do trabalho que a escola e o curso, mais especificamente, lhes proporcionam. 

A segunda fase desta atividade – organização e sistematização dos resultados – 

compreendeu todo o processo de transcrição das entrevistas
18

 e dos focus-group
19

, 

                                                        
18 As transcrições das entrevistas aos diretores de curso encontram-se disponíveis no anexo I, páginas 

131-231 
19 As transcrições dos focus-group aos alunos encontram-se disponíveis no anexo I, páginas 232-356 
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consistindo num trabalho moroso e complicado, tendo implicado muitas horas e meses 

de trabalho. Foram realizadas um total de 20 transcrições (10 focus-group e 10 

entrevistas). 

  

Balanço e Reflexão da atividade: No que diz respeito à minha prestação na aplicação 

dos instrumentos de recolha de dados penso que em geral foi positiva pelo que consegui 

orientar e conduzir os docentes e os alunos para os pontos pretendidos. No entanto, 

entendo que fui tomando consciência de aspetos a melhorar na condução das técnicas, o 

que fez melhorar o meu papel a cada nova aplicação de entrevista, questionário ou 

focus-group. Essa tomada de consciência deu-se maioritariamente através do processo 

de transcrição, uma vez que em alguns casos tornou-se complicado e moroso, devido à 

rapidez do discurso, ao tom de voz adotado pelos participantes, e mais especificamente 

no caso dos alunos, ao discurso simultâneo dos mesmos, pela sua vontade de intervir 

com a respetiva perceção acerca do solicitado.   

Para o sucesso de todo este processo, saliento a disponibilidade dos docentes e alunos, 

visto ter sido essencial para a perceção de todos os aspetos indagados, na medida em 

que na maioria dos casos as respostas foram de carácter conciso, focando-se em 

exemplos práticos e na sua experiência. Saliento o discurso muito direto e pragmático 

de alguns, que facilitou não só a condução da entrevista como da respetiva transcrição.  

Fazendo um balanço geral, esta foi a atividade que me proporcionou o contacto mais 

direto com as escolas, e mais concretamente com a realidade dos docentes e alunos. 

Tive a oportunidade de contactar com diferentes agentes educativos na primeira pessoa, 

e de perceber as inquietudes, dificuldades e apoios dos alunos e professores e ainda 

potencialidades, constrangimentos, pontos positivos e negativos, e formas de 

organização e funcionamento dos cursos. Foi um trabalho muito enriquecedor, e que me 

trouxe uma visão mais precisa do funcionamento do ensino profissional em Cascais.  

No entanto, parece-me importante destacar as 20 transcrições efetuadas, visto ter sido a 

fase de trabalho mais complicada para mim, tanto pelas horas e meses de trabalho 

dedicados, como por todo o processo moroso. Foi um trabalho essencial para a 

concretização do dispositivo de monitorização e que pôs à prova a minha perseverança. 
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Análise e tratamento de dados referentes às entrevistas, questionários e 

focus-group
20

 

 

No seguimento do trabalho até então realizado para a construção do dispositivo de 

monitorização, e após a transcrição de todos os focus-group e entrevistas, procedi à 

análise e tratamentos dos dados. Este foi um procedimento que contou com duas fases 

de trabalho: uma primeira de definição de categorias de análise; e uma segunda de 

efetivo tratamento dos dados, em função dessa mesma categorização de análise.  

Na primeira fase, contei com a colaboração da coordenadora do NOES e da 

professora/especialista do ISPA que colabora com a DIED, por forma a concluir/definir 

as categorias de análise dos focus-group e das entrevistas. Foram realizadas duas 

reuniões de trabalho, sendo a primeira referente à categorização dos focus-group, e a 

segunda à categorização das entrevistas. Em cada uma das reuniões, procedi à 

apresentação do trabalho realizado por mim, e nomeadamente das categorias e 

subcategorias definidas após a análise de alguns dos focus-group e das entrevistas 

(aqueles(as) que considerei mais ricos(as)).  

No entanto, destaco a minha inquietação quanto ao trabalho apresentado na 

primeira reunião, devido à extensão da categorização e a dúvidas que tive quanto à 

importância/interesse de algumas subcategorias. Assim sendo, efetuámos uma discussão 

minuciosa de cada uma das categorias e subcategorias, por forma a agrupar algumas 

delas, o que tornaria a análise dos focus-group mais simples. Foi um trabalho que 

decorreu de forma fluida, devido à complementação que se ia fazendo, o que aligeirou a 

grelha previamente elaborada.  

Na segunda reunião, mostrei uma maior confiança no trabalho desenvolvido, visto 

estar apresentado de uma forma bastante mais organizada e concisa. Debatemos a 

intencionalidade de cada uma das categorias e subcategorias, o que possibilitou a 

                                                        
20 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I - páginas 

117, 119-121, 123-125,127 e 129 
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desconstrução de algumas dúvidas que tinha face à pertinência das mesmas. Este 

trabalho decorreu de forma articulada, mantendo-se a preocupação de uma possível 

conjugação com subcategorias já criadas para os focus-group, procurando-se uma 

análise mais sustentada, por forma a comparar perceções de alunos e de professores. 

Seguidamente a cada uma das categorizações, foi importante proceder à 

justificação/especificação das subcategorias, para que no decorrer da construção do 

dispositivo de monitorização se percebesse os aspetos inerentes a muitas das 

subcategorias definidas. 

Definidas as categorias de análise, iniciei a segunda fase de trabalho - o 

tratamento efetivo dos focus-group e das entrevistas. Este foi um trabalho simples, na 

medida em que já tinha procedido ao desenvolvimento de grelhas analíticas que 

possibilitaram uma maior organização de trabalho. Neste sentido, o tratamento dos 

dados consistiu na leitura exaustiva e respetiva análise de cada focus-group e entrevista, 

nos quais associei o discurso dos participantes às categorias de análise já definidas 

previamente. 

Depois procedi ao levantamento da frequência de cada subcategoria, de modo a 

perceber a sua expressividade, ou seja, a perceber quais os aspetos mais referidos nos 

discursos dos alunos. Para uma melhor compreensão, onde fosse possível ter uma visão 

global de todos os cursos, fui colocando os resultados em duas outras grelhas: 1) uma 

em que se observasse a frequência relativa de cada subcategoria ao longo dos 10 cursos; 

e 2) outra, mais simples, em que apenas estaria presente um (x) nas subcategorias 

(também para os 10 cursos)
21

. Após realizar o mesmo procedimento para todos os 

focus-group e entrevistas, e tendo já todos os resultados nas grelhas, optei por criar uma 

outra grelha que ilustrasse as frequências absolutas e relativas de todos os cursos, para 

cada subcategoria. Esta tabela permite observar os resultados numa perspetiva global. 

                                                        
21 Grelha de categorização das Entrevistas aos diretores de curso e dos focus-group aos alunos finalistas 

dos cursos profissionais, disponível no anexo II, páginas 405 a 410 
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Importa ainda referir que numa das reuniões com a coordenadora do núcleo optei 

por mostrar os dados tratados até esse momento (nomeadamente dos alunos - 

focus-group), pelas respetivas tabelas, no sentido de perceber qual a forma pretendida 

para a análise dos mesmos. Foi-me então solicitado que no dispositivo de monitorização 

apresentasse apenas as frequências absolutas e relativas, ou seja, que apresentasse a 

perspetiva global dos dados, e não individualmente, por curso. 

Balanço e Reflexão da atividade: Esta atividade implicou uma enorme atenção e 

espírito analítico, uma vez que a categorização realizada foi bastante detalhada. Foi um 

trabalho exaustivo, que exigiu a leitura minuciosa das várias entrevistas e focus-group, a 

fim de recolher a maior informação possível pertinente ao estudo. Possibilitou perceber 

diversos aspetos importantes ao estudo e recolher as perceções dos diferentes alunos e 

docentes acerca de várias dimensões, desde as representações acerca do ensino 

profissional, aos fatores associados ao funcionamento e gestão dos cursos, e às questões 

ligadas à transição para o mundo do trabalho. Foi interessante perceber a existência de 

opiniões comuns entre os dois grupos de participantes, o que me fez percecionar 

inquietudes, pontos positivos e negativos.  

Esta foi uma atividade que pôs à prova muitas das minhas competências enquanto 

técnica superior de educação e enquanto investigadora, tendo sido muito importante 

toda a formação adquirida ao longo da licenciatura e do mestrado. Consegui realizar um 

trabalho autónomo, visto ter sempre uma base de trabalho para apresentar, discutir e 

analisar. Base, essa, que foi surgindo ao longo do tratamento dos dados e mais 

especificamente da fase de categorização, devido ao envolvimento que tive com o 

estudo.  

À semelhança da atividade de construção dos instrumentos de recolha de dados, quis ter 

uma orientação das técnicas da câmara, de forma a perceber se o rumo a seguir era o 

pretendido. Esta orientação e colaboração foi também importante no desenvolvimento 

de competências e de novos modos de trabalho, na medida em que tive de trabalhar 

dados de índole qualitativa traduzindo-os também em quantitativos, algo que nunca 

tinha feito.  
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Construção do Dispositivo de Monitorização (relatório)
22

 

 

Antes de proceder à construção do Dispositivo de Monitorização, aproveitei uma 

das reuniões com a coordenadora do núcleo para a indagar acerca da estrutura 

pretendida no relatório. Foi este mais um dos momentos em que percebi que não havia 

uma estrutura pensada acerca do dispositivo, tanto no que diz respeito ao conteúdo, 

como à forma e à organização. Assim, a reunião decorreu mais numa lógica de 

articulação, do que orientação, ou seja, a orientadora foi apenas complementando 

pequenos aspetos, acompanhando a minha opinião sobre o processo de construção do 

dispositivo. Definiu-se a seguinte estrutura: Introdução, na qual seria realizado um 

pequeno enquadramento da temática; Contextualização do Estudo, em que seria feita 

uma apresentação geral do estudo, dos participantes e dos instrumentos de recolha de 

dados; Apresentação e Discussão de Resultados, que seria dividido em três tópicos – 

Alunos, Docentes, e Alunos & Docentes – onde seriam apresentadas e analisadas as 

perceções dos alunos, dos docentes e depois confrontadas as duas, respetivamente; 

Conclusão, cujo objetivo seria enaltecer aspetos mais relevantes do estudo; Referências 

Bibliográficas; e por fim, os Anexos. 

Assim, após todos os dados tratados, de focus-group (alunos) e de entrevistas 

(diretores de curso), iniciei a construção do dispositivo de monitorização, tendo 

começado por escrever a Introdução, ou seja, por realizar o enquadramento temático do 

estudo. Como tal, tive de recorrer a algumas leituras já realizadas, e aprofundar outras, 

tendo como referência a legislação acerca do ensino profissional.  

Após a conclusão da Introdução, completei a Contextualização do Estudo, 

acrescentando alguns dados retirados dos questionários aplicados. De seguida, passei à 

parte mais importante do dispositivo, nomeadamente, a Apresentação e Discussão dos 

Resultados, que como já referi se desenvolveu segundo três pontos: 1) Alunos (neste 

ponto foram articulados dados retirados dos questionários aplicados aos alunos), 2) 

                                                        
22 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

129-130 
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Docentes, e 3) Alunos & Docentes. Para cada um dos pontos, criei uma tabela base que 

partiu de suporte para a análise, e onde é possível ter uma visão global dos resultados. 

Por fim, procedi à redação da Conclusão, tendo tido por base pontos, a meu ver, 

interessantes da apresentação e discussão dos dados, que seriam importantes confrontar 

neste tópico de trabalho. Acrescentei ainda dados retirados dos questionários, e mais 

concretamente, acerca de se voltariam a escolher o curso ou não. 

 

Balanço e Reflexão da atividade: A presente atividade correspondeu ao culminar de 

meses de trabalho. Um trabalho com diversas fases e diversos intervenientes. Considero 

ter sido um trabalho rico, profissional e de elevado interesse, tanto para mim enquanto 

estagiária e investigadora, como para toda a comunidade educativa, desde a autarquia, 

às escolas (incluindo alunos, docentes, diretores, entre outros). Vem apresentar as 

perceções de dois atores fundamentais e diretos no que diz respeito ao ensino 

profissional, abrangendo diversas dimensões. Penso que poderá ser um forte ponto de 

partida para eventuais mudanças na gestão dos cursos profissionais, na medida em que 

conta com um contributo forte e real de atores que experienciam todos os dias esta 

modalidade de ensino.  

