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Lisboa, 29 de Janeiro de 2014 

 

Exm.ª Senhora 

Diretora do Departamento de Educação e Juventude 

da Câmara Municipal de Almada 

 

Sou estudante de Mestrado em Ciências de Educação, na área de especialização de Administração 

Educacional do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e estou a preparar uma 

dissertação de mestrado centrada no estudo do papel das autarquias no quadro das políticas 

públicas de reordenamento da rede escolar. 

 

Neste sentido, tendo já algum contacto com o Concelho e conhecendo o trabalho e a dinâmica do 

concelho em matéria de educação, gostaria de centrar o meu trabalho no município de Almada. 

 

Para tal, solicito a sua melhor colaboração para realizar a recolha de informação sobre o papel da 

autarquia no processo de reordenamento da rede. Esta recolha de dados irá implicar acesso a 

documentos que ajudem a caracterizar o processo assim como a realização de entrevistas a 

responsáveis e técnicos da autarquia que estiveram envolvidos.  

 

Sempre que solicitado, será respeitada a questão o anonimato ou confidencialidade. 

 

Agradeço desde já a atenção dispensada, disponibilizando-me para qualquer esclarecimento que seja 

necessário. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Joana Lopes 

mailto:jmcardosolopes@hotmail.com




 
 

Guião da Entrevista Semidiretiva 
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Entrevistado(s) A / B / C 

Objetivo Geral 
Compreender como decorreu o reordenamento da rede escolar em Almada e qual a influência 

Participação do Município neste processo   

 

Objetivo Especifico (1) 
Descrição do Processo 

Objetivo Especifico (2)  O balanço feito pelo Município face ao previsto pela legislação no início do processo de reordenamento da rede 

 

 

Blocos temáticos 

 

Objetivos específicos Questões/Tópicos Notas/Observações 

Legitimação da entrevista 

 

 

 

Legitimar a entrevista 

 

 

- Informar o entrevistado sobre a temática e a finalidade da entrevista, através de uma 

breve explicação sobre a natureza do trabalho e os seus objetivos; 

- Sublinhar a importância da participação do entrevistado para o sucesso do trabalho 

- Pedido de autorização para utilizar os dados; 

- Salientar o carácter restrito do uso das informações prestadas-  

- Questionar sobre o assunto da confidencialidade/ anonimato 

- Referir a disponibilidade para fornecer os resultados do trabalho 

- Questionar sobre a possibilidade de gravação da entrevista; 

-Proporcionar ao 

entrevistado um ambiente 

que lhe permita estar à 

vontade e falar sobre os 

seus pontos de vista 

  

-Pedir autorização para 

gravar a entrevista  

Caracterização pessoal e 

profissional do 

Entrevistado 

Caracterizar o 

entrevistado 

- Profissão e função; 

- Habilitações Literárias; 

- Percurso profissional (actual e principais funções passadas). 

Anos nesta posição; 

 

Anos na CMA e noutros 

Municípios (se for o caso) 

Descrição do Processo de 

reordenamento da Rede 

Escolar em Almada 

Objetivo Geral: 

Conhecer a perspetiva do 

entrevistado sobre o 

processo de 

reordenamento da rede 

escolar em Almada 

Como descreve o processo de reordenamento da rede escolar desde 2010 em 

Almada? Como se iniciou e desenvolveu este processo?  

 

Em termos temporais como decorreu este processo de reordenamento da rede? Quais 

as primeiras agregações de escolas no Concelho? E as seguintes…. 

Durante este processo denotou grande participação e interesse/envolvência de todas 

as escolas em geral, ou verificou maior envolvência de algumas e menor de outras? 
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Que alterações houve a nível de apoios de transportes/equipamentos/infra--

estruturas? 
 

Houve apoio às famílias a nível de esclarecimento/ houve procura de informações 

junto dos serviços de educação da CMA? 

Verificou-se alguma situação imprevista durante este processo de reordenamento da 

rede? (alguma situação não prevista/inesperada)  
 

Quais os critérios que serviram de base à fusão dos agrupamentos? Como foram 

definidos? 
 

Como é que os profissionais de Educação na CMA encararam estas alterações? 

Houve alterações na distribuição de tarefas, no pessoal envolvido ou não se verificou 

necessidade disso?  

 

Balanço que faz do 

reordenamento da rede 

Análise/Balanço 

do processo de 

reordenamento 

da rede 

Face a este processo, indique quais os aspetos mais positivos e os menos positivos 

(os que correram melhor e os menos bem conseguidos ou os que não correram de 

acordo com as espectativas iniciais?) 
 

Sabendo que em 2010, a Associação Nacional de Municípios Portugueses denunciou 

publicamente que a divida do ME ultrapassava os 76.000 milhões de euros, relativos 

à falta de pagamento das contrapartidas por transferência de competências na 

Educação, e dados os cortes constantes nos últimos anos nos Orçamentos de Estado, 

o que representou estes cortes para a Educação no Município de Almada? Houve 

consequentemente cortes nas verbas a aplicar? Houve procura de outros apoios? 

Como a CMA geriu esta situação de diminuição de apoio financeiro? 

 (Se implicou maiores esforços pela autarquia, como se traduziram esses esforços. 

Pedir exemplos) 
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Em termos de Resultados: 
 

Relativamente à racionalização dos recursos (um dos principais objetivos indicados 

na legislação que esteve na base destas alterações). Verifica-se cumprida esta 

premissa?  
 

Em todas as áreas ou apenas em algumas? Poderia-me falar um pouco sobre cada 

uma delas? (Pessoal/Refeitórios/Equipamentos/etc) 

(se apenas em alguns indicar quais) 
 

Este reordenamento da rede traduzido na fusão de vários agrupamentos, vê-o 

vantajoso para a população local, de modo geral? Justifique… 
 

Em particular, verificou-se alguma situação pontual que não concordasse ou tivesse 

preferência por outras formas de agregação? (E Porquê) 
 

Em alguma parte do processo de ordenamento da rede escolar no município em 

Almada, sentiu que o Município pode interferir de alguma forma, neste processo? 
 

Em que termos. Por exemplo…(pedir um exemplo) 

(Verificou algum aspeto que, por iniciativa própria, produzisse a diferença, e que o 

pudesse distinguir de outro Município?) 
 

Denotou-se alguma alteração da procura das escolas em função do reordenamento da 

rede escolar? 
 

Se analisarmos os alunos inscritos no ensino básico no concelho de Almada, ao longo 

destes três anos, verificaram-se oscilações ou manteve-se constante? 

 



 
 

Guião da Entrevista Semidiretiva 

 
 

 
Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ciências de Educação – Administração Educacional  – 2013/2014 

Dissertação: “O Reordenamento da Rede Escolar na Perspetiva dos Municípios - Um Estudo na Câmara Municipal de Almada” 
Joana Lopes                 17-01-2014 

 

 

Reflexão 

E Planos Futuros 

Tentar perceber se existe 

uma vontade de manter a 

forma de reordenamento 

da rede escolar, idêntica à 

decorrente nos últimos 3 

anos, por meio de fusão 

de agrupamentos. 

 

Ou se existem planos 

alternativos. 

Tendo em consideração o reordenamento mais recente, pensa que tal irá continuar a 

acontecer? Mais fusões de Agrupamentos? 

 

Ou procurarão os Municípios apresentar outras alternativas de gerir a rede escolar? 

 

Sobre Planos Futuros para a rede escolar em Almada.  

Prevê-se alguma alteração importante para o funcionamento da rede?  

 

  

Finalização da entrevista  

 

 

- Perceber se o 

entrevistado pretende dar 

outras informações.  

- Agradecer o tempo 

disponibilizado e o 

contributo prestado. 

Deseja acrescentar mais alguma coisa? Alguma informação que considere 

importante?  

 

Agradeço a sua disponibilidade e todas as informações prestadas. 
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Entrevista ao Senhor Vereador António Matos 

Local de realização da entrevista: Departamento de Educação da Câmara Municipal de Almada 

06/06/2014 

Duração: 1.41 horas 

 

Tendo explicado já o objetivo do estudo, a finalidade da entrevista e ter autorização para 

fazer a gravação e proceder à utilização dos dados para fins académicos vou começar por 

colocar algumas questões que visam caracterizar o perfil do entrevistado como as suas 

habilitações e o percurso profissional: 

Registo o meu nome António Matos e fiz o percurso de formação em Engenharia no Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa, o Curso de engenheiro técnico eletromecânico na escola 

superior de que fiz referencia. Embora depois devido à minha inclinação e gosto pela área das 

humanidades, tive a minha frequência da licenciatura do curso de História na Faculdade de 

Letras em Lisboa, o que fiz, algum tempo depois de ter terminado a formação em engenharia, 

1.º curso que fiz de forma continua. 

A 1.º atividade tirando algumas atividades ligadas à engenharia na parte final do curso, e como 

ligação à atividades profissionais próprias do curso, fiz alguns estágios ou pequenas atividades 

com remuneração simbólica nesse domínio, mas isto para dizer que do ponto de vista 

profissional, eu comecei como professor e portanto, depois de duas experiencias, Experiencias 

não, início na área da matemática eu vi-me no 3.º ano da atividade docente e entrei na minha 

área de formação e fui professor de mecânica tórica em varias escolas, mas sobretudo em duas: 

a 1.º das quais no concelho do Seixal, Escola secundária do seixal (atual Escola Secundária José 

Afonso), cuja direcção integrei durante vários mandatos.  

Portanto, a minha experiencia de ensino alguns anos, mas sobretudo mas de gestão escolar do 

ensino secundário durante, como disse alguns anos e mandatos. 

Muito cedo ingressei na atividade autárquica. 1.º na cm seixal, concelho onde dava aulas, nos 

anos 80, sendo na altura responsável pelo pelouro da educação , cultura e desporto e mais 

algumas áreas, mas sobretudo estas áreas nucleares de educação cultura e desporto. 

Sendo vereador no seixal, nessa década, portanto mantive a ligação ao ensino, fiz a 

profissionalização e serviço na escola secundaria Emídio navarro em Almada onde efetivei. 

Depois da efetivação feita nesta escola, transitei a tempo inteiro para as autarquias. Primeiro 

para o Seixal e desde 1990 para na Camara Municipal de Almada.  

O que tenho feito, embora seja uma pessoa do ensino e seja uma professor efetivo do ensino 

secundário da mecânica teórica, essa ligação é já muito longínqua, porque o que tenho feito há 

24 anos é ser exclusivamente autarca a tempo inteiro na camara municipal de Almada onde 

tenho vindo a ser responsável, durante estes mandatos, pela área da educação da cultura, do 

desporto, da Informação, turismo, juventude durante todos os mandatos menos o atual, em que 

já não tenho a responsabilidade da área da ação social. Mas mantenho as áreas da educação 

cultura desporto e áreas técnicas e disciplinares associadas. 
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Começamos então com um novo bloco de questões relacionadas com a descrição do processo 

de reordenamento da rede escolar em Almada e começo por lhe perguntar como descreve o 

processo de reordenamento desde 2010 da rede escolar em Almada. Como iniciou este 

processo e como se desenvolveu: 

De uma forma muito genérica, e agora vão começar as questões relativamente às quais poderá 

fixar com a chefe de divisão ma j tome e com a diretora do departamento de educação melhor 

data se paços mas muito genericamente quando este processo de agrupamentos começou isto foi 

partiu do centro governativo, isto é não houve nenhum movimento de solicitação disto. Não. E 

mesmo de envolvimento não houve um envolvimento no processo de construção dos 

agrupamentos. Portanto, o que houve foi um entendimento por parte do ministério que a partir 

do mapa do concelho desenhou de acordo com a logica que se entendeu pertinente os territórios 

educativos dos agrupamentos e os apresentou à escola. 