Fazendo um balanço de toda esta área de intervenção, entendo-a como o ponto alto de 

todo o meu trabalho enquanto estagiária. Foi uma tarefa complexa para a qual mobilizei 

diversas competências, desde a comunicação, a competências de diagnóstico e 

sistematização, e ainda de análise. Proporcionou-me um contato muito direto com as 

escolas e os seus atores, possibilitando-me na primeira pessoa a perceção dos seus 

interesses, necessidades, inquietações, potencialidades e constrangimentos. Nem sempre 

foi fácil distanciar-me, e tomar única e exclusivamente a posição de investigadora, 

principalmente perante os alunos, mas entendo que tenha sido uma experiencia benéfica 

a esse nível, que me ajudou a construir uma maior maturidade e profissionalismo. 

Este tipo de estudo vem valorizar o trabalho de um técnico superior de educação, as 

suas capacidades e competências e o contributo que podem dar às instituições.  
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3.1.2. Atividades relacionadas com Colaboração em projetos educativos 

promovidos pelas escolas e/ou pela CMC 

Esta área de intervenção pretende retratar atividades relacionadas com o apoio a 

projetos educativos de escola e a projetos promovidos pela autarquia. Este apoio a 

projetos corresponde também a um tipo de ações levados a cabo pelo NOES, no qual a 

coordenadora do núcleo me envolveu diretamente.  

Os projetos em que prestei apoio corresponderam a iniciativas importantes para o 

progresso e evolução dos alunos, tanto pela aquisição de competências como pelo 

desenvolvimento de outras já existentes. Constituíram também oportunidades 

interessantes para o alunos tomarem contacto direto com outros alunos, com agentes 

autárquicos e ainda com associações do concelho.     

 

Colaboração na planificação das sessões do projeto Eco Laboratórios
23

 

 

O projeto Eco Laboratórios consistiu numa iniciativa de uma das escolas do 

concelho de Cascais, mais concretamente da escola Frei Gonçalo Azevedo (S. 

Domingos de Rana), cujo objetivo era trabalhar temas relacionados com o ambiente. No 

entanto, a escola não quis trabalhar sozinha, o que a levou a procurar o apoio de 

parceiros que enriquecessem o projeto, tendo surgido o Gabinete Agenda 21 e a própria 

DIED (através do NOES). 

Numa primeira fase, surgiu uma proposta de projeto por parte do Gabinete 

Agenda 21, cuja finalidade era de trazer às aulas dos alunos do secundário, uma 

componente mais prática, retratando também, a realidade de Cascais face aos temas 

tratados. No entanto, devido à complexidade do projeto proposto e à importância de se 

discutir alguns aspetos com as diferentes partes interessadas, foi necessário proceder à 

marcação de uma primeira reunião de trabalho com os diferentes atores envolventes 

(diretor da escola, alguns professores, representantes do Gabinete da Agenda 21 e da 

                                                        
23 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo disponíveis no anexo I, páginas 

12-14, 26-27, 83-84 e 105-107  
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Divisão de Intervenção Educativa), para reajustar o plano inicial apresentado pelos 

membros do Gabinete da Agenda 21.  

Esse reajuste foi efetuado tendo em conta a opinião e a pertinência da intervenção 

de cada um dos atores, tendo sido realizado: um ajustamento de calendário, com base no 

programa das disciplinas e na articulação dos temas com as disciplinas (por exemplo, a 

pegada ecológica mais associada à biologia enquanto que a eficiência energética está 

mais associada à físico-química); e, ainda, a definição de prioridades para que o projeto 

entrasse como reforço do currículo. 

No entanto, ao longo do ano, foram necessárias mais reuniões: umas, com o 

objetivo de realizar balanços das sessões e do andamento do projeto; e outras, de 

preparação dessas mesmas sessões, tanto na perspetiva pedagógica como no que se refere 

à organização e ao seu ajustamento no tempo. Estas foram reuniões em que estive 

presente, e nas quais pude dar o meu contributo enquanto técnica superior de educação, 

tendo uma participação mais ativa no que diz respeito às questões pedagógicas e de 

organização e dinamização do tipo de atividades nas sessões. 

Balanço e Reflexão da atividade: Fazendo um balanço da participação nas reuniões de 

preparação e planificação do projeto Eco Laboratórios, destaco dois pontos essenciais. 

Um relativo à perceção que consegui obter no que diz respeito ao entrosamento e 

trabalho de parceria realizado, que proporcionou a realização de um projeto muito mais 

completo em que todas as partes interessadas operaram e saíram satisfeitas. Outro, 

relativo ao meu contributo direto para o sucesso do projeto, na medida em que a minha 

visão enquanto técnica superior de educação, proporcionou ter em atenção e trabalhar 

ao longo do projeto questões pedagógicas importantes, como a necessidade de implicar 

mais os alunos nas sessões, recorrendo com maior frequência à sua participação e à sua 

experiência pessoal. Ou seja, promover uma maior motivação dos alunos, 

envolvendo-os e dando-lhes voz nas sessões, para criar um ambiente de debate destas 

questões de sensibilização, na medida em que ao longo do ano lhes foram sendo pedidas 

tarefas concretas de aplicação dos conteúdos teóricos apresentados. 
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Apoio na dinamização das sessões do projeto Eco Laboratórios
24

 

 

Para compreender melhor o projeto importa mencionar que o grande objetivo do 

Eco Laboratórios era de complementar as aulas (nomeadamente de biologia e 

físico-química) com uma abordagem de ensino inovadora, conjugando aulas teóricas e 

práticas. O projeto pretendeu contextualizar as aulas e as temáticas a abordar no 

dia-a-dia dos alunos, e mais concretamente no contexto geográfico escola/casa, a fim 

que os alunos transpusessem os conhecimentos e as competências apreendidas para o 

seu quotidiano e para os seus pares (família, colegas, amigos, professores, etc.), 

conjugando os temas com os interesses pessoais de cada um. Os grandes temas 

abordados foram: alterações climáticas, pegada ecológica, energias renováveis e 

eficiência energética. 

O projeto decorreu ao longo de nove sessões, contando com a participação de 

duas turmas, uma de 10.º ano do curso de ciências e tecnologias (curso 

cientifico-humanístico) e outra de 11.º ano do curso de técnico de energias renováveis 

(curso profissional), abrangendo aproximadamente 45 alunos. As sessões foram 

orientadas, na maioria das vezes, por um técnico do Gabinete Agenda 21, mas também 

por uma técnica da empresa municipal Cascais Próxima (por convite do Gabinete 

Agenda 21). 

Ao longo do ano foram trabalhadas as diversas temáticas numa vertente mais 

teórica e de exposição de conteúdos, tendo ocorrido uma complementação com 

exercícios práticos e orientados para o quotidiano, cujo objetivo pressupunha uma 

reflexão dos alunos relativamente a ações práticas e viáveis na sua casa e escola. 

Destaco, por exemplo, a hierarquização e caracterização de medidas de mitigação e 

adaptação, o cálculo individual da pegada ecológica e a atividade de auditoria 

energética à escola. 

                                                        
24 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo disponíveis no anexo I, páginas 

17-19, 21-23, 25, 28-29, 52-54, 58-60, 68-69, 77-79 e 91-93 
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O meu papel ao longo das sessões consistiu no apoio aos técnicos do Gabinete 

Agenda 21, e mais especificamente no que diz respeito às atividades práticas das 

sessões, pelo acompanhamento dos grupos de trabalho. Colaborei também ao nível de 

toda a logística necessária.  

 

Balanço e Reflexão da atividade: A presente atividade proporcionou-me um contacto 

bastante direto com os alunos e professores, tendo sido uma boa oportunidade de 

experienciar o ambiente escolar. Proporcionou-me também um contacto próximo com 

técnicos da autarquia (fora da DIED), alargando assim a minha rede de contactos.  

Saliento ainda a minha posição enquanto observadora, que a nível pessoal, me 

proporcionou o aprofundamento de temáticas relacionadas com a sustentabilidade, a 

ecologia e o ambiente. O acompanhamento das sessões e o desconhecimento de muitas 

temáticas levou a que saísse da minha zona de conforto, alargando assim a minha cultura 

geral. Para tal, procurei também preparar-me e pesquisar acerca dos conteúdos a abordar 

nas sessões para conseguir ter um melhor desempenho e para colaborar de uma forma 

mais sustentada com os técnicos parceiros no projeto, que desde sempre se mostraram 

disponíveis e atentos às minhas sugestões e pontos de vista. Aliás, muitas vezes foram os 

próprios a enfatizar o meu contributo a nível pedagógico, pela minha área de formação.  

 

 

Acompanhamento do Millenium Youth Project
25

 

 

O Millennium Youth Project é um projeto europeu de Educação para o 

Desenvolvimento acerca dos Direitos Humanos e dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio. No projeto estava implicada uma turma do Agrupamento de Escolas Frei 

Gonçalo Azevedo (10.º ano de ensino regular), tendo sido identificado o tema 

“Ambiente Sustentável” como o preferencial, tendo em conta o Projeto Educativo do 

Agrupamento e a sua prossecução com as políticas de desenvolvimento local do 

                                                        
25 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

39-40, 105-110, 112-114 e 117-118 
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concelho. Neste sentido, foram reunidos os agentes apropriados para a definição de 

algumas estratégias e meios para a integração dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio em atividades curriculares. 

Foram desenvolvidas diversas iniciativas neste âmbito, desde sessões orientadas 

pelas professoras responsáveis pelo projeto, ao projeto Eco Laboratórios referido nas 

atividades anteriores, e ainda iniciativas promovidas pela DIED, parte integrante no 

projeto. Destaco a sessão com a associação Rota Jovem, na qual participei, que decorreu 

com o objetivo de auscultar o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio 

pretendido/escolhido para Cascais pelos respetivos jovens (turma implicada no projeto). 

Para além das atividades e iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, realizou-se 

uma visita da equipa coordenadora a Cascais. Esta visita tinha como objetivo a 

monitorização do projeto, tendo ocorrido ao longo de uma semana, através de diversas 

atividades com os atores envolventes (autarquia, alunos, professores, direção da escola). 

Foi solicitada a minha presença e colaboração em duas das atividades previstas: uma 

primeira, de apresentação das atividades realizadas até ao momento pelos alunos do 

projeto; e uma segunda, em que acompanhei a turma implicada no projeto numa sessão 

dinamizada pelo Centro Cultural de Cascais - a exposição de pintura de Christos 

Bokoros “No Caminho da Essência“, que acompanhava e equacionava questões que 

compõem a natureza da essência do Homem: memória individual e coletiva, realidade, 

verdade, e eternidade.  

O meu papel nas atividades foi perceber se tudo estava a correr bem, e dar 

confiança e motivação aos alunos, sendo que a primeira atividade necessitou de um maior 

acompanhamento da minha parte, uma vez que os alunos estavam muito nervosos, pois 

nenhum se sentia à vontade em falar em público, e sendo em inglês tornou-se mais 

complicado. Contudo, as duas atividades correram muito bem, tendo sido percetível um 

empenho muito positivo por parte dos alunos e até uma empatia interessante com a 

representante da equipa coordenadora do projeto. 
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Balanço e Reflexão da atividade: A colaboração neste projeto penso que tenha surgido 

no seguimento do apoio que já estava a dar no projeto Eco Laboratórios, e por sua vez, 

da relação de proximidade que já tinha construído com a turma implicada. Foi solicitada 

também pelo apoio que poderia dar às professoras. 

A meu ver foram tarefas importantes de representação da DIED, e que decorreram com 

naturalidade. Os alunos já viam em mim uma parte integrante e de apoio nas atividades, 

manifestando contentamento com a minha presença. Foi também através da minha 

colaboração nestas atividades que fiquei a perceber um pouco melhor o projeto e em 

que consistia esta monitorização. Foi uma iniciativa que envolveu não só a escola, mas 

a autarquia, e como tal, era importante que tudo funcionasse bem, visto ser um projeto 

europeu. Desempenhei bem as funções que me tinham sido solicitadas, tendo 

desenvolvido competências ao nível da comunicação, principalmente na forma como 

lidar com universo escolar. 