Eu não tenho ideia se ao apresentar às escolas o debate que o Ministério terá tido com as escolas 

conduziu a ajustamentos expressivos relativamente à proposta inicial do Ministério. A ideia que 

eu tenho é k se foram foi de pormenor, porque dominantemente os agrupamentos foram 

concebidos no Ministério e partilhados com a comunidade escolar. E objeto de decisão 

unilateral. Como disse conferirá esta situação mas de forma expressiva, clara, relevante, líquida, 

participação efetiva dos profissionais e responsáveis pelas escolas, Não houve…não houve. Em 

termos genéricos é isto. 

Participação da Camara…A Camara não foi de uma forma muito clara e não foi solicitada a um 

envolvimento que pudesse ter esse nome de um envolvimento efetivo. Dominantemente este foi 

um processo decidido em Lisboa e partilhado diretamente com as escolas e objeto de decisão 

unilateral. 

Durante este processo notou uma grande participação de todas as escolas em geral? Ou 

verificou uma maior envolvência de algumas e menor de outras? 

É Normal ter havido uma maior adesão a umas e uma menor resistência de outras. Isto depende 

um pouco do grau de adesão das determinações da tutela, mas se quisermos extrair um padrão, o 

padrão é mais de resistência inicial… o padrão é mais de resistência inicial. 

Alias, eu até devo dizer-lhes, porque experienciei, todos os anos faço reuniões gerais com os 

diretores, duas, uma no início do ano outra no fim…pelo menos uma reunião faço, salvo 

assuntos específicos e eu lembro-me bem que no primeiro ano, alguns diretores tinham uma 

posição que era assim: O que está em rotina de escolas do 1.º ciclo deixa andar e vamos 

entrando calmamente. Lembro-me claramente. 

Por exemplo, a Maria José Severino, na escola das Barrocas, 2/3 Conceição e Silva, lembro-me 

perfeitamente que no 1.º ano tinha uma espécie de observação participante. Não queria alterar, 

deixa (est)a dinâmica manter-se e vai acompanhando, vai entrando, e portanto, ….entra com a 

carruagem entrar e não pretende conferir-lhe outro movimento que não o que a carruagem já 

tinha. Leia-se carruagem escola do 1.º ciclo e o seu funcionamento normal. E lembro-me de 

uma também, a Dr.ª Cândida Coelho (não sei se é do tempo da../sim..) quis assumir, que era 

uma pessoa muito  voluntariosa, queria fazer as coias e tal…assumiu no 1.º ano uma atitude de 

enorme protagonismo e querer transformar o funcionamento das escolas do 1.º ciclo alterando 

coisas que ela considera abjetas, fora do tempo, estranhas e fora daquilo que deve ser um escola 

a funcionar. Eu exemplifico. Não havia à muitos anos funcionamento de refeitórios nas escolas. 



Página 3 de 20 
 

Há agora, claro pelas camaras. Não havia prolongamento chamado o tempo escolar, houve com 

o consulado da Maria de Lurdes Rodrigues, num primeiro ano, eu lembro-me de as pessoas que 

lá estavam, prolongarem ate as 17,30h, aquilo que só 15% das escolas em Portugal é que 

aderiram, e no 2.º ano, com a introdução das AECs, ou seja com instituições estranhas ao 

sistema educativo, leiam-se camaras e ipss’s a entrar no sistema educativo, mas em Almada, 

muito antes destas aparecerem, há 20 ou ate mais anos, havia uma tradição de os pais se 

organizarem em associações de pais, seguindo a tradição fortíssima que o concelho tem de 

movimento associativo, pelas atividades outras, que tb produziam efeitos nos país que se 

associavam e constituíam sistemas que procuravam dar resposta às famílias, ficando com as 

crianças mais tempo, para os pais virem do trabalho e não só com funções de guarda, não só 

com uma continua lá a tomar conta dos miúdos, mesmo com monitores, com técnicos de 

animações, com outras atividades dirigidas por educadora, até nalgum caso.  

Há exemplos paradigmáticos estudados em Portugal inteiro, e até estudados pela equipa da 

ministra Maria de Lurdes Rodrigues que estudou o caso de Almada porque em Almada nos 

finais da década de 70 (eu não estava aqui, estava no Seixal a trabalhar) já havia associações de 

pais e professores em Almada que dentro da sua escola tinham refeitório quando não havia 

refeitórios a funcionar no 1.º ciclo em Portugal. Tinham o seu refeitório, as suas funcionárias, 

cozinheiras. Ás três horas acabava a escola tinham tempos livres (como se chamavam os 

ATL’s). Que nalguns casos eram funções de guarda, com contínua, mas na maioria dos casos 

em Almada era já com os tais técnicos, portanto um ensino, uma atividade de prolongamento do 

tempo escolar qualificada e qualificante.  

O que é que aconteceu qdo os agrupamentos foram constituídos, a diretora que era sempre uma 

professora do ensino do básico 2/3, da escola preparatória (é agora diferente mas não havia na 

altura) que desde há 10, 15, 20 anos conhecia as escolas, eram constituídos por professores, 

funcionários, auxiliares (contínuos como antigamente se dizia), disciplinas e mais nada, e os 

funcionários que la estavam eram ministérios do ME chegam a escola primária e o que é que 

vê? Vê Uma professora titular de turma, as continuas e vê uma serie de gente lá dentro.  A que 

propósito é que esta gente …….? 

A Prof. Dr. Cândida Coelho quando entrou na escola lá em cima, Conde Ferreira, em Almada 

Velha, duas escolas que eram desse agrupamento e entrou lá e viu gente que não tinha nada a 

haver com a escola. Quem eram? Eram animadores culturais, pelas associações de pais pagos, 

profissionais, quer do quadro do pessoal da associação. Muitos tinham quadros de pessoal. Mais 

ainda até. 

- Mas o que estão aqui a fazer?!  

- Há anos que estamos a aqui a fazer isto a ter quadros dos professores…. 

Ela achou aquilo tão estranho, nunca lhe passou pela cabeça que houvesse uma coisa assi. 

-Não senhor. Isto amanhã não entram aqui! Este é o exemplo adequado..claro..(riso)..(sorriu)…  

Pois..passado aquilo ficou tudo em polvorosa, com a associação de pais, com pais a 

chegar…..”Mas o que é que se passa?” 

-  “ Amanhã ninguém entra aqui!” 

Depois reuniões de ultima hora aqui, aqui estivemos, com a Dr.ª Paula Sousa…ela lembra-se 

dessa história, para lhe explicar oque era isto. Mas a entrada da professora Cândida, legitima, 
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face à competência que tinha porque mandava nessa escolas agora, integradas no agrupamento 

que ir lá só…para ela só havia professores, funcionários…etc..etc 

Depois começou a perceber que quem estava no ensino, nos atl,s eram alguns miúdos, eram as 

crianças que pagavam, não é, as famílias. Porque quem tinha um avô ia buscar um miúdo às  às 

três e meia não ia pagar.  

“Não, não. Isto aqui é uma escola pública. Todos iguais. Eu vou montar um sistema de 

prolongamento de tempo de atls, mas é para todos! Agora como é que isto vai ser montado para 

quem não pode pagar?... Alias por norma do sistema, paralelamente existem muitos atl’s, mas 

para quem pode pagar. 

Isto é um exemplo da velocidade diferente como as direções dos agrupamentos recentemente 

criados imprimiram às escolas básicas do 1.º ciclo de que eram responsáveis. Ao contrario na 

escola básica 23 da Cova da piedade, a maria José Severino, viu isso, percebeu, tb era um pouco 

mais nova, tinha tido um filho à pouco tempo, deixou andar e aos poucos foi andando nesse 

sistema. Só para aí no 3.º, segundo ano, mas no 3.º ano é que assumiu mesmo aquilo.  

A diferença de modos de entrar é uma nota que eu queria registar na sequência da resposta à 

pergunta que aqui é colocada que é de grande participação e envolvência.  

Portanto digo, uns mais, outros menos, como é exemplo esta minha história das duas 

velocidades com que cada diretor entrou e dos locais a que fiz referencia a título de exemplo. 

Certo. Eu ia-lhe perguntar de seguida como caracteriza a participação das escolas na 

figura dos seus representantes legais neste processo, mas em parte acabou por já 

responder a essa questão e coloco agora em relação a outros atores actores envolvidos. 

Que reações é que foram tendo por parte de outros atores ao longo deste processo de 

reordenamento da rede….de participação…. de curiosidade, de envolvência?....por ter 

sido um processo polémico.  

Eu penso que no princípio, nos primeiros tempos, os atores que mexiam mais são estes, ou seja, 

eram os diretores, as direções, as coordenações de escola, do 1.º ciclo, porque era responsável 

pela escola e deixou de ser, ou pelo menos deixou de ser uma meia responsável, ou uma 

responsável intermedia que reportava à diretora e aí a coordenação de cada escola, tb aconteceu 

que nalguns casos muito protagonista e na prática no dia a adia, fazia a mesma coisa que antes 

fazia, assumia-se como a coordenadora, quase a diretora da escola, e outros casos muito mais 

dependente da direção do agrupamento, a quem recorriam para tudo e mais alguma coisa que 

ultrapassasse o dia a dia, o quotidiano. Portanto houve aqui uma diversidade que é próprio esta 

diversidade de níveis de envolvimento, é próprio de uma estrutura orgânica, que de um novo 

modelo de reorganização escolar e de um agrupar de escolas que passaram por lei a constituir 

uma mesma unidade organizacional, sem haver uma lei de nível hierárquico inferir que diga 

exatamente como é que deve ser feita a gestão, funcionamento e financiamento dos 

agrupamentos. Eu creio que nos primeiros anos houve uma grande lacuna portanto, 

relativamente à forma como os agrupamentos deveriam funcionar. 

Tanto que cada agrupamento foi tactiando, mercê dos empenhos de cada qual. Eu durante vários 

anos nas reuniões ministeriais, defendi que deveria haver sempre uma lei, não é um decreto lei, 

uma diretiva, umas linhas orientadoras que falem sobre a gestão, funcionamento e 

financiamento das escolas agrupadas. Porque quase nada existia e portanto, aquilo que se foi 
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fazendo muitas vezes era por a extrapolação a práticas que havia, quer do 1.º ciclo quer do 

ensino secundário, mas muitas vezes procurando enviar para o 1.º ciclo as práticas do segundo 

ciclo seguinte. Um pouco como mais tarde no arranque dos agrupamentos com o ensino 

secundário, há uma tentação implícita, muitas vezes invisível, que se vê nos pequenos gestos, 

mas por vezes explicita, de instituir procedimentos um bocado ao jeito do funcionamento do 

ensino secundário, embora depois a prática vá corrigindo tudo.  

Esta ideia do financiamento era importante uma orientação legal que falasse destas três 

referencias que eu atras disse, em particular a terceira, a do financiamento, era muito 

importante, porque nos primeiros tempos era uma confusão de que no funcionamento global do 

agrupamento a quem competia pagar o quê? 

Professores – ministério; Auxiliares – Ministério; No pré- CM por ordem do Ministério, que nos 

dizia sim. Leite escolar – tema central nacional com distribuição local, nacional. Refeitórios 

escolares claro (CM), construção e manutenção dos edifícios, claro (CM) mas agora tudo aquilo 

que é o dia a dia, os consumíveis, que cada vez são mais….antigamente não haviam tantos 

consumíveis. Quer consumíveis de informática, materiais pedagógicos de novo tipo diferentes, e 

portanto, podemos dizer que o sistema passou a andar a varias velocidades, aqui, que é objeto de 

estudo, mas aqui era o painel do país. 