 

Dinamização e apoio nas Oficinas Formativas para alunos – Pass’a Frente
26

 

 

Esta atividade consistiu numa oficina de formação (distribuída por 12 sessões) 

direcionada a três turmas de cursos profissionais, nomeadamente: o 1.º ano do curso de 

turismo e do curso de informática da Escola Básica e Secundária (EBS) Fernando Lopes 

Graça (oficina conjunta); e o 1.º ano do curso de desporto da EBS Ibn Mucana. A 

oficina trabalhou com os alunos de uma forma dinâmica e com base na metodologia de 

teatro e teatro-fórum, as Competências Essenciais de Aprendizagem ao Longo da Vida, 

constituindo uma oportunidade de inovação pedagógica e de desenvolvimento de 

competências importantes de transição para a vida ativa. A Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa acompanhou e avaliou esta atividade numa lógica de 

colaboração científica, com vista à melhoria da intervenção educativa. 

O meu papel no projeto não foi exclusivamente de acompanhamento das sessões, 

                                                        
26 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

57, 66-68, 74-75, 78-80, 84-85, 87-88, 93-94, 98-100, 103-104, 114-115 e 118-119 
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mas sim de dinamização das mesmas em conjunto com a restante equipa, composta pela 

coordenadora do núcleo e por um outro colaborador com formação artística e em teatro. 

Existia já um plano de sessões elaborado, com conteúdos e temáticas organizadas e até 

sugestões de atividades, sendo esta a 2.ª edição do programa.  

Inicialmente foi-me solicitada a colaboração em apenas uma das escolas, tendo 

sido escolhida a EBS Fernando Lopes Graça. Mas, com o desenvolvimento das sessões 

e do conhecimento das turmas, a coordenadora do núcleo pediu que passasse a dar apoio 

nas sessões da EBS Ibn Mucana, visto ser uma turma mais complicada. Apesar da 

minha intervenção ter sido maioritariamente na EBS Ibn Mucana, ao longo ano acabei 

por também dar apoio na EBS Fernando Lopes Graça, de modo a substituir um dos 

elementos da equipa. 

  

Balanço e Reflexão da atividade: Fiquei bastante satisfeita com a proposta feita pela 

coordenadora do NOES e pela confiança depositada, visto que até ao momento apenas 

estava a acompanhar muitas sessões de projetos sem ter um papel orientação, ainda que 

tenha sido importante para a minha aprendizagem. No entanto, esta foi uma 

oportunidade de desempenhar mais ativamente funções que pusessem à prova as minhas 

competências como técnica superior de educação, e mais concretamente no que diz 

respeito à educação não-formal, área pela qual me interesso bastante.  

Desde início que a coordenadora do NOES me resguardou bastante, tentando 

envolver-me lentamente na dinamização das sessões. Procurou muitas vezes dar-me 

orientações que levassem a uma melhoria de desempenho da minha parte. Notei uma 

evolução a este respeito, tanto no que se refere ao à vontade com as turmas, como na 

orientação das tarefas e atividades das sessões. Com a participação neste projeto tomei 

conhecimento de dinâmicas bastante interessantes, passíveis de serem aplicadas em 

experiências e atividades profissionais futuras. 
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Colaboração na Organização do I Fórum de Ciência do Agrup. de Escolas Frei 

Gonçalo Azevedo
27

 

 

Por solicitação da coordenadora do NOES, colaborei na organização do I Fórum 

de Ciência do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo Azevedo, conjuntamente com os 

professores responsáveis do evento e uma técnica do Gabinete Agenda 21.  

A preparação do evento teve por base uma reunião de trabalho, com o objetivo de 

alinhavar aspetos importantes. Assim, procedeu-se à definição do programa do evento, 

que por consenso de todos os presentes, teve como tema: “Ser Cientista - Como e Para 

Quê?”. Teve-se em atenção os públicos para cada período do dia (manhã para o 

pré-escolar e 1.º ciclo, e tarde para os restantes níveis ensino), e os projetos 

desenvolvidos pelos mesmos, uma vez que um dos objetivos do evento era a 

apresentação dos projetos desenvolvidos no agrupamento (apresentação realizada pelos 

próprios alunos). 

Para ambos os períodos do dia, o evento contou com uma mesma organização - 

uma comunicação inicial de introdução à temática do evento (com um convidado, numa 

lógica de resposta às perguntas das crianças e jovens), seguindo-se de uma apresentação 

de projetos do agrupamento (pelos próprios alunos) e respetivas perguntas e debates. 

Importa referir que de manhã existiriam apresentações de pequenos projetos a decorrer 

no exterior, numa lógica de sessões paralelas, devido ao elevado número de alunos. 

Balanço e Reflexão da atividade: Pessoalmente fiquei muito satisfeita com a minha 

colaboração no evento, pelo que consegui entrosar-me perfeitamente com a equipa, 

sentindo-me à vontade para dar a minha opinião e fazer sugestões, tendo muitas delas 

sido aceites. Estas sugestões decorreram de experiências anteriores em congressos e 

seminários. Colaborei, assim, com ideias pertinentes, baseadas nas boas experiências 

que tive ao longo da minha formação na licenciatura e mestrado, e do conhecimento que 

tinha de alguns alunos (nomeadamente pelo apoio que dei no projeto Eco Laboratórios). 

                                                        
27 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

105-107, 115-116 e 122-123 
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Construção de relatórios descritivos
28

 

 

Esta atividade diz respeito àquilo que a Divisão denominavam de serviços externos, 

ou seja, para cada atividade realizada no exterior, foi-me solicitada pela coordenadora do 

núcleo a produção de um relatório descritivo. Como tal, ao longo do ano elaborei diversos 

relatórios (relatórios simples e descritivos), acerca dos projetos que acompanhei e de 

qualquer outra tarefa/atividade/sessão que me tenha sido solicitada assistir sem 

acompanhamento da mesma. 

 

Balanço e Reflexão da atividade: Entendo esta atividade como uma forma da 

coordenadora do núcleo acompanhar e ficar a par dos projetos e atividades pelos quais 

fiquei responsável. Ao longo do ano tornou-se uma tarefa automática e espontânea.  

Com ela desenvolvi capacidades de descrição e sistematização de informação, tendo 

sempre uma enorme preocupação em cingir-me ao essencial, complementando com a 

minha apreciação sobre alguns aspetos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

27, 38, 40, 50, 59, 76, 93, 107 e 116 
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3.1.3. Atividades relacionadas com o Apoio à formação de agentes educativos 

 

A presente área de intervenção corresponde a uma ação do NOES de apoio à 

formação de agentes educativos, entendido pelo núcleo como um mecanismo facilitador 

da transição escola-mercado de trabalho.  

O tema da formação foi: “A Escola na Promoção da Empregabilidade – Desafios, 

Recursos e Dinâmicas”, destinando-se à dimensão dos cursos de carácter 

profissionalizante, incidindo sobre a realidade da transição escola – mercado de trabalho, 

e o papel apoiante dos agentes educativos que acompanham este processo. O 

público-alvo desta oficina de formação abrangeu os diretores de cursos 

profissionalizantes, docentes e diretores de turma de ensino secundário de escolas 

públicas e privadas e escolas profissionais do concelho. 

Apoio nas sessões de formação de professores
29

 

Descrevendo e contextualizando a oficina de formação, importa referir que esta, 

de uma forma geral, contou com nove participantes – docentes dos diferentes 

Agrupamentos de Escolas - e três formadores. A formação decorreu no Centro de 

Interpretação Ambiental Pedra do Sal, num total de 10 sessões presenciais (25 horas), 

entre Dezembro e Março (no horário das 18h às 20h30) tendo tido também uma 

componente de trabalho autónomo. Os conteúdos da ação foram abordados tendo em 

conta as componentes de formação sociocultural e técnica, pretendendo-se contribuir 

para a formação em contexto de trabalho, numa lógica de aproximação a entidades do 

território local. 

  Neste sentido, o programa da oficina de formação desenvolveu-se segundo três 

grandes temáticas, nomeadamente: 1) Empregabilidade e Educação ao Longo da Vida; 

2) Desenvolvimento de Competências para a Inserção no Mercado de Trabalho; e 3) 

Recursos para a Promoção de Empregabilidade. Estas temáticas, e os conteúdos 

                                                        
29 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

14, 16-17, 29-30, 36-38, 41-42, 47-48, 54-55, 65, 72, 80-81, 85-86 e 88-91 
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inerentes, foram abordados tendo por base diferentes métodos e técnicas pedagógicas, 

recorrendo a técnicas expositivas, interativas, de reflexão e de partilha. Foram 

proporcionadas diversas reflexões, tanto a título individual, como de grupo, tendo não só 

como referência as temáticas programadas, mas também as dúvidas e questões levantadas 

pelos participantes ao longo da oficina. Estas reflexões foram promovidas e 

desenvolvidas através de inúmeras dinâmicas, tendo algumas delas sido aplicadas pelos 

docentes no seu contexto de trabalho, ou seja aos seus alunos. 

Para uma aproximação a entidades do território local, e numa lógica de 

apresentação de recursos e projetos, os formadores convidaram algumas entidades do 

concelho, nomeadamente, a Divisão de Juventude, a Unidade de Promoção de Emprego, 

a Associação Empresarial do Concelho de Cascais, e a Associação Juvenil Rota Jovem. 

Esta apresentação de recursos mostrou-se bastante interessante, tanto no que diz respeito 

a um conhecimento mais alargado do concelho e das suas iniciativas, como pelo facto 

de os professores serem os agentes educativos mais importantes para a divulgação 

destes recursos aos alunos e aos jovens. Estas são entidades com programas e projetos 

de grande valor e com um foco de cidadania aliciante e que, por sua vez, trazem 

oportunidades aos jovens de tomarem contacto com experiências de trabalho, outros 

conceitos, e apoios às suas ideias e projetos. A oficina traduziu-se também num 

momento importante para um alargamento da rede de contactos dos respetivos docentes. 

O meu papel ao longo das sessões foi maioritariamente enquanto participante nas 

atividades, tendo sido solicitada a minha reflexão e experiência em algumas das 

temáticas abordadas. No entanto, destaco também o apoio logístico que dei, 

nomeadamente, no registo de presenças e dos trabalhos de casa dos formandos. A par do 

que foi referido, saliento a minha posição enquanto observadora, que a nível pessoal, me 

proporcionou o aprofundamento de temáticas relacionadas com a transição para a vida 

ativa dos jovens e empregabilidade, o contacto direto com a experiência de professores de 

diversas realidades escolares, e ainda de aspetos relativos à organização e funcionamento 

de uma oficina de formação. Tive ainda a oportunidade de partilhar e de dar o meu 

contributo enquanto ex-aluna do concelho, podendo também colaborar através das 
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minhas experiências e competências adquiridas ao longo da formação em ciências da 

educação. 

 

Balanço e Reflexão da atividade: Refletindo acerca destas 10 semanas de formação, 

penso que foi uma experiência muito benéfica, que me proporcionou conhecer mais 

aprofundadamente alguns projetos e instituições do concelho. Possibilitou-me, também, 

um contacto privilegiado com docentes e com a sua realidade, tanto no que diz respeito 

às suas necessidades, como a dificuldades e constrangimentos face à escola e ao 

relacionamento com os alunos e pais. Ao longo das sessões foram mostrando as suas 

preocupações acerca do seu papel enquanto professores, e a importância que lhes tem 

sido dada nos últimos anos, pelo que se sentem desvalorizados a diversos níveis.  

No entanto, e através de diferentes dinâmicas e dos trabalhos propostos ao longo da 

oficina formativa, fui constatando uma evolução crescente por parte dos professores, na 

medida em que, passaram a valorizar-se mais (não só a nível profissional, mas também 

pessoal), apreenderam estratégias importantes para colmatar preocupações correntes, 

tendo ainda adquirido e construído ferramentas fundamentais para as suas aulas. Foi 

nesta evolução ao longo das sessões que me apercebi da importância destas iniciativas, e 

da forma como estas alteram as expectativas dos docentes. 

O balanço é muito positivo, não só pelos conhecimentos adquiridos, como também 

pelas dinâmicas aprendidas, que constituíram um reforço a nível de autoconhecimento, 

de relacionamento interpessoal e de competências sociais. Foi uma ótima oportunidade 

de contactar com outros agentes da Câmara e da comunidade escolar. A sua recetividade 

e a sua preocupação incentivaram o meu trabalho enquanto estagiária e técnica superior 

de educação, na medida em que me proporcionaram diversas reflexões sobre a 

educação, sobre as questões da transição para a vida ativa e do papel da câmara em 

todos os processos, pelo apoio que presta à comunidade escolar. Com a oficina tive a 

oportunidade de conhecer de perto alguns projetos da autarquia, pertinentes e 

interessantes para o meu futuro enquanto profissional, como por exemplo, o Programa 

de Ocupação de Jovens (POJ), e os estágios profissionais.    
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Colaboração na avaliação dos dossiês de formação e respetiva avaliação geral dos 

docentes
30

 

 

Após a realização da Oficina Formativa de Professores “Escola na Promoção da 

Empregabilidade”, procedeu-se à avaliação dos respetivos formandos. A primeira fase 

deste processo de avaliação correspondeu à recolha dos portefólios dos docentes que 

participaram na Oficina, pelo que acompanhei a coordenadora do núcleo ao Laboratório 

de Aprendizagens, local onde os formandos teriam de entregar os respetivos portefólios. 

Aqui, realizámos uma primeira análise dos relatórios entregues, tendo observado o seu 

conteúdo, tomando especial atenção aos relatórios finais. A segunda fase correspondeu a 

uma reunião com os 3 formadores, com o objetivo de efetuar a avaliação dos 

participantes. Esta decorreu nas instalações da Divisão de Promoção de Emprego.   

Cada um de nós observou os portefólios dos docentes, realizando alguns 

comentários e análises dos trabalhos produzidos. Falo no plural, pois fui plenamente 

integrada na reunião, tendo-me sido pedida opinião, enquanto participante e observadora 

da oficina. Comentei o que me foi solicitado (o envolvimento dos docentes, o horário da 

formação, os trabalhos produzidos), tendo tido também a abertura para enaltecer pontos 

que achei importantes e que ainda não tinham sido referidos, como por exemplo, a forma 

como os professores passaram a ter em conta o background dos alunos, e o facto de terem 

tomado contacto com ações e projetos do concelho que até então desconheciam, tendo-os 

valorizados e mostrando-se interessados em apresentá-los aos seus alunos. 

Antes de um dos formadores ter de se ausentar da reunião, mencionou-se a 

importância de esta oficina ser estendida por mais tempo, ou ser repartida em dois 

módulos (visto que as oficinas de formação obedecem a um número de horas). Este ponto 

surgiu da dificuldade sentida por uma das formadoras no seu módulo de “técnicas ativas 

de procura de emprego”, que visa a construção de currículos e cartas de apresentação, 

visto o tempo não ter sido suficiente para trabalhar estes instrumentos da melhor forma, o 

                                                        
30 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

100-103 
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que por sua vez, se refletiu nos trabalhos apresentados pelos docentes.  

Procedeu-se, ainda, à observação do dossiê de formação e das suas componentes, 

levando os formadores a falarem da avaliação da oficina, e também do relatório do 

avaliador externo. Ficou acordado que seria eu a responsável pelo relatório. 

Por fim, procedeu-se à avaliação dos formandos, tendo-se criado critérios 

específicos, dos quais se destacam dois grandes níveis, um relativo à componente 

presencial (10% para a Assiduidade e Pontualidade, 20% para a Participação, 

Relacionamento Interpessoal e Partilha Oral, e 30% para Trabalhos realizados e 

conhecimentos demonstrados) e outro à componente autónoma (20% face ao Conteúdo 

do Portfolio/Trabalhos e Atividades, Registo de Bordo, Fóruns e Pesquisas Adicionais, 

10% face ao relatório final, e por fim, 10% na entrega atempada do portefólio). Ficou 

acordado que a coordenadora do NOES sistematizaria toda a avaliação numa grelha. 

Após a elaboração da grelha foi-me solicitado que verificasse a mesma, em todos os 

pontos da avaliação e respetiva pontuação. Assim sendo, tive o cuidado de verificar 

todos os cálculos, tendo encontrado duas pequenas falhas que retifiquei. 

 

Balanço e Reflexão da atividade: Participar no processo de avaliação da Oficina 

Formativa, permitiu-me conhecer e compreender dinâmicas e aspetos importantes a ter 

em conta numa ação deste tipo. Foi para mim o ponto alto desta terceira área de 

intervenção, visto ter sido o momento em que me senti mais integrada enquanto 

membro da equipa, e não apenas uma mera participante e observadora.  

No entanto, a posição que tomei, e que me foi permitida, possibilitou um olhar mais 

amplo e externo, (visto não ser encarada nem como formadora, nem como formanda), o 

que proporcionou a avaliação de fatores que não tinham sido evidenciados pelos 

formadores. Desenvolvi competências na área de formação (ainda que pela observação) 

e tomei contacto com estratégias e ferramentas úteis para este tipo de trabalho. É 

importante ter em conta que a formação poderá ser uma possível área de trabalho, e 

como tal, tentei ao máximo aprender e desenvolver competências neste sentido.  
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Produção do relatório de especialista
31

 

  

No seguimento do que ficou acordado na reunião de avaliação dos docentes 

participantes na Oficina de Formação, procedi à redação do relatório de especialista. 

Ainda na reunião de avaliação a coordenadora do núcleo referiu que habitualmente é 

escrito por algum dos formadores, ou alguém diretamente ligado à formação, sendo 

enviado posteriormente para a entidade/avaliador externo para validação e respetiva 

assinatura.  

Assim sendo, e como membro ativo da formação foi-me pedida a execução dessa 

tarefa. Solicitaram que escrevesse de forma geral em que consistiu a formação, as 

temáticas desenvolvidas, o trabalho dos participantes, os aspetos bem conseguidos, os 

menos conseguidos, e ainda, que referisse sugestões e desenvolvimentos futuros. Para 

este último aspeto, que ainda não tinha sido esmiuçado na reunião, foi referida a criação 

de módulos futuros sobre como construir um currículo, redigir as cartas de motivação e 

preparar as entrevistas de emprego, podendo, eventualmente, ser desenvolvidos numa 

lógica de workshop. Identificou-se também a necessidade de se trabalhar com as 

estruturas das escolas, e nomeadamente, com o conselho pedagógico, de modo a criar 

estratégias de promoção da empregabilidade. 

 

Balanço e Reflexão da atividade: Esta atividade fez com que me posicionasse 

enquanto formadora, e tivesse em conta todos os aspetos importantes da formação. Tive 

a necessidade de realizar um balanço de toda a oficina de formação integrando também 

os aspetos abordados na reunião de avaliação. Despertei, assim, a minha capacidade de 

sistematização de informação e de articulação da mesma. Através da produção do 

relatório desenvolvi também a minha capacidade de escrita, pela preocupação em 

elaborar um discurso cuidado e formal. 

 

 

 

                                                        
31 A informação apresentada na atividade é retirada das notas de campo, disponíveis no anexo I, páginas 

101-103 e 117 
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As atividades apresentadas representam iniciativas da própria autarquia para 

desenvolver e qualificar o ensino profissional. Estas pretendem proporcionar 

oportunidades enriquecedoras aos alunos e docentes, assim como o desenvolvimento de 

competências essenciais ao mundo do trabalho. Através da descrição das atividades é 

possível constatar o envolvimento da comunidade e de diversos agentes educativos, 

evidenciando a mobilização e gestão de recursos realizada pela autarquia.  

Todas estas iniciativas integram-se num plano estratégico, no sentido de 

incrementar o desenvolvimento do território, apontando simultaneamente para um 

processo de construção de uma política educativa local que introduz propostas de 

multirregulação. 

 Seguidamente, no trabalho de projeto, dou especial atenção ao dispositivo de 

monitorização, como estratégia de diagnóstico da atividade dos cursos profissionais. 

Constitui também um instrumento importante para uma regulação mais eficiente e 

eficaz da educação, e mais concretamente, do Ensino Profissional no Concelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cátia Boura, A intervenção autárquica na regulação local do ensino profissional:  o caso da autarquia 

de Cascais, IEUL, 2015 

79 

 

CAPÍTULO 4 - PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Neste último capítulo apresentamos a pequena investigação realizada no período 

de estágio. A investigação está centrada no Dispositivo de Monitorização dos Cursos 

Profissionais do Concelho. A escolha do tema surge a partir de uma proposta da própria 

autarquia para o desenvolvimento de um estudo de diagnóstico face à atividade dos 

cursos profissionais do concelho, conforme está presente no terceiro capítulo – Estágio 

na Autarquia de Cascais. Neste contexto, a preocupação e a intervenção da autarquia 

numa nova área desperta-nos um profundo interesse.  

Assim, optamos pelo desenvolvimento de um projeto de investigação que propõe 

uma leitura crítica do trabalho desenvolvido, a partir da encomenda da própria 

autarquia, e do que significa esse trabalho para a mesma. Esta leitura permite-nos 

conhecer a visão e o papel da autarquia na intervenção do ensino profissional, assim 

como os processos e instrumentos de regulação que lhe estão inerentes, no qual damos 

principal destaque ao Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais do 

Concelho.  

Após esta breve contextualização, importa apresentar a organização deste 

capítulo, dividido em quatro partes distintas: 

Subcapítulo 1. - Contextualização e Identificação do Tema e Problema – onde fazemos 

a contextualização do tema que nos propomos investigar, apresentando a sua pertinência 

e os traços mais significativos a nível teórico. Aqui, destacamos autores de referência da 

área em estudo – O Ensino Profissional. 

Subcapítulo 2. - Objeto de Estudo, Objetivos de Investigação e Eixos de Análise – no 

qual apresentamos as ferramentas essenciais para toda a definição e orientação do 

estudo. 

Subcapítulo 3. - Metodologia de Investigação – onde apresentamos o design de 

investigação e explicitamos as fases constituintes do projeto de investigação.  



Cátia Boura, A intervenção autárquica na regulação local do ensino profissional:  o caso da autarquia 

de Cascais, IEUL, 2015 

80 

 

Subcapítulo 4. - Apresentação e Discussão dos Resultados de Investigação – no qual 

apresentamos o argumento que defendemos na nossa investigação, procedendo em 

seguida à apresentação e discussão dos resultados obtidos, ambos em função dos eixos 

de análise definidos para a investigação.    
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4.1. Contextualização e Identificação do Tema e Problema 

 

Este estudo, centrado nas políticas de descentralização e territorialização e na 

crescente intervenção das autarquias no campo educativo, insere-se mais concretamente 

numa nova área de intervenção da autarquia de Cascais – o Ensino Profissional -, na 

qual têm sido desenvolvidas diversas atividades e iniciativas no sentido de a qualificar e 

de a apoiar. Com esta nova entrada, surge uma preocupação e uma necessidade de 

diagnóstico por parte da autarquia numa área ainda desconhecida.  

A procura de um conhecimento minucioso sobre o que se passa nas escolas no 

âmbito do Ensino Profissional, leva a autarquia de Cascais a alargar o seu campo de 

intervenção e a investir na criação de um Dispositivo de Monitorização dos Cursos 

Profissionais do Concelho. É neste contexto que integra o projeto de investigação, 

vocacionado para o diagnóstico da organização e funcionamento dos cursos 

profissionais. Este conhecimento insere-se em áreas importantes para o 

desenvolvimento local e económico, cruzando assim com o tecido empresarial, o 

emprego e a transição para a vida ativa.  

A par disto, importa também fazer referência à preocupação da autarquia em 

diversificar os percursos de aprendizagem32, sendo fundamental “garantir, por todos os 

meios disponíveis, que esta escolarização tenha qualidade, ou seja, que equivalha a 

proporcionar percursos de educação e formação de qualidade para cada um” (Azevedo, 

2014). Em particular, esta passou a ser uma prioridade e um dos objetivos a cumprir nos 

próximos anos, por parte da autarquia de Cascais e dos seus Agrupamentos de escolas: 

“Melhorar a qualidade da educação, dos seus processos e dos seus resultados, no quadro 

de um Plano de Desenvolvimento da Educação para Cascais, tal é o principal objetivo 

que a todos mobiliza” (Azevedo, 2014).  