E hoje nós vemos modelos de organização local podem ter a bondade e o mérito de 

responderem às singularidades locais mas em muitos casos significa que um miúdo, num sítio, 

tem condições para progredir de uma certa maneira porque localmente, se faz isto e aquilo, e 

coloca-se um conjunto de condições que noutro sitio, muitas vezes no mesmo distrito ou noutra 

região não se coloca à disposição. Portanto o sistema desloca-se a várias velocidades, embora 

também aqui a tendência é para uniformização, tendencial, através de mecanismos de relação 

inter-autarcas que vão partilhando métodos e construindo, digamos, um caminho por 

tactiamento, por aproximações sucessivas. 

Em relação à CMA, em particular, houve procura de mais informações sobre este PRR por 

parte da População local? Houve algum tipo de esclarecimento ou de procura por parte da 

população? Ou não houve grande procura de informação … por parte da Câmara? 

Não houve. Uns anos antes sim…como sabe estavam as Camaras e a C de Almada também, 

depois pode obter os anos mesmo rigorosos em que isso ocorreu, a construir a carta educativa. 

A CE é um dispositivo de planeamento educativo local, que aponta para além de realizar um 

conjunto de diagnósticos, tem ideias, tem um estudo prospetivo do que iremos ser, e, desenha 

territórios educativos. De uma forma ou de outra podemos dizer que o território pode 

corresponder a um agrupamento. Mas os territórios que nós fomos desenhando aqui na camara 

para cumprir a nossa competência de construir a carta educativa, e que de resto, seguiam 

orientações metodológicas produzidas pelo ministério, às quais naturalmente associamos 

orientações de método proveniente do planeamento urbanístico, tendo em conta as urbanizações 

que estão em curso, as futuras, de curto prazo, e desenhamos agrupamentos que não coincidiram 

com aqueles que o ministério desenhou e que depois implementou. 

Não havia uma, ou seja a diferença não era tanta quanto é o perto no branco Porque as coisas 

acabam por ser lógicas (em termos de agrupar esta com aquela que está mais próxima e não com 

outra que está mais distante- exemplifica com desenho). Mas o que não houve foi aquele ato de 

sentar à mesa e de pegar numa carta educativa, que é uma competência das camaras mas que é 
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aprovada pelo Governo, ou seja, que é primeiro vista ao nível da DREL, da antiga DREL, e 

depois é ratificada por despacho do senhor secretário de estado, na altura com a tutela. 

Não houve atos formais de vamos estudar a carta para em função da carta educativa, que a 

camara faz e nós aprovamos, implementarmos territórios educativos…documentos não houve.  

 Alguns coincidiram mas não todos e até houve diferenças até nalguns casos de pormenor, 

noutras u bocadinho mais expressivas.  

Ia questionar-lhe agora como descreve o PRRE em termos de comunicação, de negociação 

digamos assim, com o ME, que em parte já mencionou, em algumas características…entre a 

Camara Municipal e o Ministério da Educação. 

Incipiente ou seja, não houve uma…. de ponto de vista de relação, de urbanidade e de boa 

relação, nada a apontar. 

 De reuniões que havia com os agrupamentos, mas não houve ato de, vamos, uma linha de 

consulta, de negociação. Se lugar a ela houvesse. Mas não houve uma linha de comunicação, 

auscultação, negociação ou trabalho em conjunto entre o ME e a Camara. Não houve, não 

houve. 

O que não significa que não tenha havido diálogos, até porque a relação urbana e civilizada, não 

é…permitia que se falasse das coisas. O que não houve foi aquele ato de, os territórios 

educativos estão definidos na carta educativa que estão afazer, nós aprovamos, vamos 

formalmente…..Não houve esse processo claramente assumido, de, consulta, de iniciação de 

negociações. Portanto, houve uma decisão do Ministério diretamente às escolas, havendo 

diálogos que depois poderá apurar com as nossas chefias, mas no geral foi assim. 

Tem alguma indicação sobre alguma situação imprevista durante este processo, que não 

estava prevista ou que foi de alguma forma inesperada para a Camara?  

Portanto, aqui posso referir, que estamos a falar, no fim de contas, de um processo de 

reorganização estrutural, de reorganização da gestão escolar, desde 2010 até ao atual. 

Aquando a 1.º geração, isto não tem esta classificação, eu estou aqui a pensar, que aos primeiros 

que avançaram não tenho presente, e não houve, seguramente, senão teria presente. Pode haver 

uma ou outra discussão, mas não teria presente grandes aspetos…relevantes que vala a pena 

identificar nesta situação de imprevisto, que não se esperava, “mas que coisa estranha!”, “a que 

propósito?”, não. Foi tudo relativamente pacifico num quadro de um procedimento que já 

respondi anteriormente, nas perguntas anteriores que não nos pareceu muito correto mas que é 

legitimo. Estamos aqui num quadro democrático, funcionam as leis da Republica, com 

competências próprias. O Ministério teve competência para fazer isso. Teve competência para 

fazer isso. Não é um ato próprio de uma qualquer Republica das Bananas, onde cada um faz 

discricionadamente o que quiser. 

Teve essa competência e portanto acharia melhor outro procedimento, mas teve essa 

competência e fez e as relações urbanas e não há nada de menos… 

Na primeira geração não houve. 
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Na última, depois o que pode…. haver uma segunda geração em que entrou a Escola Anselmo 

de Andrade mas é a ultima constituição que é esta questão que o pessoal indevidamente mas que 

toda a gente refere os Mega Agrupamentos. 

A última que incorpora as escolas de ensino secundário, aí já houve singularidades. Para já 

dizer, porque isto vai agora ser um pouco diferente daquilo que aconteceu no início do Processo, 

para a constituição dos agrupamentos encabeçadas por escolas secundárias, a CM também foi 

convidada a participar. Foi formalmente convidada. Foi formalmente convidada em primeiro 

lugar e antes dos diretores. Tendo o Senhor Diretor Geral da Educação, o Senhor Dr. Joel 

Alberto Duarte, que agora é um DGEST – Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, na 

altura Diretor Geral de Educação, fez questão de reunir com o Presidente, com o vereador, no 

caso de o presidente delegar, 1.º para perguntar à camara, primeiro informar “todos vão agregar 

com o ensino secundário. Isso está decidido. Não é discutível.” A Camara podia pensar de outra 

maneira, mas isto não é discutível e está na competência do Ministério isso. 

Em segundo lugar é: Qual é a proposta da camara, se tem alguma proposta, uma vez que, esta 

matéria está associada á construção das cartas educativas, portanto pode ter alguma proposta. A 

C de Almada tinha uma ideia discutível, que os agrupamentos não são uma coisa boa e coloca a 

sede da organização, a unidade organizacional de gestão é muito grande e nós achávamos que, 

sendo mais pequenas é melhor, para uma gestão de proximidade. Isto é discutível, porque 

também se defende a abono dos mega agrupamentos que há aqui sinergias e aproveitamento de 

recursos que há num sítio e não há no outro, pode ajudar-se mutuamente portanto, estamos à 

vontade, eu também sou do ensino, também sei que é assim. 

Mas voltando á nossa posição aqui em Almada e da nossa região aqui, e tá mesmo do lado de lá 

de lisboa, na área Metropolitana era uma ideia de fazia caminho. E portanto o que nós dissemos, 

senhor diretor, muito bem, mas nós não temos com todo o respeito, mas achamos que não devia 

ser essa a solução, nós não temos nenhuma ideia, mas achamos muito bem que se consultem os 

primeiros responsáveis pela gestão das escolas que são os senhores diretores, que conhecem 

como ninguém a realidade educativa. 

Por isso senhor Diretor a nossa posição é, se os senhores diretores das escolas em Almada 

chegarem a um consenso, nós aderimos ao entendimento dos nossos diretores, que na camara 

concebemos que é quem melhor domina, e que somados os diretores, é muita competência 

junta.    

Já agora em jeito de parenteses dizer que nestes últimos anos Almada tem um conjunto de 

diretores de uma experiencia invulgar do país. Portanto há qui um Know How, uma massa 

crítica, uma qualificação dos recursos humanos docentes que estão a assumir na gestão, foi uma 

geração. Malta que de resto estão com uns 60 anos a sair. Há gente aqui que há 30 anos gere 

escolas e que têm as maiores experiências de Portugal e eu conheço algumas porque alguns 

conheço o André Torres que geriu outras escolas quando eu geri nos anos 80, e nos anos 80 que 

foram anos de ferro e fogo, em que os miúdos chegavam de todo o país a Almada à procura de 

trabalho, e ao Seixal, que constituía com Almada a mesma área de trabalho 12 em Outubro era 

preciso sempre ter mais 10 salas, 12, 14 , 20 salas construídas à pressa, em contentores em 3 

meses e quem aguentou o barco com modelos de gestão, muito fortes e combinando as coisas 

uns com outros diretores,   criando um secretariado de um dos conselhos diretivos que fazia a 

gestão global do sistema de matriculas antes de haver aplicações informáticas que agora as 
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fazem, é aqui gente que sabe portanto, nós com eles vamos estudar mas aderimos ao seu 

entendimento.  

Isto foi muito recente. Deu que falar. Foi muito assumido. Foi muito assumido isto. (tenho 

receio de estra a responder alguma outra questão….)   

Portanto os diretores, juntaram-se em Almada e disseram não queremos, e nós dissemos 

também não queremos. Esteve aí durante umas semanas isto mesmo, numa gestão muito 

tensional, entre o Ministério da Educação e aqui… Até haver uma segunda reunião do diretor 

regional. Logo na primeira….” Vocês não aceitam mas isto vai mesmo para a frente, portanto, 

foi uma reunião que estou a ver o filme ainda agora, os diretores todos lá na Praça de Alvalade. 

Nós … eu e as chefias…e o Diretor regional: 

ME- Sr. Vereador mas qual é a sua …(opinião/ideia)…. ?  

AM-  A nossa ideia é a ideia dos Diretores. 

ME- Srs Diretores?  

D- Nós não….(queremos)… 

ME - Mas tem mesmo que ser.  

Foi ali…quase que ia parando..e parou a reunião até durante algum tempo. E o sr. Diretor disse: 

- Eu tenho uma ideia e esta ideia ..e avança com uma ideia que era uma ideia que as pessoas 

saltaram…Tão grande era os agrupamentos. Aqui no centro da cidade tinham várias escolas 

secundárias, pelos menos duas, grandes escolas secundarias, com escolas preparatórias, uma 

coisa impressionante e aí os Diretores saltaram e disseram que era uma coisa perfeitamente 

inconcebível e lá aceitaram vir para Almada reunir e construir uma proposta. 

Então na construção desta proposta a Camara participou. Porquê? Porque tínhamos os dados dos 

alunos todos. Eramos a única estrutura, a Camara, que tinha os dados do ensino, do 1.º ciclo e 

eles tinham do 2 e do 3-º e juntámos tudo. E levamos os estudos da nossa carta educativa que no 

fim de contas tinha esboçado os territórios educativos, mas não era nada aprovado. Era apenas 

um estudo numérico, ou seja de, de lógica. Se um dia isto tiver que ser agrupado, como é que 

haveríamos de fazer. Era uma questão de lógica. Tínhamos esse esboço, se tivesse que ser. Mas 

como não concordávamos com aquilo, levamos esse estudo para dar aos nossos diretores, para 

com a sua competência poder fazer uma proposta que fosse uma proposta dos diretores. É com 

os diretores não temos responsabilidades da gestão. Portanto, temos o estudo, fornecemos o 

estudo aos diretores. E portanto, os diretores levaram uma proposta para Lisboa, na qual 

concordaram todos, com os dados com a Camara forneceu e portanto foi aceite pelo Ministério 

quase integralmente a proposta que foi apresentada. 

O imprevisto qual foi? Foi que quase integralmente mas houve duas situações que ficaram de 

fora. Portanto propuseram à escola secundária Fernão Mendes Pinto e Cacilhas Tejo que se 

agrupassem com as escolas primárias que têm à volta, só primárias (…39.45) e na Costa da 

Caparica, no Agrupamento da Costa, com meter o ensino secundário lá. Agora a Escola básica 

2,3 do Monte é a secundária de lá. 