 

                                                        
32

 Esta preocupação surge em função dos desafios provenientes da nova idade limite da escolaridade 

obrigatória 
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Neste sentido, destacamos a perspetiva de que as autarquias têm um importante 

papel na coordenação e na dinamização das iniciativas locais (pela sua visão global e 

integrada) e também na promoção de um projeto que influencie as potencialidades do 

território, de modo a que se torne uma cidade educadora, com uma intenção expressa de 

melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos (Fernandes, 2004: 42). 

Conhecer a evolução do Ensino Profissional em Portugal, tanto no que se refere às 

escolas profissionais, como às escolas de ensino público, ajuda-nos a compreender o 

posicionamento e o interesse da autarquia neste âmbito. 

 

O Ensino Profissional em Portugal: ofertas formativas e oportunidades educativas 

 

A criação das escolas profissionais, em 1989, vem reintroduzir no sistema 

educativo uma modalidade de ensino descontinuada após a Revolução de 1974 

(Azevedo, 2009: 19-20). Apresentando já um percurso com mais de vinte anos, o 

Ensino Profissional surgiu por ação dos Ministérios da Educação e do Trabalho, e por 

um conjunto de pessoas e instituições que já reivindicavam este tipo de ensino há algum 

tempo (Azevedo, 2013: 6). Por Ensino Profissional entende-se: 

“a preparação para ocupações profissionais qualificadas e altamente qualificadas, 

compreendendo usualmente os estudos práticos e profissionais oferecidos em escolas 

profissionais, a formação em aprendizagem e também outras formas de combinação entre 

a formação em escola e na empresa, os programas de formação-emprego.” (Azevedo, 

1998: 20) 

Esta é uma Modalidade de Ensino que nasceu da preocupação face à qualificação 

dos jovens e adultos, influenciado pelas baixas taxas de escolarização e abandono escolar 

(comparativamente com outros países da União Europeia). Neste sentido, e com a entrada 

na União Europeia, em 1986, Portugal sofreu uma forte pressão face à necessidade de um 

investimento na qualificação inicial de jovens (Azevedo, 2009: 14). 

Também as expectativas escolares dos jovens constituíram uma forte motivação 

para a construção de uma nova política de ensino, aliada também à questão levantada por 
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diversos atores - associada à necessidade de uma diversificação de oportunidades de 

educação e formação (pós-ensino básico) -, e ainda ao facto de os agentes educativos 

elaborarem propostas neste sentido, pelo que a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) 

defendia o desenvolvimento deste tipo de ensino (Azevedo, 2009: 15).  

Assim, um novo desafio político surgiu, o de, em 1989, desenvolver um novo tipo 

de educação no ensino secundário que, por sua vez, deu origem a um outro modelo 

político de educação e de ação pedagógica. 

Neste contexto, foram criadas as Escolas Profissionais em 1989, no âmbito da 

Reforma do Sistema Educativo, que introduziram uma modalidade alternativa, de 

escolarização de nível secundário, fundamentalmente voltada para a aproximação dos 

jovens aos contextos de trabalho e às realidades profissionais (Antunes, 2005: 42).  

O Ensino Profissional tem assim contribuído para a motivação e realização 

pessoal de muitos jovens, buscando a sua qualificação numa determinada área do saber 

técnico e profissional, e ainda do desenvolvimento pessoal e cívico, cooperando 

também para a redução do insucesso escolar (Azevedo, 2013: 7). 

Em 2005, o Ensino Profissional foi alargado às escolas secundárias de ensino 

público (Azevedo, 2013: 8). Uma medida que decorreu da reforma do Ensino 

Secundário, presente no Decreto-Lei 74/2004, de 26 de Março e nas retificações da 

Declaração de Retificação n.º 44/2004, de 25 de Maio, que estabelecem “os princípios 

orientadores da organização e da gestão curricular, bem como da avaliação das 

aprendizagens, no nível secundário de educação”, acrescentando que os cursos 

profissionais passam a fazer parte integrante do nível secundário de educação (Sousa, 

M. 2012: 20). 

Esta foi uma decisão política que levou a uma “explosão” do ensino profissional, 

impregnada de uma forte determinação, trazendo consigo diversas possibilidades e 

abrindo novos horizontes de ação às escolas, ampliando o seu leque de ofertas 

formativas e oportunidades educativas.  
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No entanto, tendo em conta fatores importantes para o sucesso do ensino 

profissional
33

, é importante procurar compreender o que se passa hoje com a abertura 

repentina e massiva de cursos profissionais em escolas secundárias, assim como 

perceber a atual situação das escolas profissionais, no sentido de: 

 

“Acolher todos os jovens e construir com cada um caminhos de desenvolvimento e de 

sucesso, fazendo do currículo um campo de oportunidades educacionais e não apenas um 

círculo de prescrições a cumprir, esse deveria continuar a ser o horizonte de atuação de 

cada escola, seja secundária seja profissional.” (Azevedo, 2009: 39) 

 

Com base neste pressuposto o presente projeto de investigação pretende perceber 

a intervenção autárquica na regulação do ensino profissional no ensino secundário no 

Concelho de Cascais, e mais concretamente tendo por base um instrumento de 

diagnóstico realizado ao longo do ano letivo 2013-14 – O Dispositivo de Monitorização 

do Ensino Profissional do Concelho de Cascais. 

Este é um instrumento de diagnóstico que parte da própria autarquia, tendo sido a 

mesma a mobilizar-se para conhecer a organização e funcionamento dos cursos 

profissionais. É através deste diagnóstico que a autarquia tem suporte para se 

posicionar, estruturar e pensar políticas educativas locais relativamente ao ensino 

profissional, tendo uma intencionalidade de ajudar as escolas, integrando a área 

educativa numa área profissional e empresarial. Ou seja, a autarquia assume um papel 

de integradora e congregadora de opções políticas que envolvem não só as escolas, mas 

                                                        
33 Azevedo (2009: 39) refere que é essencial ter presente a discrepância institucional existente entre as 

escolas profissionais e as escolas secundárias, uma vez que o sucesso do ensino profissional, segundo o 

mesmo, está assente em cinco elementos centrais (2013: 7): 1) a reduzida dimensão da escola, que promove 

um acompanhamento mais personalizado a cada aluno, apoiando-o nas diversos domínios (educativos, 

sociais e humanos); 2) o modelo pedagógico que se apresenta assente em módulos e em ciclos de 

aprendizagem de três anos, com tarefas claras, sequenciais e progressivas; 3) o envolvimento da 

comunidade local, que favorecem uma boa articulação com o contexto social e económico local; 4) o 

regime de administração e gestão, de carácter mais autónomo, tanto a nível pedagógico, como 

administrativo e financeiro, que leva a uma maior responsabilidade e a uma exigência contínua face à 

prestação de contas (tanto à comunidade como aos servições de administração educacional); e 5) o regime 

de certificação, que dá uma equivalência ao nível secundário, que possibilita a entrada no mercado de 

trabalho (pela realização da PAP – Prova de Aptidão Profissional), e ainda, que permite o prosseguimento 

de estudos.   
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também o mundo do trabalho e o mundo empresarial. A partir da sua posição 

integradora, consegue definir o que é mais importante, cruzando o território educativo 

com o território profissional e empresarial, tendo presente as potencialidades e 

características do concelho. 
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4.2. Objeto de Estudo, Objetivos de Investigação e Eixos de Análise 

 

O propósito central desta investigação compreende o estudo da intervenção 

autárquica na regulação local do ensino profissional no Concelho de Cascais. Por um 

lado, incide no processo de construção do Dispositivo de Monitorização do Ensino 

Profissional do Concelho de Cascais, um instrumento de diagnóstico solicitado pela 

própria autarquia e desenvolvido sob a orientação da mesma, e que pretende perceber a 

organização e o funcionamento dos cursos profissionais. Por outro, investe na leitura 

crítica de todo este processo, mais concretamente dos fatores que estão na sua origem, 

as fases de construção e, por fim, a sua concretização e consequências para a 

intervenção da autarquia neste novo campo. 

Pretendemos conhecer as motivações da autarquia para uma intervenção no 

âmbito do ensino profissional, a sua ação concreta e respetivos efeitos. Neste sentido, a 

pergunta de investigação do presente estudo é: Qual a intervenção da autarquia na 

regulação do ensino profissional em Cascais? 

 Tendo em conta a intenção referida e o trabalho empírico, os objetivos de 

investigação são:  

1) Conhecer a visão da autarquia face ao ensino profissional  

2) Percecionar o papel da autarquia na regulação do ensino profissional no Concelho. 

3) Identificar processos e instrumentos de regulação do ensino profissional  

4) Perspetivar a visão da autarquia face à influência do Dispositivo de Monitorização do 

Ensino Profissional nas escolas. 

De modo a responder à pergunta de investigação e a concretizar os objetivos 

delineados, definimos dois eixos de análise: 

1) A intervenção da autarquia na regulação do ensino profissional 

 Visão/posicionamento da autarquia  

 Intervenção da autarquia 
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Pretendemos contextualizar a intervenção da autarquia de Cascais no âmbito do 

ensino profissional. Apresentamos a sua visão face esta modalidade de ensino, o seu 

posicionamento e os respetivos projetos desenvolvidos. 

2) Dispositivo de Monitorização 

 Motivações para a construção do Dispositivo de Monitorização 

 Apresentação do Dispositivo de Monitorização 

 Leitura crítica do Dispositivo de Monitorização 

Procuramos fazer uma análise crítica do Dispositivo de Monitorização dos Cursos 

Profissionais - a principal atividade de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano de 

estágio. Pretendemos dar a conhecer as motivações que estão na origem da construção 

deste estudo, apresentar o dispositivo (critérios para a seleção dos cursos, caracterização 

do universo de análise e dimensões que análise do Dispositivo de Monitorização) e, por 

fim, uma análise crítica do mesmo discutindo o seu contributo para a intervenção da 

autarquia no campo do Ensino Profissional.   
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4.3. Metodologia de investigação 

 

A elaboração e o desenvolvimento deste projeto de investigação constitui um 

processo complexo que envolve diversas fases. O presente projeto, com características 

muito específicas, parte de um interesse particular da autarquia de Cascais no Ensino 

Profissional, tendo sido a própria a sugerir a integração no NOES. Neste contexto, 

apresentamos as várias fases do projeto de investigação, representadas na seguinte 

figura: 

  

Figura 10. Design de Investigação 

 

Numa primeira fase, e sendo o Ensino Profissional uma nova área de intervenção, 

centrámo-nos na revisão da literatura acerca do tema, essencial para a contextualização 

da investigação no ponto de vista político e social, mas também no plano teórico e 

metodológico (Afonso, 2014: 50). Paralelamente, considerámos a experiência e a 

vivência da investigadora enquanto estagiária, tendo sido possível pôr em evidência o 

contexto profissional de estágio com o aprofundamento de conhecimentos e sua 

contextualização relativamente à temática em estudo. Esta fase foi essencial para 
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perceber as dinâmicas, projetos e atividades desenvolvidas pelo núcleo.  

Na segunda etapa do projeto de investigação, definimos a pergunta de partida. 

Segundo Afonso “a natureza de um problema de investigação consiste na produção de 

conhecimento da realidade social, de um determinado contexto ou processo e que é 

expresso na questão O que é que não sabemos e queremos saber?” (2014: 53). De 

seguida, construímos os objetivos de investigação e definimos os eixos de análise, 

essenciais para a organização e para a consolidação de toda a investigação, orientadores 

da análise dos dados, dando corpo aos resultados. 

As etapas seguintes do projeto de investigação disseram respeito “à efetiva 

concretização da pesquisa, com o desenvolvimento do trabalho empírico” (Afonso, 

2014: 57). Estas fases corresponderam à recolha de dados e respetivo tratamento e 

análise. Para a recolha e sistematização destes mesmos dados, foi necessário construir 

um conjunto de instrumentos de recolha, sistematização e análise de dados. 
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4.4. Apresentação e Discussão dos Resultados de Investigação 

 

A investigação desenvolvida permite-nos apresentar o seguinte argumento: a 

intervenção da autarquia de Cascais e o desenvolvimento dos seus diferentes projetos e 

atividades contribuem para o seu reposicionamento no campo educativo. Trata-se de 

uma intervenção cada vez mais alargada não se circunscrevendo às competências que 

lhes estão atribuídas. A autarquia atua assim muito além do que está previsto e assume 

papéis importantes para a educação do concelho. Neste projeto em específico 

analisamos a intervenção da autarquia na área do Ensino Profissional (um novo campo 

de ação). Defendemos que esta intervenção apresenta uma perspetiva de construção de 

uma política educativa local.  

É em função deste argumento que passamos a apresentar os dados recolhidos, 

assim como a sua discussão, em função dos dois eixos de análise anteriormente 

referenciados, a saber: 1) A intervenção da autarquia na regulação do ensino 

profissional; e 2) Dispositivo de Monitorização. 

 

 

1) A intervenção da autarquia na regulação do ensino profissional 

a) Visão da autarquia face ao Ensino Profissional 

Para compreender a visão da autarquia de Cascais face ao Ensino Profissional é 

fundamental perceber as suas motivações em todo este processo. Segundo a Chefe de 

Divisão de Intervenção Educativa, o ensino profissional é uma área considerada 

fundamental a nível político e para o território:  

“Para o nosso território, e politicamente, foi uma área que foi considerada fundamental. 

(…) foi considerado pertinente trabalhar com esta área do ensino profissional, porque 

considerámos que é fundamental para a nossa comunidade, para os nossos jovens, terem 

esta diversidade de oferta” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.386).  

O ensino profissional não é entendido como um ensino de segunda escolha, mas 

sim como um ensino num mesmo patamar que o ensino regular:  
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“Quando nós falamos de ensino profissional, não falamos de ensino de segunda escolha. 

Falamos de um ensino com um grande nível de exigência, com um nível, do ponto de 

vista científico e da componente prática, com a possibilidade de lhes dar uma formação 

de excelência.” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.386). 

Aliada à promoção de um ensino de qualidade ou até mesmo de excelência “e que 

seja uma alternativa qualificante, para quem queira ir para a universidade ou para quem 

queira ir para o mundo do trabalho.” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.386), 

surge a preocupação com as questões vocacionais e de projeto de vida dos jovens do 

concelho: 

“A nível de faixas etárias começamos ali nos 14/15, nas alturas das definições 

vocacionais, nas definições das profissões, porque se percebeu que essa era uma área 

fulcral nesta abordagem aos jovens, ok? Era sempre as questões do futuro, as questões do 

projeto de vida. E, era algo que se podia constituir como âncora deste núcleo.” (Anexo I, 

entrevista à Coordenadora do NOES, p.390). 

Compreendemos assim, que a intencionalidade desta intervenção assenta na 

valorização do ensino profissional. Acresce a preocupação da autarquia em propor o 

ensino profissional como uma alternativa curricular de qualidade, uma vez que é 

entendida como uma modalidade de ensino exigente tanto do ponto de vista científico 

como prático. Neste contexto, sobressai a emergência das questões vocacionais dos 

jovens, ou seja, do acompanhamento de todo o seu progresso escolar para um melhor 

apoio nas definições de projetos de vida e, posteriormente, de transição para a vida 

ativa.       

Este é um trabalho que é desenvolvido com base na valorização e criação de uma 

rede territorial de trabalho, ou seja, com a envolvência de vários agentes educativos e da 

comunidade: 

“ (…) sinto que temos uma rede territorial forte, de ligação forte entre a escola, outros 

agentes educativos que trabalham na comunidade, e a família. Criou-se aqui uma rede de 

trabalho. E isto é bom. Nem sempre é fácil, porque temos vários climas institucionais, e 

fazer esta gestão é complexa, mas este é o desafio que se nos coloca, e nós achamos que é 

a mais-valia que podemos dar, que é criar aqui esta rede de trabalho com a comunidade.” 

(Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.383). 

Nesta perspetiva a chefe de divisão refere o seguinte: “Quando falo em território, 
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•Estudo de Interesses Profissionais e Expectativas Formativas 

•Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais 

1. Diagnóstico e Produção de Conhecimento 

•Experiências-Piloto na implementação de cursos profissionais 

•Projetos-Piloto na implementação de projetos educativos de Agrupamentos 

•Eco Laboratórios 

•Millenium Youth Project  

•Oficinas Formativas para professores 

•Oficinas Formativas para alunos 

2. Estratégia de Intervenção no Terreno 

 

•Feira de Profissões  

•Semana da Educação  

3. Divulgação e Orientação Profissional 

falo em território escola, falo em autarquias, falo do mundo empresarial, e falo dos 

jovens.” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.389). 

A autarquia aposta assim num forte trabalho de parceria e cooperação entre todos, 

para obter um maior sucesso nas intervenções que propõe: “Eu acho que às vezes é 

preferível nós irmos trabalhando estratégias de cooperação, de igualdade, de estarmos 

juntos, ao mesmo nível, a construir as coisas. Eu acho que tem frutos mais profícuos, 

que cria mais alicerces.” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.386). 

b) Intervenção da autarquia na área do Ensino Profissional 

A visão da autarquia relativamente ao Ensino Profissional determina a sua 

intervenção neste campo. A sua preocupação em qualificar esta modalidade alarga a sua 

intervenção neste âmbito e orienta a estratégia definida para o Ensino Profissional. 

Desta intervenção distinguimos, agrupamos e conceptualizamos três grandes áreas de 

ação: Diagnóstico e produção de conhecimento; Estratégia de intervenção no terreno; 

Divulgação e promoção do ensino profissional. 

Os projetos/atividades apresentados na figura 11 corporizam a intervenção da 

autarquia nas áreas enunciadas anteriormente:  

Figura 11. Projetos/Atividades NOES 
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Diagnóstico e Produção de Conhecimento 

Na primeira área, que diz respeito ao diagnóstico das necessidades e ao 

conhecimento do território, destacamos dois estudos promovidos pela autarquia. Um 

primeiro, desenvolvido em colaboração com os Serviços de Psicologia e Orientação 

(SPO’s), denominado Estudo de Interesses e Expectativas Profissionais, que contribui 

para o conhecimento dos jovens de Cascais quanto às suas expectativas futuras de 

formação (tanto níveis de formação pretendidos como áreas de interesse). Um outro 

estudo é o Dispositivo de Monitorização dos Cursos Profissionais, realizado pela 

primeira vez no ano letivo 2013-2014, que pretende perceber a organização e 

funcionamento dos cursos profissionais, tendo em conta as perceções de alunos e 

docentes. 

Percebemos que o contacto direto e o trabalho realizado pela autarquia 

possibilitam uma melhor perceção da realidade, da qual a própria faz parte, e que por 

sua vez, facilita e enriquece o processo de tomada de decisão política:  

“Esse trabalho permite-nos a nós termos a perceção dessa realidade, dessa parte da 

realidade do Concelho. (…) Temos aqui associado a questão da produção de 

conhecimento, no sentido de melhorar ou de apoio à tomada de decisão, seja da Câmara, 

seja dos agrupamentos, ou do Ministério da Educação.” (Anexo I, entrevista à Chefe de 

Divisão, p.387). 

Por outro lado, na perspetiva da autarquia, estes diagnósticos influenciam também 

a perceção de outros atores escolares do concelho (professores, diretores, SPO’s, etc.): 

“(A autarquia) é parceiro nas reuniões de definição de rede, que é parceiro nas reuniões 

de escolas, de direções de agrupamentos, e portanto tem a oportunidade de partilhar o seu 

ponto de vista, e percebemos que há… não digo que de uma forma impositiva, até porque 

nem é nossa cultura, nem temos competência nessa matéria, mas de uma forma por 

contaminação.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora do NOES, p.393). 

Estes projetos direcionam a intervenção da autarquia a domínios mais alargados, 

nomeadamente, a uma mobilização e posicionamento no terreno no sentido de trabalhar 

e construir linhas estratégicas para o Concelho, ou seja:  
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“de definir e de arranjar linhas de orientação, que permitam e que ajudem a definir que 

áreas de formação é que farão sentido neste concelho, quais é que serão as áreas que 

poderão constituir uma oportunidade do ponto de vista da empregabilidade, e portanto, 

deixar que o próprio terreno crie as suas sinergias.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora 

do NOES, p.392). 

 

Estratégia de Intervenção no Terreno 

Na segunda área damos destaque à intervenção da autarquia no que se refere ao 

apoio e à implementação dos cursos profissionais. A este respeito, a coordenadora do 

núcleo menciona o seguinte: 

“Temos alguns projetos, chamadas experiências piloto, ao nível da implementação de 

cursos profissionais, de ofertas profissionalizantes (…) E, portanto, aquilo que também 

nós temos vindo a fazer é uma monitorização, e ao fim desse tempo fazer um balanço, a 

fim de avaliar as potencialidades, os constrangimentos, e acima de tudo uma coisa que 

nos preocupa muito, que vai no sentido da equidade e da generalização.” (Anexo I, 

entrevista à Coordenadora do NOES, p.391). 

Esta é uma intervenção que se concretiza muito diretamente no terreno, ou seja, 

em conjunto com as escolas no apoio à construção dos cursos, quer seja a nível 

pedagógico, técnico ou financeiro.  

A autarquia apoia também as escolas na construção e monitorização de projetos 

educativos de Agrupamento, fazendo sobressair o seu papel de mediador e gestor de 

território. A sua atuação passa pela procura de parceiros externos e especialistas (de 

instituições de ensino superior) e pela promoção de uma construção participada, com a 

envolvência de diferentes agentes educativos. Mais uma vez, se perceciona a 

mobilização do conhecimento para as tomadas de decisão, quer sejam decisões políticas 

conjuntas (câmara/escolas), quer parcelares: 

“O projeto foi construído com a colaboração de um especialista do ISCTE, e foi 

construído em parceria. (…) Portanto, começamos com um conjunto de workshops, com 

entidades externas do concelho, partimos depois para uma análise interna da escola, de 

professores, pais, alunos, e construi-se, no verdadeiro sentido da palavra, de uma forma 

participada um projeto educativo, e que tem vindo a ser acompanhado por nós ao longo 

destes quatro anos.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora do NOES, p.391). 
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Ainda numa vertente de mediação de território, a autarquia colabora em projetos 

específicos das escolas, como por exemplo, o projeto Eco Laboratórios ou o Millenium 

Youth Project
34

. Através do conhecimento dos atores do território, a autarquia tem 

conseguido parceiros importantes para a concretização e sucesso destas iniciativas, 

tendo um papel essencial no que se refere à mobilização dos recursos disponíveis no 

concelho, promovendo a criação de sinergias entre as escolas e outras entidades 

concelhias: 

“As escolas são ótimas conhecedoras, são sapientes no conhecimento sobre elas próprias, 

têm um conhecimento sobre o universo escolar, que nós nem de longe nem de perto 

acompanhamos. Mas depois, muitas vezes, quando é preciso sair do contexto escola e 

perceber o que é que anda no território, a escola já tem alguma dificuldade. E aí, entramos 

nós, muitas vezes como facilitadores das parcerias, das sinergias.” Anexo I, entrevista à 

Coordenadora do NOES, p.392). 

Para além do apoio na capacitação de recursos materiais e humanos, existe uma 

preocupação da autarquia em auxiliar também na capacitação técnica. É neste sentido 

que surgem as formações tanto para SPO’s como para docentes,
35

 que fornecem 

ferramentas úteis para um melhor apoio aos alunos e às funções que desempenham nas 

escolas. Existem ainda oficinas de formação direcionadas a alunos, como complemento 

à atividade escolar e que pretendem trabalhar o desenvolvimento e o despertar de 

competências socais importantes e de mecanismos facilitadores à transição para a vida 

ativa. 

 

Divulgação e Orientação Profissional 

A terceira área dá conta de projetos ligados à divulgação e orientação profissional. 