Portanto veio tudo de lá, A escola do Monte da Caparica foi um grande consenso, só que nos 

dias seguintes o M não aceitou o agrupamento de Cacilhas, não aceitou a Fernão Mendes Pinto, 
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preferiu deixar sem agrupar contra aquilo que o Ministério queria ou seja, não aceitou aquelas 

duas. De resto aceitou tudo e depois na Caparica, aqui no monte da Caparica com a costa, nunca 

ninguém defendeu isso, a Costa odiava e falem nisso. Ninguém….E o Monte propôs agrupar 

com a Costa a foi aprovado contra a opinião dos Diretores todos. Aliás, é um agrupamento que 

está a ferro e fogo ainda. Que é a Escola secundária do Monte da Caparica com toda a Costa, a 

2,3 e todas as primárias de lá.  

Alias isto hoje aqui a escolha do diretor, que foi antes de ontem. oi na semana passada, que 

empatassem  nove para um candidato da costa. O pessoal da costa juntou-se todo contra o monte 

da Caparica, e apresentou um director, foi lá um antigo director e aqui a directora do monte da 

Caparica, também apresentou candidatura de hoje, nove nove. Discussão. Ninguém sai daquilo. 

Nove nove. Três abstenções. A lei determina que na segunda feira, terça feira e portanto houve 

um que mudou e ganhou o director da Costa da Caparica por dez nove…duas….Está a ferro e 

fogo porque toda a a gente não se consegue ver. Não sei como aquilo vai resultar. Portanto é um 

caso. A tendência dos agrupamentos agora, é para serenar. Aos poucos as pessoas vão 

aceitando. Estão lá e têm que trabalhar e vamos então montar porque há países do mundo onde 

isto funciona assim e portanto deve ter a sua bondade, não é..este modelo de organização…e 

este agrupamento vai dar muito que falar ainda porque está todo…a escola do monte e as 

escolas da costa em luta apesar de estarem juntas. Neste momento ganhou um director que veio 

da costa…vão ser muito curioso. São dois directores que vale a pena falar também em 

aprofundamentos futuros …se achar. 

Ia-lhe perguntar quais os aspectos que considera mais positivos neste processo e os que 

considera menos positivos face a expectativas iniciais. 

Portanto, para não sermos sectários nem dogmáticos, eu que defendo unidades organizacionais 

de menores dimensão, escolas pequenas, etc, com uma gestão própria, simples, sui ligeira, tudo 

ao máximo mas mais pequenos, mas que sei tb que este modelo, um aqui , outro aqui , aqui, 

uma primária outra primária, uma dois três e outra secundária ( faz desenho no papel 

representando várias escolas agrupadas)   portanto tb tem as suas vantagens… Portanto eu acho 

que uma das mais valias que tem é que é negociado pelo ministério é a questão da 

sequencialidade dos percursos. A sequencialidade dos percursos. Isto é, o trabalhar entre o 

chamado trabalho interciclos, trabalho na fronteira, ou seja, o trabalho que as pessoas do 5.º ano 

da escola preparatória (para usar a linguagem antiga) 2/3 podem fazer com os miúdos do quanto 

ano, do 1.º ciclo. E eu sei que este trabalho está a ser feito, com vantagens claras para a 

educação integral da criança. Em agrupamentos que estão a ter capacidade, condições, sei lá 

pela postura pela maneira…não sei isto não está estudado, não sei não posso dizer exactamente 

porquê…Mais empenho equipas mais robustas em termos de professores está a ser feito. Da 

sequencialidade , do percurso e o trabalho na fronteira. Trabalho educativo transfronteiriço para 

utilizar a linguagem entre as fronteiras . daqui para aqui e daqui para aqui. (assinala num papel 

dois pontos, com uma dinâmica reciproca entre dois ciclos). Pode haver é dualidade ..isto pode 

ser uma espécie de rampa de acesso permanente e não a escada que vai aqui assim e depois salta 

para o segundo ciclo e depois estranha…e despois salta para o décimo ano e estranha. 

Claramente.  

Primeiro.  

Segundo, não necessariamente por esta ordem mas segundo é a complementariedade das 

competências técnicas e disciplinares associadas a cada ciclo poderem reverter também para 
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outros ciclos, designadamente para os ciclos antecedentes. Dou um exemplo…. O professor do 

2.º ciclo de educação física pode dar uma ajuda ao nível de expressão física ou motora, do 1.º 

ciclo pese embora a circunstância de neste momento nas AEC’s haver de forma generalizada, 

para todas, a oferta da expressão físico-motora além da ed musical e do inglês. Mas há casos, 

que me têm falado também, que não sou capaz de quantifica-los, mas  há casos onde algumas 

áreas disciplinares de níveis geralmente, o nível superior se afeto em áreas sobrantes, horários 

zero, etc…Embora cada vez há menos horários zero porque são obrigados a concorrer para 

outro lado, mas afeto. Portanto há aqui alguma, alguma...possibilidade embora não tão intensa 

como eu pensava, porque, tava a ver os horários zeros, muita gente com  horários zero.  

Depois, segundo, e dei dois exemplos de áreas disciplinares, por exemplo, da música, os 

professores da música só há no 2. Ciclo mas já ouvi dizer a escola que queria fazer uma 

experiência piloto (não…há no 2.º e 3…não me lembro…mas há seguramente no 2.º ciclo, não 

é?..) E vi agrupamentos dizerem que querem pegar nos professores do 2.º ciclo, estão a faze-lo e 

trabalharem com o 3.º e ensino secundário. Eu vi um grande espectáculo no Teatro Municipal 

Joaquim Benite em Almada, na sexta-feira onde estive das sete e meia as onze e meia da escola 

D. António da costa que fez um festival que era “ Os talentos da António da Costa” em que veio 

um cantar, outro tocar piano, veio..etc..e os professores são os 4 professores de educação 

musical que trabalham em termos curriculares no 2.º ciclo mas por exemplo, há uma professora, 

a Teresa Vidinha, que por questões de saúde física não está com carga lectiva atribuída mas está 

com funções de coordenação de projectos onde a educação musical tem um papel determinante. 

E havia miúdos do ensino secundário a participarem nesse festival “Os talentos da António” e a 

participar sob a direcção da educação musical.  

Dei pois aqui 2 exemplos. Mais poderia dar, por exemplo na área da ciência viva, ou seja, os 

professores das ciências exactas, portanto as matemáticas, das ciências aplicadas ou das ciências 

da terra e da vida, por exemplo das biologias e portanto aqui do ensino secundário onde já têm 

prática laboratorial, podem fazer experiências com os miúdos do 1.º ciclo, e os miúdos do 1.º 

ciclo como estão na mesma unidade organizacional podem ir ao laboratório de química fazer 

experiencias ligadas à parte disciplinar do meio físico social que tratam. Portanto há aqui um 

potencial de explorar as competências e as formações de cada profissional docente que aqui se 

consegue. Mas a dimensão deste potencial precisa de ser conferida no terreno por que sei que 

acontece isto, mas não sei transmitir a dimensão que neste momento está a ter. Existe? Existe. É 

um potencial e pode ser explorado. Portanto o terceiro, este que acabo de falar. 

Ainda associado, a este, quase…é um terceiro, mas é uma coisa muito específica, por exemplo, 

cada vez mais, nas áreas associados à documentação quer em material livro ou material áudio, 

ou material áudio visual, portanto, material digital, informação digital, nós temos competências 

sobretudo nos níveis superiores do ensino secundário e só há professores bibliotecários no 

básico 2/3 e no ensino secundário. Neste momento os bibliotecários são do agrupamento. 

Portanto, temos as bibliotecas escolas também apoiadas por profissionais qualificados com 

formação em ciências documentais e que são profissionais que a escola/o agrupamento tem para 

apoiar os centros de recursos, antes só em ensino secundária, básica 2/3. Agora também 1.º 

ciclo. Portanto a questão da área dos centros de recursos e das bibliotecas escolares do 1. Ciclo 

que antes era um ajuntamento de livros, com boas experiências mas, excepcionais, excepções a 

confirmar a regra de nada existir num passado recente num 1.º ciclo. Hoje felizmente já começa 

a haver. Nós temos 42 escolas, 25 das quais já têm biblioteca no 1.º ciclo feita pela Câmara e 

pelo Ministério da Educação, feito num protocolo que há aqui e em todos os Municípios. 

Portanto estas …positivos há alguns positivos. 
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Depois o próprio clima, O próprio clima, o próprio clima educativo…o Clima educativo, isto 

lembra-me agora neste nome..nem é pensado mas esta id…( tosse).. Esta ideia que 

numa...(tosse) …é um pouco como a universidade e os departamentos e os centros de 

investigação que tem. Hoje entrar numa universidade ou num campus universitário é entrar num 

clima de conhecimento, ou seja, num clima propício ao aprofundamento do conhecimento, 

porque temos as bibliotecas com todas as ligações, internet, porque temos todos os meios 

informáticos de ponta, os investigadores andam por lá..está  acontecer conferências...portanto 

inserir cada nível de ensino num clima onde não é apenas uma corporação muito reduzida, as 

corporações no pior sentido da palavra, que está ali muito fechada sobre si própria, têm 

vantagem, ou seja, esta ideia do Conselho Pedagógico que está pessoas de todos os níveis do 1.º 

ao 3.º ciclo e ao ensino secundário cria mais valias e cria um clima propicio à progressão dos 

conhecimentos associados, digamos, às práticas docentes e ao entendimento ao melhor 

entendimento dos processos de educação integral das crianças. Quem sabe mais da educação 

integral das crianças é mais o professor titular de turma do 1.º ciclo, sabe mais do que o do 2.º e 

do 3.º. E portanto, o do 2.º e do 3.º perceber, falar com frequência com a colega que teve o 

miúdo no 1. Ciclo, que esteve com ele de manhã à noite e que fala dia sim, dia não, todas as 

semanas com a família é muito importante para o profissional docente do 2.º ciclo para melhor 

entender a criança. E assim sucessivamente. Portanto há aqui um clima, digamos, educativo 

mais propício. 

E este foi a ver, a percepção do melhor, mas no global estas são entre outras, vantagens deste 

processo, no meu entendimento. Menos negativo, menos positivo é “aumenta a nau, aumenta a 

tormenta”. Aumenta as dificuldades, pese embora as vantagens que aqui falámos. A Gestão, a 

gestão de…. mesmo da gestão há vantagens , de aproveitar professores etc…mas a gestão 

logística, mas a gestão dos recursos logísticos, mesmo dos recursos humanos, falei da bondade 

das questões da pedagogia, das disciplinas que podem ajudar outros, mas, a gestão…há um 

conjunto de diárias de gestão que merece das indicações ministeriais, para centralizar tudo, a 

secretaria única na escola secundária, a gestão dos funcionários na escola secundaria…tudo na 

cabeça do agrupamento aumenta a cadeia hierárquica e dificulta alguma gestão.  