Por um lado, integra as Feiras de Profissões, cuja finalidade é apoiar e orientar os alunos 

nas suas definições vocacionais e no seu projeto de vida. Aqui destacamos a concertação 

e o apoio que a autarquia presta ao trabalho desenvolvido pelos SPO’s na divulgação 

                                                        
34 Projetos apresentados no Capítulo 3 – Estágio na autarquia de Cascais, da página 60 à 65 
35 No Capítulo 3 – Estágio na autarquia de Cascais, é apresentada uma oficina de formação direcionada a 

docentes (página 69 a 74) 
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das ofertas concelhias, e ainda o papel de facilitadora na parceria com a entidade 

“Inspiring Future”
36

. 

Por outro, inclui a Semana de Educação, um projeto de caráter reflexivo que 

proporciona a discussão em torno das políticas educativas e do sistema educativo. Este é 

um evento que junta diferentes atores – pais, professores, diretores de escolas, 

empresários, peritos, etc. – promovendo espaços de partilha que pretendem abordar 

temas concretos do quotidiano da comunidade educativa. As questões da formação, do 

ensino profissional, da transição para a vida ativa, das necessidades educativas especiais 

e da descentralização, são alguns exemplos dos temas em debate. As diferentes 

conferências, mesas redondas e debates favorecem assim a apresentação da visão dos 

diferentes atores, possibilitando mais uma vez a mobilização de conhecimento, 

importante para as tomadas de decisão.  

As palavras da chefe de divisão sintetizam as 3 áreas anteriormente referidas. Na 

sua perspetiva, a autarquia assume um papel de gestor de território, ou seja, 

“Exatamente como um facilitador, como um gestor do território, onde coloca ao serviço 

das escolas as suas mais-valias, dos agentes do seu território.” (Anexo I, entrevista à 

Chefe de Divisão, p.387). 

O posicionamento que a autarquia adota neste âmbito promove uma visão coletiva 

relativamente ao ensino profissional para o Concelho, no sentido em que a autarquia e 

as estruturas escolares constroem de uma forma partilhada uma mesma visão no que diz 

respeito a algumas tomadas de decisão e ao que se pretende para o ensino profissional. 

Neste contexto, a autarquia dota-se de meios importantes e sente-se capacitada a intervir 

nas reuniões de definição de rede, onde é solicitada a estar presente. 

Entendemos que esta preocupação e esta intervenção da autarquia na regulação do 

                                                        
36 Uma associação juvenil sem fins lucrativos com o objetivo de desenvolver projetos inovadores na área 

da Educação. O trabalho que desenvolve nas escolas diz respeito à realização de uma feira de informação 

sobre o ensino superior, com empresas, apoio no acesso ao ensino superior e workshops de 

desenvolvimento pessoal, social e profissional. 
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Ensino Profissional vêm comprovar o nosso argumento, indicando uma intencionalidade 

da autarquia em ultrapassar o conjunto de competências que lhes estão atribuídas, a fim 

de iniciar um processo de construção de uma política educativa local própria. 

O estágio curricular é fundamental para a perceção desta intervenção. Proporciona 

o conhecimento e o contacto direto com muitos destes projetos/atividades constituindo a 

base da presente investigação. No entanto, importa referir que o estágio, embora 

marcado por um conjunto de diversas atividades, tem como principal atividade uma 

“encomenda”, ou seja, um trabalho solicitado pela própria autarquia – o Dispositivo de 

Monitorização dos Cursos Profissionais. É neste contexto que o Dispositivo de 

Monitorização surge também como foco principal da nossa investigação. 
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2) Dispositivo de Monitorização 

a) Motivações do Dispositivo de Monitorização 

De um modo geral o Dispositivo de Monitorização constitui um instrumento de 

diagnóstico importante para a autarquia perceber a realidade dos cursos profissionais 

nas escolas:  

“O Dispositivo de Monitorização é fundamental para nós percebermos se quer que lhe 

diga o “estado da arte”, isto é, (…) como é que os cursos profissionais avançam e estão a 

acontecer, com que critérios é que acontecem, e o que é que é desejável que possa 

acontecer” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.388). 

A coordenadora do NOES acrescenta que esta é uma forma de sistematizar e 

“comprovar” informações e perceções que a própria autarquia tem a partir daquilo que 

observa e experiencia, ou seja, através dos momentos em que é solicitada pelas escolas 

ou se mobiliza pela sua visão estratégica:  

“(…) é sistematizar aquilo que nós dominamos, que é o nosso saber intuitivo, não é? Nós 

achamos que as escolas têm dificuldade nisto, nós achamos que os alunos têm uma maior 

necessidade daquilo, nós achamos que as estruturas escolares têm necessidades ao nível 

dos equipamentos e material pedagógico, mas uma coisa é tudo o que nós achamos, 

daquilo que os nossos olhos veem, do nosso dia-a-dia nas escolas (…) Outra coisa é ter 

esta informação sistematizada, estudada e devidamente sistematizada, e portanto, no 

fundo, este dispositivo tem essa grande mais-valia.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora 

do NOES, p.393). 

O Dispositivo de Monitorização representa assim um instrumento fundamental à 

produção de conhecimento. Este é um elemento fundamental para a autarquia, na qual a 

própria se apoia para as tomadas de decisão. É neste sentido que se explica a 

importância que a autarquia dá à colaboração e apoio de diferentes universidades e 

respetivos especialistas. 

Não sendo exceção, o Dispositivo de Monitorização foi desenvolvido sob a 

orientação precisa das técnicas da autarquia, nomeadamente, da coordenadora do NOES 

e de uma perita externa de uma instituição de ensino superior.  
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b) Apresentação do Dispositivo de Monitorização
37

 

O Dispositivo de Monitorização consiste num trabalho de investigação importante 

e urgente, que compreende o conhecimento de como se organizam e funcionam os 

cursos profissionais do ensino secundário. Pretende indagar junto de alunos e docentes, 

as expectativas e representações relativamente aos cursos profissionais, através de um 

conjunto de entrevistas (aos docentes), questionários e focus-group (aos alunos). O 

Dispositivo de Monitorização corresponde assim, à análise crítica das respostas que 

foram dadas e à sistematização dos resultados. Resultados que representam a perspetiva 

dos atores – alunos e docentes – sobre um problema. 

A partir das motivações que estão na origem da construção deste instrumento de 

diagnóstico e dos objetivos definidos pela própria autarquia, construiu-se, em conjunto 

com a coordenadora do NOES e a perita externa, as dimensões de análise para trabalhar 

um universo formado por 144 alunos e 10 professores. Alunos e docentes de 10 cursos 

organizados nas seguintes áreas de educação e formação: Audiovisuais e Produção dos 

Media; Ciências Informáticas; Eletrónica e Automação; Saúde; Serviço de Apoio a 

Criança e Jovem; Trabalho Social e de Orientação; Turismo e Lazer; Desporto; Artes.   

Figura 12. Percentagem de alunos participantes por área de educação e formação 

                                                        
37 O Dispositivo de Monitorização está acessível a toda a comunidade educativa, estando hoje disponível 

no site da autarquia, na área de Educação – Ensino Secundário e Transição para a Vida Ativa – pelo 

seguinte link: http://www.cm-cascais.pt/sub-area/apoio-ao-ensino-secundario-e-transicao-para-vida-ativa  
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Figura 13. Percentagem de alunos 

por género 

Critérios para a seleção dos cursos  

A escolha dos cursos baseia-se em três critérios, considerados pela autarquia 

importantes para a concretização e sucesso do estudo. O primeiro critério diz respeito ao 

estudo de cursos pertencentes a diferentes áreas de educação e formação, o segundo ao 

contraste entre cursos, relativamente ao modo de funcionamento, e por fim, o terceiro 

critério remete para a disponibilidade e abertura dos cursos à participação no estudo.
38

 

 

Caracterização do Universo de Análise 

Caracterizando a amostra, o Dispositivo conta com a participação de alunos do 3.º 

ano dos cursos profissionais, ou seja, alunos finalistas. Uma amostragem por 

conveniência, por forma a obter uma visão mais experiente. De uma forma geral, este 

grupo de participantes contabiliza 57% de alunos 

do sexo feminino e 43% do sexo masculino. Cerca 

de 54% apresenta retenções escolares. Os docentes 

participantes no estudo desempenham funções de 

diretores de curso, ou seja, são os responsáveis 

pela organização e funcionamento dos cursos. 

 

Dimensões de Análise do Dispositivo de Monitorização 

As dimensões de análise surgem de indicadores e aspetos que a autarquia pretende 

indagar, ou seja, em função dos objetivos e de uma intencionalidade em criar um 

instrumento de diagnóstico. Neste sentido, a “encomenda”, ou seja, aquilo que a 

autarquia tenciona auscultar traduz-se nas seguintes dimensões de análise:  

 

                                                        
38

 As opções quanto aos dois últimos critérios têm por base a perceção da autarquia acerca dos cursos 

profissionais 
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Figura 14. Dimensões de Análise do Dispositivo de Monitorização 

 

Foi em função destas dimensões de análise que se orientou a construção do guião 

de entrevista aos diretores de curso e do questionário aos alunos, sendo este último uma 

leitura exploratória e de pré-análise para a construção do focus-group a aplicar aos 

alunos. A partir da construção destes instrumentos
39

 foram definidas as categorias para 

cada dimensão de análise, sendo algumas unicamente para alunos, outras unicamente 

para docentes e ainda outras comuns a alunos e docentes.  

A primeira dimensão de análise “Universo dos cursos profissionais” pretende 

indagar da parte de docentes e alunos aspetos relativamente ao funcionamento dos 

cursos, seus espaços e recursos. No entanto, exclusivamente da parte dos docentes 

considera-se importante obter uma caracterização do ensino profissional, ou seja, de 

indicadores estruturais e organizacionais que distinguem esta modalidade de ensino de 

outras. Supõe também conhecer as motivações que estão na origem dos cursos que 

orientam. Da parte dos alunos, afere-se as representações que os mesmos têm 

relativamente ao tipo de ensino que frequentam. 

A segunda dimensão de análise “Trabalho dos Diretores de Curso” (exclusiva dos 

docentes) compreende o conhecimento dos diferentes papéis desempenhados por este 

                                                        
39 O processo de construção dos instrumentos de recolha de dados está apresentado no capítulo 3 – Estágio 

na Autarquia de Cascais, nas atividades relacionadas com a Construção do Dispositivo de Monitorização 

dos cursos profissionais do Concelho 

Universo dos Cursos Profissionais 

Trabalho dos Diretores de Curso 

Percurso Escolar dos alunos do Ensino Profissional 

Ligação ao mundo do trabalho 

Potencialidades, Constrangimentos e Perspetivas Futuras 
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grupo de participantes, e ainda a verificação de eventuais dispositivos de avaliação que 

a escola tenha relativamente ao funcionamento do curso, e respetivo trabalho dos 

diretores de curso. 

Com a terceira dimensão de análise – “Percurso Escolar dos alunos do Ensino 

Profissional” – é possível perceber o que representa para estes alunos ser um aluno do 

ensino profissional, e os aspetos significativos face à adaptação dos mesmos nesta 

modalidade de ensino. Permite ainda entender da parte de alunos e docentes quais as 

maiores dificuldades sentidas pelos alunos ao longo de todo o seu percurso no ensino 

profissional, assim como os seus maiores apoios, dentro e fora de escola. 

A quarta dimensão de análise pretende conhecer aspetos importantes relativos à 

transição para a vida ativa, ou seja, fatores relacionados com a “Ligação ao mundo do 

trabalho”. Mais concretamente a autarquia deseja saber quais as oportunidades 

promovidas pelos cursos, e respetivas escolas, no sentido de facilitar uma melhor 

integração no mundo do trabalho. Aliada a esta categoria está uma outra - competências 

úteis ao mundo do trabalho -, na qual a autarquia considera o quadro de referência 

europeu relativo às competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida (2007). 