Isto pode parecer contraditório com a outra coisa que é magnífica também…falta numa escola 

primária a única funcionaria que lá está…o director pega numa funcionária que tem escola 

preparatória, mete-a no 1.º ciclo e nesse dia a escola não fecha, porque senão tinha que fechar. É 

uma vantagem tb de recursos humanos. Mas a verdade é que paradoxalmente, isto parece um 

bocadinho uma contradição, paradoxalmente, há também mais dificuldades porque é assim, há 

muitas coisas que resolviam antes na escola e agora têm que ir resolver à escola sede. As 

famílias onde é k resolvem? Vão resolver à escola sede. Onde é que se encontra uma solução, 

não é onde antigamente era...É na escola sede.  Mesmo a básica 23 que durantes anos e anos foi 

sede nos primeiros anos de agrupamento foi sede, tradicionalmente sei lá…a escola D. António 

da escola esteve 40 anos sendo a grande escola, segunda grande escola…A Emídio Navarro é a 

primeira em antiguidade, a terceira foi o Frei Luís Sousa, mas publica a segunda e alguns anos 

cabeça do agrupamento, de repente não resolve as coisas no agrupamento. Pese embora de haver 

um professor que é um coordenador. Na D. António da Costa o Professor Francisco Silva é o 

coordenador da escola e no dia-a-dia as pessoas têm um problema e vão lá, vão lá. Mas a 

relação formal da matéria é no sítio próprio que é a direcção do agrupamento que está na 

Emídio Navarro. E dou o exemplo que agora dificulta…por exemplo para sair da escola. Sai-se 

de uma escola primária básica do 1.º ciclo, mais facilmente ou com mais dificuldade hoje para 

se descobrir o meio afinal com recurso educativo da formação integral da criança? Sai-se com 
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mais dificuldade. Ou seja, quer-se sair como é que era? Fala-se com o director da escola básica. 

A directora vê, combina...fala com os pais…amanhã saímos. Agora o que é que faz? Faz uma 

carta, portanto para a escola sede, ou vai à professora adjunta da direcção para o 1.º ciclo, vai 

discutir ver como é que é, apresenta em reunião ou em despacho perante o director e depois lá 

vem de acordo…vem pela cadeia por aí fora…e as coisas tornam-se muito mas administrativas. 

Ou seja, há uma componente administrativa, uma carga administrativa mais acentuada, e 

portanto cadeiras hierárquicas que demoram o seu tempo a ser percorridas. Hoje há um 

problema numa escola, de natureza física e material, ligava á manutenção do edifício antes era 

uma câmara. Agora é uma carta para a direcção, vai à responsável pelo 1.º ciclo, vai ao director, 

o director manda para a Junta, a junta vê se resolve se não resolve, manda para a Câmara e 

passado uns dias chega cá. Claro que o bom senso resolve muito disto tudo, que é assim…o 

problema dá horas…há um telefonema e  vai logo lá uma pessoa, se puder claro, muitas vezes 

não pode… Vai logo lá uma pessoa resolver o assunto e depois vêm as cartas todo as por 

aí...passado algum tempo.  

Porque é que os museus em Portugal, hoje, baixaram desde há …dois…três anos tão a baixar o 

número de visitantes escolares? Eu acho que isto também tem…hoje muitos professores perdem 

a paciência ..até porque ao mesmo tempo saiu outra legislação que tem consulta aos pais, 

declaração de responsabilidades e conjugar também com a questão da ….mais dificuldades 

financeiras porque perde-se para sair….obrigação de os miúdos irem com os cintos…tem todo o 

sentido mas muitos autocarros não estão preparados… há uma série de problemas  e eu referi 

estes que estamos aqui  a falar que fazem com que os miúdos hoje, curiosamente, estão a sair 

um bocadinho menos das escolas, contra aquilo que  seria vantajoso que acontecesse do que 

estavam à três anos. Eu acho que as coisas aos pouco s vão melhorando aos poucos e vai voltar 

mas é um assunto que eu queria referir como um aspeto negativo. 

Em 2010 a ANMP denunciou publicamente que a dívida do ME ultrapassava os 76 milhões 

de euros, relativos à falta de pagamentos pelas contrapartidas pela transferência de 

competências para os municípios e dados os últimos cortes nos orçamentos de estado, o que 

representou estes cortes para a Educação para o Município de Almada? Houve 

consequentemente cortes nas verbas a aplicar? Houve procura de outros apoios? Como é que 

a Câmara geriu esta diminuição de apoio financeiro por parte do poder central?       

Muito bem…Relativamente ao apoio financeiro por parte do poder central, o que de 

significativo em Almada quero, é justo reconhece-lo é sobretudo atrasos. Relativamente aquele 

tal tegerelado que o ministério paga o que houve em Almada são atrasos. Decalages recorrentes, 

entre as datas em que era preciso conceder a verba, e a data em que a verba chegou. Portanto, 

em várias áreas porque é a verba para as AEC’s , é verba para os carros no pré-escolar, é averba 

relativa às auxiliares de acção educativa que em Almada são sessenta e tal que temos nos jardins 

de infância e os transportes escolares que em Almada são irrelevantes. Como temos muitas 

escolas, somos um conselho compacto, há muitas escolas, poucos têm que andar de transportes. 

Ou poucos moram a 4 kms das escolas.  

Portanto quero dizer que em Almada não houve consequência ao nível do investimento, houve 

atrasos e a Câmara de Almada está apetrechada quando assume a competência dota o orçamento 

da verba necessária, na coluna da despesa. E depois o que se verificou na coluna da receita 

houve atrasos. Mas pronto…é público, no geral, não sei se tem essa informação, mas a Câmara 

de Almada é uma Câmara relativamente sólida, do ponto de vista financeiro e portanto, e com 

uma prática é assim…nós precisamos de muito mais dinheiro para fazer o que faz falta, há 
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muita coisa que está, provavelmente mal feita, há muita gente que critica é porque têm razões 

nalgumas coisas, e portanto haverá coisas a fazer etc…Mas relativamente aquilo que a Câmara 

diz que faz, a experiencia de mais de 20 anos, nunca ficou uma coisa por fazer nem uma coisa 

por pagar. Esta Câmara não deve um tostão a ninguém há mais de vinte anos…um tostão..um 

tostão…  

Portanto quando nós começamos a fazer as contas, e vimos que era preciso, que prazo era 

preciso, metemos o dinheiro lá e aquilo foi estudadinho ao ponto de haver mesmo o dinheiro em 

tesouraria. Ou seja, às vezes até a gente avança com o dinheiro à frente. Portanto não houve por 

consequência do investimento da câmara, não houve. Há atrasos recorrentes que depois a nossa, 

no caso, será a Paula Sousa, porque já não é da Divisão da Dr.ª Maria João Tomé, é da Divisão 

da Dr.ª Ana Gameiro, poderá até dar, para ilustrar o estudo, o tempo desse diferencial, ou seja a 

altura em que os valores estão atrasados e que são valores que nalguns alguns casos atingiram as 

centenas de milhares de euros, mas não é…ou seja, no seu tempo não atingiu, eu digo centenas 

porque me lembro que havia ali uns duzentos e tal mil euros atrasados, trezentos mil…não sei se 

chegou aos quatrocentos...mas muito para baixo..e normalmente era bastante menos.  

Temos um caso que é o da construção dos pavilhões desportivos que durante muitos anos o 

Ministério protocolou com Câmaras Municipais. Temos várias. Uma é daqui ..a Alselmo de 

Andrade, o outro é da Daniel Sampaio e que estabelecemos um protocolo em que  a Câmara 

fazia, pagava e nos três anos seguintes o Ministério em cada ano pagava X. O que é que 

aconteceu é que de um ano para o outro nada. No segundo devia pagar a segunda tranche, não 

pagou, nem a primeira, nem a segunda. No terceiro não pagou nem a primeira, nem a segunda 

nem a terceira. E chegou ao quarto ano e esta Câmara meteu o Ministério em Tribunal. Ao fim 

de cinco anos o Ministério foi citado e conversou com a Câmara e antes de seguir para 

julgamento pagou. Fizemos o mesmo com o Ministério da Cultura que …que…..precisamos de 

uns pagamentos em atrasos…que no  Teatro Municipal. Atualmente chamado Joaquim Benite, 

que custou dez milhões e seiscentos mil euros…fez um protoloco connosco o Governo que dava 

um milhão. Passou o 1.º ano, foi inaugurado, foi inaugurado…não sei se foi em 2005…passou-

se 206, 7, 8, e em três anos depois pusemos em tribunal e o Ministério continuou a não pagar e 

foi a julgamento e portanto em 2010, portanto …foi…ah mesmo neste momento está em 

recurso…temos ganho sempre…mas ainda não pagou. O Ministério da Educação que é o que 

nos interessa, a única coisa que houve de singular foi esta coisa dos pavilhões, que não 

pagou…porque não é nada conta eles..continuamos a ter relações excelentes. O tribunal não 

significa más relações. É que no orçamento está…o Ministério deixou de ter dinheiro e 

começou a priorizar, e se calhar bem, as coisas do apoio social, dos refeitórios, das aecs etc..e 

não tinha dinheiro para os pavilhões e não havia dinheiro…não ia pagando… depois foi citado e 

pagou. Muito bem. 

Relativamente à racionalização dos recursos, um dos principais objectivos indicados na 

legislação, que teve na base destas alterações. Considera que foi cumprida esta premissa, a 

nível do reordenamento da rede escolar em todas as áreas, ou apenas em algumas?       

Olhe eu não tenho aqui dados. Não tenho. Eu creio que eventualmente a aconselharia que há 

aqui um nível, mesmo para estudar o envolvimento do município a que …quer dizer do 

município e a realidade concelhia, provavelmente, será útil, e não sei se não será útil e 

necessário, digo eu…com todo o respeito….por não se estar a por ..em necessidade alheia ..ir 

mesmo ao dialogo com os directores, não será necessário para medir estes impactos, porque 

você, por exemplo, à bocadinho quando falava nas vantagens  de agrupar…e nos 
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inconvenientes…eu não era capaz de responder, de falar de uma métrica. Por exemplo, eu sei 

dos bibliotecários, como agente tem o nosso serviço de bibliotecas escolares que apoio a s 

escolas agente tem muitos exemplos, íamos à muitas vezes e foi uma grande vantagem.          

Mas por exemplo não sei dizer-lhe a bibliotecária da escola secundaria se foi la organizar a 

biblioteca…organizar organizamos nós a biblioteca nesse ciclo, mas se vai la muitas vezes ou 

não. Sei que vai… sei que vai… isso é bom! Mas vai tantas vezes?? Ou seja, e o director sabe 

como tem o serviço distribuído. O director sabe porque atribuiu à bibliotecária x , tá 3 dias a 

aqui, 1 dia aqui e meio dia ali. Meio dia aqui…portanto, a  …..a…a racionalização dos recursos 

eu acho que existiu da forma que lhe contei, com penalização da forma que lhe contei …de 

…de…de flexibilidade da gestão, gestão de proximidade, ou seja, afectando negativamente a 

gestão de proximidade, numa escola do 1.º ciclo..tou agora  a falar de uma escola de 1.º ciclo, 

afetou negativamente---a----mas realmente não sei medir isto….a… agora…mas também sei 

dizer-lhe isto eu acho que se racionalizou numa perspectiva economicista. Eu tenho uma 

número que lhe dou em Almada. De há 3 anos para à 2 Almada tinha 2500/2600 professores do 

1.º ano ao 12.º ano, no ensino básico/1.º ciclo ao ensino secundário em 2 anos passou para 1900. 

Isto por que é que foi? Por várias coisas claro…aumentou o número de alunos, diminuiu o 

número de professores por turma…depois diminui a carga curricular de algumas disciplinas, 

diminuíram o numero de professores, mas foi por causa dos horários zero e o aproveitamento de 

meio horário, “ tens meio horário”, num ciclo, antes não fazias mais nada vais agora fazer o 

meio horário noutro ciclo, Foram para a rua quinhentos e tal professores em Almada. Não é uma 

resposta direta à questão que me está a colocar, mas é um numero que eu uso muitas vezes 

porque eu próprio me impressionei com ele. 

Tenho aqui uma outra questão, que de certa forma já foi respondida, não é...em relação 

..se vê algo vantajoso para a população local a nível deste reordenamento da rede.. 

Pois eu aqui eu aqui..um bocadinho..a gente agora com calma….para já repito que foi 

penalizada a gestão de proximidade no 1.º ciclo. Foi penalizada a questão de 

proximidade…(silêncio)…portanto…no caso do pessoal auxiliar, em boa verdade houve 

vantagens porque pode ser deslocado de uma escola para a outra, para suprir lacunas. 

A nível de equipamentos também é verdade que , e eu sei de exemplos, só não sei falar de novo 

de métricas, de quantidades, de dimensão, de escala deste apoio, sei que há escolas dos níveis 

mais avançados que tem equipamentos que muitas vezes são usados pelos níveis inferiores, 

entre aspas, que não têm na sua escola, não fazia parte das grelhas de equipamento do 1.º ciclo, 

por exemplo, aos quais , agora , têm acesso. Eu lembro-me que no agrupamento da Emídio 

Navarro estava lá no Conselho Geral e o Diretor António Neves dizia…”eu mandei 3 

computadores para escola do 1.º ciclo”. Claro que depois houve outras confusões porque depois 

não estão de acordo com o que lá está…mas pronto…Houve equipamento que agora de ….há-

de-se resolver.  

Portanto, realmente de refeitórios não tou ….a também houve…por exemplo também há escolas 

secundárias, tou a ver um exemplo, a escola secundaria romeu correia, que tem ao lado uma 

escola do 1.º ciclo que não tem refeitório e os miúdos vão naturalmente comer à escola sede que 

é atravessar a rua. Mas em boa verdade, isto também se fazia se, a escolas fossem autónomas, 

através de um protocolo. Mas pronto aqui reconhecer que há aqui este tipo de vantagens. 

Portanto há em pessoal, refeitórios, equipamentos, estas vantagens. Penalização: gestão da 
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proximidade e de flexibilidade na gestão e celeridade nos processos decisórios, foram 

notorialmente penalizados. 

Em alguma parte do processo do reordenamento da rede sentiu que o Município poderia de 

alguma forma, interferir, de uma forma activa neste processo? Verificou em algum aspeto, 

que por iniciativa própria, produzisse a diferença que o pudesse distinguir de outro 

município? Em termos de acção? De participação? 

Não…eu tendo como falamos ao princípio quando o falamos, quando surgiram os primeiros 

agrupamentos não houve formalmente auscultação do município. As coisas foram avançando 

daquela forma directa. Onde é que falámos no início desta nossa conversa.  

Na última fase em que o Município foi formalmente citado a participar, mais do que isso citado 

a apresentar propostas se tivesse. Nós em resultado da posição que temos sobre a matéria, 

decidimos não apresentar. Portanto, a resposta a esta pergunta é um bocadinho lesada na sua 

dimensão pela posição de princípio que tomamos. O Município pode interferir quando foi citado 

pelo Ministério da Educação a apresentar uma proposta. Não é? Agora quando foi da ultima 

geração de agregações…mas só o que de mais próximo fizemos relativamente ao convite do 

Ministério foi juntarmos aos nossos directores, fornecermos aos nossos directores, os estudos da 

carta educativa de que eramos portadores, aos nossos directores. E também mostramos ao 

Ministério e enfim depois dos diálogos. Mas cedemos aos nossos directores para que eles 

construíssem a sua proposta. A construção da sua proposta, dos directores, era o melhor 

entendimento que nós tínhamos, sobre a melhor forma, de avançar para o processo. 

Em relação a estas ultimas questões que eu tenho para lhe colocar relativamente …já ao pós-

fusão de agrupamentos, à pós agregação, como eu sei que a câmara todos os anos solicita 

dados às escolas, apesar de ser muito recente, não sei se a câmara tem algum feed back por 

parte das escolas em relação à procura das escolas…maior oscilação sobre ..maiores 

diferenças num determinado agrupamento em relação a outro….ou numa determinada 

localidade  do município em relação  a outro..em termos de procura ….ainda não tem 

grande….. 

Ainda não…mas sabemos pelas informações que as direcções começam a ter já mais do que 

nós, porque eles estão lá e sentem essa afluência, sabemos que há cada vez mais famílias que 

pensam na escola secundaria final, onde a sua criança uns anos depois estará, se querem uma 

determinada escola secundaria, procurar meter o miúdo na escola básica do 1.º ciclo que depois 

dará acesso ao do 2.º, é do 3.º e enfim do secundário. Dou-lhe um exemplo, como sabe este 

agrupamento central, aqui que é a Emídio Navarro que tem a Anselmo de Andrade e tem as 

escolas primárias à volta habitualmente muito procuradas pelas famílias e bons corpos 

docentes…com instalações razoáveis, sei que há famílias que querem..que estão a procurar 

meter ali as crianças como à uns anos que toda a gente queria meter na escola …aqui Anselmo 

de andrade porque tinha fama de ser uma escola muito boa.  

Agora também aqui, há alguns directores poderão dar …nós aqui mesmo nos serviços quando 

for falar com a Dr. Paula Sousa, Maria João Tomé, portanto…não teremos ..porque é 

recente…foram constituídos agora…podemos é fazer extrapolação…quando se construíram os 

agrupamentos verticais, que terminavam no básico 23, se já houvesse a procura…. Não creio 

muito as pessoas estavam muito ainda…. Eu quero é escola primária que está mais perto de 

casa….ou da avó..Não haverá ainda dados que possam constituir uma métrica muito fidedigna. 
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Em termos de planos futuros, partindo já para um novo bloco de questões, tendo em 

consideração o reordenamento mais recente, pensa que irá continuar a acontecer mais fusões 

de agrupamentos? 

Sim…olhe eu….eu admito que ..eu acho que agora é provável que em Almada, eu creio que nos 

próximos tempos as coisas tenderão a manter-se como estão. Embora mantêm-se sem 

enquadramento face às directivas em matéria educativa, os dois casos de escolas secundárias 

que já referi, a Escola Secundária de Cacilhas Tejo e a Escola Secundaria Fernão Mendes Pinto. 

Não há nada que do ponto de vista de organização diga que estas duas escolas vão continuar 

assim e o próprio Ministério nas últimas indicações que nos dava dava-nos a nós, às escolas, 

que as escolas iriam agregar. Informação informal. Não está em lado nenhum que vai. Há é 

indicação genérica que vai, de que todos agregarão em Portugal, e também aqui.  

Agora desde há vários meses não se fala nisto, e eu creio que, tenho uma sensação que mais 

algum tempo não sei se o Ministério com tantas guerras para comprar quer comprar mais esta.  

Agora, …..eu acho que é o normal, mais ano , mais tempo menos tempo agregar, tendo em 

conta  a orientação, legitima, do ponto de vista legal, da gestão do sistema educativo nacional. 

Tenho aqui também uma questão pendente….se os Municípios pensariam em apresentar 

outras alternativas de gerir a  rede escolar? 

Pois….de gerir a rede….isto aqui é uma pergunta que nos pode levar a várias 

questões…podermos ter mas competências a nível da gestão da rede ? …eventualmente…  

Poderia ser uma das possibilidades… 

Quer dizer não só em Almada, na actual fase, no actual estado da educação em Portugal, não 

pretendemos reinvindicar para nós, mais competências na gestão. Não quer dizer que num outro 

modelo em que o país aceitasse, não cortar tanto dinheiro, tantas dezenas de milhões de euros na 

educação, quando se pensa que provavelmente ainda se vai cortar mais e se isto fosse de 

maneira diferente, da aposta do pais na educação como na saúde publica, eventualmente se 

poderia pensar, se tivéssemos um regime que orientado mais para o estado social,  que 

mantivesse a pertinência do paradigma do estado social, de uma estado que , há quem hoje 

conceba um sistema capitalista não tem nada destas coisas, mas o sistema capitalista na europa, 

nós temos os países na europa, nos temos os países nórdicos que funcionam bem de sistema de 

propriedade, de organização do mercado, não é? Do ponto de vista da propriedade, e de gestão 

privada dos meios de produção, e tudo isso, e mantem o sistema publico a funcionar. È tradição 

dos países da europa central. Nos já somos mais estado que consegue ser mais estado liberal, 

embora tenhamos uma cultura humanista, e de solidariedade, nos somos um povo…mas somos 

um estado cada vez mais liberal, só falta vender…os países, a frança não vende os caminhos de 

ferro…mas vendendo os caminhos de fero mantem um sistema publico de ensino, que não é 

contra a do privado, porque há um campo para o privado, de qualidade, Não é isso que está em 

causa. Para nós aqui é pouco…hoje já se fala na gestão privada da escola pública..tem o seu 

modelo…eu não concordo mas percebo quem defende. Aliás achei interessante que há um 

candidato a director, que apresentou a sua candidatura à gestão da escolas da Escola Secundária 

de Cacilhas com um modelo desses. É um caso que achei muito curiosa..portanto não era de um 

momento para o outra..porque não há legislação que confira isso mas há orientação…nas leis do 

governos actual..uma das linhas é poder caminhar para certas escolas publicas ser geridas por 

privados mas prestando um serviço publico. Ou seja é gestão privada, o miúdo entra e não 
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paga..como não se paga ou se paga pouco…como agora é….e a gestão é privada e portanto 

depois o estado paga à gestão do privado. Pronto é um modelo. Mas não é um modelo muito de 

acordo com a nossa tradição. Com a nossa ... não é só de Portugal, é aqui destes países..parece 

que estamos a ficar mais  papistas que o papa. Qualquer pais civilizacional avançado da europa 

que nós integramos, preserva o seu serviço nacional de saúde...as suas…e as suas empresas 

bandeiras…as suas grandes empresas bandeira. Agente vende tudo. Pronto ok. Mas eu não sei 

nada de economia, não percebo. Mas mete-me confusão. Com esta história de 8000 anos somos 

o país mais antigo da europa com estas…e daqui a pouco…mas pronto...cada um tem que fazer 

o melhor possível. 

Sobre planos futuros sobre a rede escolar em Almada, prevê-se alguma alteração significativa 

para o funcionamento da rede? 

Eu acho que a rede neste momento está relativamente estabilizada e que os próximos tempos 

vão ser de construir estabilidade nos agrupamentos que actualmente existem. Eu não vejo que 

haja grande alteração, a Câmara vai continuar assumir que parte que a lei lhe diz que lhe 

compete, Câmara que é construir e manter melhor as escolas de que somos proprietários, isto é a 

educação pré-escolar pública e o 1.º ciclo de ensino básico. 

Temos a decisão de não avançar como alguns conselhos avançaram para o contrato de execução 

como avançaram perto de 100 Municípios em Portugal, dos 308, quase 100, mas muito 

pequeninos e dos grandes da nossa dimensão há dois ou três. A evolução em Portugal é um 

contrato de execução das escolas até ao 9.º ano, ficaram comas escolas todas, com todo o 

pessoal, com todos os refeitórios, tudo menos professores. Nós não queremos avançar para aí, 

até porque as Câmaras que avançaram da nossa dimensão, eu acho que foi só Loures, Amadora 

e Vila Franca, e o meu colega de Loures diz entre reuniões…”Ehh pá… vocês não se metam 

nisto!”. “As coisas estão melhores, porque agente está lá”. Quem está mais próximo governa 

melhor, não é por ser melhor que as pessoas que estão no Governos, mas porque estamos mais 

próximos. “Mas estamos com problemas financeiros gravíssimos”, porque aquilo é gigantesco. 