Por fim, a quinta dimensão de análise – “Potencialidades, Constrangimentos e 

Perspetivas Futuras” – proporciona compreender a perspetiva dos docentes relativamente às 

potencialidades e constrangimentos dos cursos, tendo em conta a escola onde estão 

inseridos. No que se refere à visão dos alunos, possibilita tomar conhecimento da perceção 

dos alunos face às potencialidades/aspetos positivos dos cursos profissionais que 

frequentam e também das perspetivas futuras que têm após a conclusão do curso. 

c) Leitura crítica do Dispositivo de Monitorização 

O Dispositivo de Monitorização parte de uma intencionalidade da autarquia de se 

inteirar de uma área desconhecida e de “comprovar” e sistematizar informação que a 

própria percecionava. Para tal, como já foi referido, a autarquia definiu objetivos 

particulares para a construção deste instrumento. 
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De um modo geral, e sob um olhar externo, ou seja, não de sujeito que construiu o 

Dispositivo, mas de investigador, percebemos que este mecanismo regulador fornece 

ferramentas essenciais para a autarquia aferir:  

 O modo de funcionamento dos cursos, o estado dos recursos, dos espaços 

disponíveis e ainda as necessidades sentidas pelos atores diretamente envolvidos 

nos cursos;  

 As representações de alunos e professores e forma como perspetivam esta 

modalidade de ensino;  

 O tipo de trabalho realizado pelos diretores de curso e os papéis a que mais dão 

importância;  

 Os dispositivos de avaliação que as próprias escolas têm relativamente ao 

funcionamento dos cursos e ao trabalho desenvolvido;  

 As dificuldades e apoios que os alunos sentem ao longo do seu percurso escolar;  

 As oportunidades de ligação ao mundo do trabalho que os cursos e as escolas 

proporcionam aos alunos;  

 As competências essenciais de aprendizagem ao longo da vida que os alunos 

desenvolvem e valorizam, para realização e desenvolvimento pessoal, para o 

exercício de uma cidadania ativa, para a inclusão social e para a empregabilidade; 

 As potencialidades e constrangimentos dos cursos tendo em consideração a escola 

em que estão inseridos; 

 As perspetivas futuras dos jovens após a conclusão do curso profissional. 

Estas informações podem permitir um maior apoio por parte da autarquia na 

mobilização de recursos, quer sejam financeiros, técnicos ou materiais, assim como na 

dinamização de novas atividades e projetos no sentido de qualificar o Ensino 

Profissional de Cascais. Este apoio passa por dotar as escolas de meios importantes para 

uma melhor preparação dos alunos, independentemente de optarem pelo 

prosseguimento de estudos ou pela integração no mundo do trabalho. No entanto, há um 

grande cuidado pelas questões da transição para a vida ativa e pelo desenvolvimento de 

competências úteis à integração no mundo laboral e na vida ativa enquanto cidadãos. 
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A partir desta nova pesquisa, que constitui um processo inicial de trabalho 

(através do trabalho desenvolvido no estágio), a autarquia passa a ter um suporte para 

perspetivar intervenções políticas na área do Ensino Profissional. Compreendemos a 

“encomenda” do Dispositivo de Monitorização dos cursos profissionais como um 

processo inicial de construção de uma política educativa local. Dada a preocupação pelo 

território representa também um trabalho de parceria e de cooperação com as escolas, 

sendo também essencial para informar os atores locais das representações, da 

organização e do funcionamento dos cursos profissionais.  

A autarquia entende o Dispositivo de Monitorização como um instrumento 

importante, perspetivando uma influência positiva nas escolas e no trabalho que 

desenvolvem, assim como em todo o território. Considera que a “encomenda” por ela 

promovida possibilita numa primeira instância a reflexão docente: 

“este dispositivo funciona como um espelho. Numa área de trabalho, que é o mundo 

educativo, é tão diário, tão intenso, tão operativo, que é muito difícil termos a 

disponibilidade de um professor para parar, para recuar, e para se distanciar, para ganhar 

aqui alguma capacidade de visão.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora do NOES, 

p.394). 

Esta reflexão docente e também a dos alunos oferece assim dados interessantes 

para que também as escolas e o próprio território se consigam posicionar, ou seja, 

proporciona a reflexão conjunta de potencialidades, necessidades e interesses:  

“(…) não somos nós, mas que em conjunto, possamos refletir e adequar estratégias, 

critérios, para que cada vez hajam respostas mais adequadas aos interesses e necessidades 

da nossa comunidade, sejam eles de miúdos, sejam eles das empresas, sejam eles das 

escolas.” (Anexo I, entrevista à Chefe de Divisão, p.388). 

Neste seguimento, a autarquia defende que o Dispositivo pode contribuir para 

diversificar e especializar a oferta educativa: “fará sentido que possamos fazer 

especializações, com ofertas diversificadas, mas que sejam altamente especializadas, ou 

que sejam altamente qualificadas, e que permita uma boa inserção dos jovens no 

mercado de trabalho ou no prosseguimento de estudos.” (Anexo I, entrevista à Chefe de 

Divisão, p.388). 
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A autarquia espera também que o Dispositivo desperte para uma visão de 

território, uma vez que considera que este tipo de estudos:  

“São aqueles que nos descentram, que nos tiram da nossa realidade de aqui para acolá, de 

tarefa permanente, e que nos fazem recuar, fazem-nos parar, fazem-nos posicionar dentro 

de um todo, não é? Porque são estudos concelhios, em que de repente não é só a minha 

realidade, não é só o meu curso, não é só a minha escola. É o meu curso, é a minha escola 

que está centrada numa rede, num território.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora do 

NOES, p.394). 

Acima de tudo, a autarquia refere o contributo que o Dispositivo dá relativamente 

ao autoconhecimento e à criação de uma identidade: “Portanto, muito ao nível do saber, 

da ampliação do saber, da criação de uma identidade, seja ela individual, seja ela 

coletiva.” (Anexo I, entrevista à Coordenadora do NOES, p.395). 

Consideramos assim o Dispositivo de Monitorização um instrumento de 

Multirregulação, baseado no conhecimento, na comunicação, na participação e no 

trabalho colaborativo entre a autarquia e as escolas. Esta perspetiva vem corroborar o 

nosso argumento, na medida em que o consideramos um contributo importante para a 

autarquia ter uma visão global e sustentada, a fim de definir linhas estratégicas de 

educação e eventuais linhas de ação no sentido de uma construção de uma política 

educativa local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo sobre a intervenção autárquica na regulação do ensino 

profissional apresenta uma componente académica e profissional: por um lado, recorda 

um percurso que culmina no estágio curricular, de reconhecimento das temáticas da 

descentralização e da territorialização da educação; por outro, integra um conjunto de 

atividades referenciadas em diferentes áreas de intervenção, de entre as quais 

selecionámos a vertente de trabalho com maior interesse investigativo. Recuperámos as 

grandes linhas orientadoras do nosso relatório para tecermos algumas considerações 

finais. 

Na primeira linha orientadora - conhecimento de uma organização com fins 

educativos (em particular a Autarquia de Cascais) nos seus vários domínios - pudemos 

observar e experienciar de uma forma privilegiada as dinâmicas organizacionais e 

funcionais da autarquia; percecionámos as relações e o trabalho de parceria que têm 

com os atores educativos e a restante comunidade. 

Os desafios colocados pela autarquia, aliados ao seu dinamismo e papel ativo em 

diversas áreas, para além da sua competência, perspetivam uma visão integrada da 

educação. Neste contexto, entendemos a Câmara Municipal de Cascais como uma 

autarquia que valoriza o trabalho colaborativo, envolvendo a comunidade educativa nas 

iniciativas e nos projetos, no sentido de qualificar cada vez mais o sistema educativo 

local.   

Na segunda linha orientadora - Conhecer e experienciar funções enquanto técnica 

superior de educação, numa autarquia, através das várias atividades desenvolvidas ao 

longo do Estágio na Câmara Municipal de Cascais - destacámos as diferentes 

atividades nas quais tivemos a oportunidade de participar, e os diversos atores com 

quem contactámos e trabalhámos, tendo sido preponderante para o nosso 

desenvolvimento profissional, e para pôr em prática muitas competências até então 

desenvolvidas ao longo da formação em Ciências da Educação. 
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A experiência conseguida no estágio curricular mostrou-se fundamental para um 

maior conhecimento das organizações educativas, e mais especificamente, da autarquia 

e das escolas. Através das atividades realizadas foi possível ter um contacto muito direto 

com as dinâmicas de diferentes agentes educativos e desenvolver competências 

importantes e enriquecedoras para a inserção no mercado de trabalho. Essas 

competências reflexivas, analíticas, formativas e pedagógicas contribuíram ainda, 

significativamente, para a construção da identidade profissional, enquanto técnica 

superior de educação.  

Na terceira linha orientadora - a construção de um pequeno projeto de 

investigação, com base no contexto de intervenção e no campo de estudo das políticas e 

administração educacional -, abordámos a temática do Ensino Profissional, uma área de 

intervenção na qual a autarquia de Cascais desenvolve um trabalho inovador.  

Este projeto de investigação faz uma apresentação e uma leitura crítica do nosso 

próprio trabalho e das intenções da autarquia. Uma leitura que nos permite ir mais longe, 

ou seja, perceber os sentidos e a abrangência do diagnóstico realizado e do que 

representa o Dispositivo de Monitorização. Possibilitou também perceber os limites e as 

potencialidades de um instrumento desta natureza. Por um lado, os limites, 

característicos de um universo de ação complexo, que cruza interesses e perspetivas 

nem sempre consensuais entre os diferentes atores. Por outro, as potencialidades, 

permitindo através do conhecimento do universo educativo, equacionar de uma forma 

mais alargada as questões educativas, com as questões económicas e de 

empregabilidade.  

A presente investigação traz-nos assim algo de novo, na medida em que 

representa um indício de que a autarquia está verdadeiramente empenhada na 

construção estratégica de uma política educativa local. Apresenta ainda a preocupação 

de firmar toda a sua intervenção com base num conhecimento sustentado, sob a 

orientação de especialistas e de peritos. 

 



Cátia Boura, A intervenção autárquica na regulação local do ensino profissional:  o caso da autarquia 

de Cascais, IEUL, 2015 

108 

 

Através da leitura e da análise de conteúdo, conseguimos perceber e dimensionar 

três grandes áreas de trabalho da autarquia e o significado das mesmas. Proporcionou 

também perspetivar o Dispositivo de Monitorização como uma fase inicial centrada no 

diagnóstico de um terreno complexo, onde a presença de diferentes atores e interesses 

requer um trabalho acrescido e cuidado do ponto de vista do conhecimento. Neste 

contexto, reconhecemos que existem áreas que devem ser melhoradas, nomeadamente, 

o trabalho com as empresas e com os pais, considerados por nós um campo em 

perspetiva. É a partir deste diagnóstico que podem ser definidas linhas estratégicas de 

atuação relativamente aos cursos, à oferta educativa, e aos currículos, aspetos 

fundamentais que carecem de uma análise estruturada e continuada  

Em suma, este diagnóstico é um importante instrumento de trabalho para a 

autarquia, para as escolas e para as empresas, preocupados que estão com as questões 

educativas, mas também com o cruzamento deste universo com o desenvolvimento 

territorial, económico, social e de empregabilidade. É neste sentido que entendemos o 

Dispositivo de Monitorização como um instrumento de multirregulação. A autarquia 

dota-se assim do conhecimento e das ferramentas fundamentais para a tomada de 

decisão e para a construção de novas linhas de ação e de novas políticas educativas 

locais, essenciais para o apoio que pode prestar na regulação do Ensino Profissional do 

concelho. 
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Diplomas Legislativos consultados 

 

Lei nº 46/86, de 14 de Outubro: Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Estabelece o quadro geral do sistema educativo. 

 

Decreto-Lei nº159/99, de 14 de Setembro  

Estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, bem como de delimitação da intervenção da administração central 

e da administração local, concretizando os princípios da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local. 

 

Decreto-lei n.º 74/2004 

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão do currículo, bem 

como da avaliação das aprendizagens, referentes ao nível secundário de educação. 

 

Decreto-lei n.º 144/2008 

Desenvolve o quadro de transferência de competências para os municípios em 

matéria de educação. 
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Decreto-Lei n.º 139/2012. DR n.º 129, Série I de 2012-07-05 

 

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da 

avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos 

dos ensinos básico e secundário 

 

Decreto-Lei n.º 91/2013, DR 131, Série I, de 2013-07-10 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho, que 

estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos 

ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das 

capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do 

currículo dos ensinos básico e secundário 

 

Portaria n.º 74-A/2013. DR n.º 33, Suplemento, Série I de 2013-02-15 

Estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos 

cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação e em escolas profissionais 
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