O Ministério diz que dá x, 20 mil euros para a manutenção de cada escola depois aquilo não dá 

para nada. ..dá para uma janela…umas coisas uns vidros e com o as escolas estão perto da 

Câmara...e arranjem, arranjem e uma pessoa tem que ir lá senão os pais aparecem todos em 

frente à Câmara. É diferente de ir a Lisboa, à 5 de Outubro. Não vão, não é… 

Não estamos a pensar dar nenhum salto em frente no atual modelo legal. Modelo legal..portanto 

os contratos de execução são para a s camaras que querem e nos achamos que estamos muito 

bem assim…..Claro que nos falta dinheiro. Achamos que o estado…por exemplo… o 

Estado…durante 30anos veio dinheiro da europa para as Escolas em Portugal. Todos os 

dinheiros dos fundos comunitários foram aplicados onde? Em Escolas profissionais, de 

iniciativas de empresas ou de associações e nas escolas que são do Governo 23 e do ensino 

secundário. Por isso, não houve um tostão, em lado nenhum, para as escolas do 1.º ciclo. A não 

ser depois do governo de Maria de Lurdes pintassilgo. A partir daí com todas as discussões e 

todas as contradições começaram a dar uns tostões, mas uns tostõeszinhos, uns tostõezinhos 

ligeiríssimos.  Portanto, as escolas do 1.º ciclo em Portugal eram as piores escolas de Portugal 

porque não tinham um tostão da europa. E as escolas do ensino secundário receberam milhões 

da Europa. Foi injusto, para as camaras e penalizaram o país porque onde agente devia investir 

mais é no 1.º ciclo. No principio do ato educativo. Porque um miúdo aos dez anos tem a sua 

….está feito em termos de percurso , do ponto de vista de apetrechamento ou seja, quem não 
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entra bem na matemática até aos 10 anos e nas comunicações e nas linguagens…acabou…pode 

ter depois…alias há quem diga que é muito mais cedo, mas sabemos que o ensino básico… 

Eu hoje vejo os meus filhos que são dois jovens adultos, e eu digo assim e pá eles não vaão para 

aquilo porque realmente entre os problemas de consciência por não ter acompanhado mais os 

trabalhos de casa…e fazia, acompanhava..mas hoje eu era mais em cima..depois eram as 

professoras…anão tiveram muita sorte. Pessoas excelentes mas faltava ali qualquer 

coisa…portanto aquilo marca para sempre. Portanto, nós devíamos dar o melhor..mais formação 

aos professores, mais ..equipamento, melhores instalações e infelizmente não acontece porque 

os municípios fizeram muito menos do que o Governo fez. Isto é um paradoxo mas é verdade. 

Digo o que fizeram nas suas escolas,…eram aí escolas nos anos 80..o governos fez escolas por 

todo o pais…e nos anos oitenta e poucas escolas básicas 1.º ciclo foram as que fizeram em 

Portugal. Nos anos 90 começaram a fazer mais e sobretudo na 1.ª década do milénio. No 

interior, algumas no interior conseguiram fazer um bocadinho mais porque tinham fundos 

comunitários. Agora nas áreas metropolitana não havia dinheiro dos fundos comunitários para 

as camaras fazerem as escolas, pelo que já estava considerado um desenvolvimento acima de 

um patamar medio europeu.  

Mas também o interior conseguiu fazer isso, mas também quase não precisou fazer isso, porque 

a população começou a desandar e agora tem escolas para fechar e para vender. O padrão do 

interior é as escolas para vender. Não escolas construídas…. 

Para finalizar a entrevista gostaria de lhe perguntar se deseja acrescentar algum 

comentário..alguma situação…que considere importante… 

Portanto…no geral acho que explanei as coisas das quais estou convicto ou que tenho 

opinião…portanto acho que no geral…uma nota que não é nova…ou umas notas finais..duas ou 

três…uma nota que é quase uma nota síntese..que é a dimensão administrativa, financeira, 

técnica e organizacional desta dimensão….tem uma importância cada vez maior relativamente à 

dimensão associada à matéria educativa, associada à pedagogia. Ou seja, uma prevalência 

crescente do primado do financeiro e administrativo sobre o primado da pedagogia.  

No fim de contas educação é educação é pedagogia, é um conjunto de áreas técnicas e 

disciplinares associadas ao crescimento integral da criança e do jovem e depois dos 

apetrechamentos profissionais nas fases mais adiantadas e durantes muitos anos eu habituei-me 

a que a discussão da educação em Portugal fosse a discussão sobre as questões centrais da 

educação que é associados do próprio desenvolvimento integral do indivíduo. Ou seja o que é 

educar, quais são as competências, a orientação, quais são as skills que se pretende que as 

pessoas tenham? Que orientação, ligação da escola à comunidade?  

E há-de reparar que nos últimos anos, nestes anos objeto do estudo, nos últimos quatro anos 

anos, ate um bocadinho mais para trás, mas sobretudo nestes 4 anos a grande discussão em 

Portugal são questões organizacionais e financeiras. Corta aqui, manda professor para ali, tira 

ali, horários zero, deixa de ter e vai ter que tomar posse de um grupo, pessoas que estão doentes, 

novas juntas médicas para ver se vai voltar…Ou seja, a discussão cada vez mais se centra nas 

questões instrumentais da educação e não nas questões essenciais da educação. Esta questão que 

decorre muito do que falámos. Situação que vejo com pena. Cada vez discutimos educação é 

discutir euros e discutir formas de organizar, sobretudo para poupar. A gente podia discutir 

formas de poupar para potenciar a educação. Não, discutimos formas de organizar, sobretudo 
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para poupar. O que não é …o que é legítimo, podemos poupar se pudermos. Mas sobretudo para 

poupar, É uma nota, é uma nota. 

Outra nota, ao nível dos objetivos da educação em Portugal, sobretudo da educação básica e 

obrigatória, do mais avançado do mundo. Ou seja, em qualquer parte do Mundo em que 

estejamos nós não nos envergonhamos daquilo que se faz nas nossas escolas. E dos objetivos de 

desenvolvimento, dos objetivos dos currículos, os planos pedagógicos, educativos, as escolas e 

agrupamentos são coisas muito, avançadas. Portanto, temos massa critica, temos planos 

avançados, objetivos curriculares avançados, ao nível daquilo que se faz de bom em qualquer 

país do mundo e depois a nossa performance, os indicadores de literacia, poe-nos cá em baixo. 

Afinal não é por não termos bons professores, não é por não termos boas ideias, que temos, não 

é por não termos bons programas, que os temos bons, bons objetivos, pelo que os temos 

bons….é porque afinal este país corta onde não deve….e prioriza de forma desadequada no meu 

modesto entendimento, com respeito para quem pensa precisamente o contrário. Esta convicção 

eu tenho-a alimentado. Almada pertence à rede mundial cidades educadoras que tem 40 e tal 

cidades em Portugal, desde 1997, e nos encontros mundiais nós vamos lá e sentimos coisas 

fantásticas…há coisas…em Barcelona um sistema do outro mundo….há coisas nas cidades 

latino americanas, nas cidades latino americanas são geridas a ferro e fogo… aqueles sobretudos 

na cidade na Colombia onde metade da cidade funciona com economia paralela à base da droga, 

onde toda a gente passam dias …. os carteis comandam exércitos..como é que eles 

conseguem….é fantástico o trabalho educativo que eles fazem para tentar que as crianças 

cresçam envolvidas em projetos educativos que são extraordinariamente avançados, porque só 

se forem muito avançados e poderosos é que conseguem que aquelas crianças pá…ainda 

crianças não sejam passadores de droga. Em Midelin, na Colombia, o que é que agente 

fez…enquanto que Medelin é um exercito…que entram por ali, outros que partiram ..outros que 

tiveram carros e coisas..e …enfim…e fazem coisas nas escolas absolutamente  

fantásticas…tenho ouvido eles contarem nos encontros mundiais, internacionais… fantásticas!!!  

Mas nas sociedades estabilizadas, porque nos não estamos na guerra como os países africanos 

nem estamos nos países emergentes com metade a morrer de fome, metade muitos ricos, ou 

seja, nós temos uma sociedade estabilizadas, apesar de todas estas coisas, vivemos na europa, 

que está estabilizada à seculos, relativamente…enfim, tirando as guerras mundiais, portanto não 

temos coisas para contar…mas ao nível destes países nós temos coisas muito interessantes. Nós 

vamos lá e vemos coisas que fazemos em Almada…temos pessoas do estrangeiro que têm vindo 

cá saber, noutras cidades no norte do país, todas as …….políticas, faz-se coisas muito 

interessantes e outras coisas menos…Portanto …é uma coisa curiosa. Nós temos o que é 

principal no ato educativo, que é capacidade de educar bem, pela s ideias que existem pelos 

objetivos, pelos currículos e depois são as coisas instrumentais, não essenciais que diminuem os 

resultados da acção do sistema educativo ao nível das literacias. Aquele estudo europeu, 

ficamos mesmo lá em baixo mesmo…o pisa…quer dizer é interpelante não é?.. como é que … 

alias agora, por más razões, esta ída desta malta, da nossa malta nova para todo o mundo para 

onde vão ...infelizmente tá acontecer, mas também é um sinal que a nossa malta está ao mais 

alto nível…. 

Eram estas notas finais, mais apesar de tudo uma confiança…tou confiante que …aqui já não 

vale nada para a entrevista, mas esta ideia de que apesar de tudo vale a pena manter, manter, 

manter uma confiança e eu acho que…pá..nos temos os vários subsistemas que enquadram os 

cidadãos todos em perca. Por exemplo o sistema de saúde está permanentemente em perca. As 

pessoas sem médico de família, alguns já não vão ao hospital, algumas coisas já não são 
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disponibilizadas, os médicos dizem que há muitos velhotes que já não vão às consultas porque 

não há dinheiro para os transportes, ou seja a coisa está em perca…em perca.  

Vamos acreditar há-de haver um tempo que melhora…mas em perca. E portanto há cada vez 

menos cidadãos, abarcados pelo sistema de saúde..cada vez menos, menos, menos…. 

Depois temos o sistema de segurança social, com os cortes no rendimento mínimo também em 

perca, ou seja, apesar de haver cada vez mais gente a procurar os apoios alimentares sobretudo, 

há mais gente a buscar géneros alimentícios às ipss’s…Em Almada são 8% da população, 

15.000 pessoas estão a ir buscar a 18 instituições sociais géneros, a verdade é que nas prestações 

já não dão os subsídios, os abonos dos miúdos, o rendimento social de inserção, o rendimento 

mínimos, estão cada vez menor, cada vez menos gente no sistema. 

 O sistema de habitação social está cada vez menos gente e as pessoas estão a ser corridas, não 

pagam as rendas de casas, dos bancos, os banco…cada vez mais pessoas se enterram… 

Muita gente está a ir por exemplo para o parque de campismo. Nos últimos meses têm-me dito 

os dirigentes do parque de campismo, que estão pessoas a chegar lá e dizem…. “ Olhe nos agora 

temos que ficar cá. Entregámos a casa, temos que ficar aqui na tenda.”  

E apesar de tudo há um sistema que é o nosso…( questionou-se sobre o ar condicionado porque 

estava fresco na sala).. 

Há um sistema que apesar de todos os ruídos e todas as deficiências que falámos aqui, ainda tem 

esta nobreza e esta coisa que é….mercê desta questão da escolaridade obrigatória e universal 

que é um dado adquirido para nós… mas biliões de pessoas no mundo não têm isto…O sistema 

educativo é ….o único sistema que ainda enquadra a universalidade da população e onde ainda 

apesar de faltarem meios, há uma politica de integração e de diferenciação positiva que dá de 

comer a quem não pode, aos miúdos que não podem através do escalão A, e apoia quem ais 

precisa, mesmo que insuficientemente apoio. E é por isso que eu digo que..onde está toda agente 

em perca…os sistema educativo e as escolas é como uma mesa de combate, uma aqui..e 

esta…com várias trincheiras,..como era no tempo dos filmes da guerra da segunda guerra ou da 

primeira, sobretudo, e agente vai perdendo posições e exercito vem recuando, perdendo, 

perdendo, perdendo…e agente vai ficando naquelas trincheiras.  

Mas quando, a pessoa vai para a trincheira é ainda para se defender á espera de uma 

oportunidade de poder atacar. Portanto está numa posição de vida e de esperança de vitoria. 

Quando acabou tudo é que não há nada. E há uma última trincheira da esperança…que eu acho 

que são as escolas. Porquê? Porque estão lá todos ainda e ainda com o humanismo a funcionar 

nas escolas. Apesar de tudo, a maioria das pessoas são pessoas boas, tão a trabalhar nas escolas 

um bocadinho já chateadas outras deixaram de se interessar tanto… Mas no geral ainda com 

muita gente interessada, com as direções interessadas, com muitos professores, diretores de 

turma interessados, com pessoas a comer lá, miúdos que são a única refeição que tem e agora 

com os pequenos almoços de reforço, de reforço para quem a gente sente que não vêm de casa 

com alimentação e portanto eu acho que apesar das dificuldades, queria acabar com estas coisas. 

Apesar de tudo, a Escola é a ultima trincheira da esperança de um mundo melhor. Eu acho. E os 

professores são deste ponto de vista são os verdadeiros construtores da esperança num Mundo 

Melhor. 
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Introdução à entrevista após um período de apresentação de diversas questões, relativas quer à legitimação da entrevista, quer 

às questões de confidencialidade, pedido de utilização das informações que iria recolher e autorização para gravação da 

entrevista: 

 

“Tendo explicado o objetivo do estudo e da entrevista, tendo em vista a natureza do trabalho os objetivos se prendem com um 

trabalho académico, e que todos os dados serão para efeitos académicos, tendo solicitado autorização para a utilização dos dados, 

salientando que tem preferência que seja omitida a fonte, a identificação, e tendo questionado também a possibilidade de 

gravação, sendo autorizada a autorização da entrevista, vamos proceder então ao início da entrevista e das questões que se 

prendem com o primeiro bloco que questões que têm em vista a caraterização do entrevistado. 
 

Neste sentido, gostaria de lhe questionar sobre a sua habilitação académica e seu percurso profissional…que me falasse um 

pouco sobre estas duas questões.” 
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Percurso profissional (actual e principais funções 

passadas). 

 

Já agora uma nota prévia, no que diz respeito à identificação é identificação nominal, porque pode ser identificação 

profissional e a categoria. (…) 

 

Eu tenho uma licenciatura em história, e depois fiz duas pós-graduações, uma em Ciências da Educação e outra em 

Relações Interculturais. Até porque a minha primeira experiência profissional foi associada à docência, pronto...fui 

professora. Fiz a de Ciências de Educação para manter a qualificação para a docência e depois já por área de interesse 

e de experiencia de trabalho, porque entrei como Técnica da Câmara Municipal em 93, e digamos que a primeira área 

de trabalho foi muito na área de projeto e daí o interesse pela multiculturalidade, interculturalidade, tendo em conta 

alguns dos projetos educativos que se promoviam no concelho e daí, querer na altura, tido este objetivo de aprofundar um 

bocadinho mais o conhecimento da intervenção socio-educativa, sobretudo nas comunidades migrantes. 
 

Pronto...depois…detenho outra formação, mas é na área da gestão, tendo em conta que depois comecei a ser chefia de 

divisão em 98, primeiro, na divisão de educação e juventude, onde se iniciou os primeiros passos relativamente à 

verticalização das escolas do concelho, em termos de associação, e depois em 2006, o Departamento de Educação e 

Juventude foi criando...e eu recebi as funções de Diretora de Departamento.  
 

Sendo um bocadinho à formação académica e também ao percurso profissional é um pouco isto. Primeiro docência e depois a 

carreira técnica na administração local, com as funções de direção, entretanto assumidas. Pronto. Este é um bocadinho deste 

percurso profissional. 
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A título introdutório:  

 Descrição do início do processo de 

reordenamento da rede escolar em Almada, 

quando se verificaram as criações dos primeiros 

agrupamentos. Inicialmente horizontais (junção de 

escolas do mesmo ciclo de estudos), depois 

verticais (entre todos os ciclos do ensino básico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) em Almada, para se entender a rede, também tem que se recuar um bocadinho mais, não é... Uma coisa é o fenómeno 

legislativo e que obriga às agregações e outra é o processo que já havia decorrente das discussões da rede e aqui…como 

em Almada, digo isto porque foi muito participado, quando foi o processo da carta educativa, com uma intervenção 

muito direta também do próprio Ministério da Educação, através da coordenação da área educativa de Setúbal, 

pronto...como alguém que conhecia muito bem o território e que foi de certa forma conciliando algumas perspetivas 

daquilo que deveria ser a reorganização da rede, anterior a 2010 e que foi consensualizando com as direções que estavam 

em exercício nessa altura. E isto criou aqueles territórios que depois surgiram na carta educativa…(…) 

 

(…) nessa fase inicial houve, de facto, muita discussão no território dos vários agentes que estavam com essa 

responsabilidade, com o Ministério a ter uma participação presencial, que eu acho que é importante, para contrapor à 

organização da rede à distância e a legislativa…pronto… em que ausculta-se muito pouco as comunidades. Ausculta-se 

formalmente, mas não é uma auscultação reflexiva, daquilo em que se esta a trabalhar do ponto de vista da rede e esse 

processo foi muito vivido e daí que tenham surgido, na primeira fase de criação de agrupamentos, curiosamente, os 

agrupamentos horizontais.  

Ou seja, foram muitas escolas do 1.º ciclo, com o pré-escolar, que tomaram a iniciativa de procurar convergir 

administrativa e pedagogicamente, um dado território e um dado número de escolas. Diria eu, que elas tiveram muito 

esta noção da necessidade de agregar, para ter uma afirmação do ponto de vista organizacional.  

 

Que depois foi completamente ultrapassada com legislação, ou seja, com a verticalização, numa 1.ª fase, 2, 3, não é… 

Pronto..Foi aqui que o processo foi iniciado e depois cada vez mais as secundarias a entrar. Mas eu acho k para se 

compreender um bocadinho este percurso dos agrupamentos temos que entrar numa fase, para mim, da abordagem que 

eu faço e da oportunidade que me foi dada de participação, muito trabalhado no território na fase das cartas educativas 

e depois abandonada, para dar resposta à legislação. 

 

E agora coloca-se a participação do Município.  
E pronto…apesar de estar legislada a participação do Município do ponto de vista da participação da gestão da rede, o 

que é certo, é que é uma participação muito observadora. (…) e depois há uma desconexão entre aquilo que está na carta 

educativa, em termos de território, e os reais agrupamentos que neste momento temos. Isto para dizer relativamente ao 1.º 

ciclo e pré-escolar. 

 

Relativamente ao 2.º ciclo e 3.º ciclo e secundário, nós temos uma dinâmica que vale a pena estudar. Que é uma dinâmica 

que não se encontra em muitos concelhos que é uma rede de concertação designada por AP12, das direções das escolas 

todas do concelho e que ajustam-se, digamos assim, em função das matrículas e os interesses dos alunos, a distribuição 

dos alunos. E acabam de certa forma por influenciar essa constituição dos próprios agrupamentos, no processo legislativo 

embora sejam eles a marcar a rede do ponto de vista da oferta e da frequência, é esta AP 12 que determina. Pronto. 

 

Depois a constituição administrativa e pedagógica, já são processos que ….elas próprias vão com a camara..tentando 

tra....manter…inicialmente..tou a pensar inicialmente 2007, 2008, entre aquilo que eram os territórios educativos que 

estavam na carta, ainda fomos conseguindo, nos cenários iniciais, algum equilíbrio entre aquilo que estava preconizado 

dentro dos agrupamentos, que depois foram, a partir dos Mega-Agrupamentos, completamente postos de lado. Pronto..ou 

seja, O Ministério nalguns processos…Há sempre um processo de auscultação ao Município, umas vezes ..o que nos verificámos 

em Almada é que depende das equipas diretivas do Ministério da Educação. Tivemos Equipas diretivas na antiga DREL que 

chamavam individualmente cada ator, digamos assim, quer o agrupamento, direção do agrupamento, quer depois o 

Município. Ouvia, procurava perceber se havia convergências de opinião e decidia. Outras vezes, ouvia em conjunto, 

com o Município e a direção e mais tarde, nesta última fase, com o conselho geral. Pronto, também se procura sobretudo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos processos mais problemáticos ouvir também o Conselho geral. Tou a pensar aqui num processo que tivemos aqui mais 

recente e que ainda não está terminado. Pronto. 

 

O que é que nós sentimos? Sentimos que isto é muito difícil, a partir de um determinado..de 2010, os consensos que 

estavam no território… deixaram de ser um território consensualizado do ponto de vista da rede. Não sei se tem noção 

disso...ahmmm….isto depois gerou fenómenos que nós ainda não temos medidos, qual o impacto que têm depois do ponto 

de vista da organização e sobretudo no percursos dos alunos. 

 

Porque foi desmanchar..quando nós tínhamos alguns agrupamentos que tinham alguma consolidação do ponto de vista 

da verticalização e daquilo que é o projeto educativo, neste momento estão em processo de desconstrução, para voltar a 

construir…pronto. E nós, nos últimos dois anos digamos que foram os processos mais dramáticos para o concelho. 

Pronto. Apesar de tudo, há dois anos o processo foi apresentado...a proposta, a intensão do Ministério de continuar a 

agregar, numa reunião geral de escolas com o ME. As Escolas procuraram ganhar algum tempo, ou seja, procuraram 

que não fosse o Ministério a decidir por si só. Mas que elas próprias ganhassem algum acordo entre elas. E como tivemos 

em Almada, a indicação que todas as escolas teriam que agregar, a Camara mostrou-se disponível, porque também o 

Ministério não dá dados tratados, mostrou-se disponível para trabalhar com eles uma proposta. 

 

Nós tivemos há dois anos, numa reunião com todos os diretores e apresentamos uma proposta de agregação que não era 

a final, era aquela que era possível, mantendo tudo o que já estava de agrupamentos criados. Para as escolas secundárias 

não agregadas uma proposta de território com o segundo ciclo e o 1.º ciclo. Isso foi trabalhado em conjunto...foi 

respeitando-se os TEIPS era a indicação que tínhamos…que os Teips não agregavam e a que as escolas secundárias 

tinham que, necessariamente, agregar. Pronto. Nós trabalhamos uma proposta. Foi consensualizada com a comunidade 

presente de escolas, e que depois não foi terminada, não foi conclusiva por parte do Ministério. Pronto. O que criou aqui 

situações de grande percalço... Estou a pensar aqui, em concreto, a Escola Secundária Cacilhas Tejo, que continua sem 

agregar, a Fernão Mendes Pinto que continua sem agregar… 

 

As escolas que se viram ultrapassadas porque acreditaram que o Ministério ia concretizar isso para todas, aceitaram 

fazer a fusão, entre escolas e entre agrupamentos de 3.º ciclo e depois incorporaram as secundárias…Estou a pensar na 

Emídio Navarro, por exemplo, em que a António da Costa foi...digamos agregada com a Emídio Navarro e que partiu do 

principio que era inevitável, assim como a António Gedeão que com a Comandante Conceição e Silva acabou por integrar a 

António Gedeão…e isto nas direções e nas equipas não se percebeu o porquê do Ministério ter tomado esta decisão de 

não ter tido uma plataforma de entendimento e uma ação concretizada para todos os elementos …pronto...das 

escola...para todas as escolas do concelho de Almada. 

 

 Assim como também tivemos um episódio que ainda hoje não está tranquilo no território...que foi um TEIP ter tomado 

a iniciativa de querer agregar com um agrupamento de escolas que era da Costa da Caparica. Pronto o Teip…a Escola 

secundaria do Monte da Caparica é que tomou a iniciativa…pronto...foi uma coisa ao contrário. Também é um fenómeno 

interessante de se estudar porque ela própria tomou a iniciativa de dizer que queria agregar com aquele agrupamento. 

O outro agrupamento não quer…não queria na altura…pronunciou-se contrariamente, o Município pronunciou-se 

contrário, a Assembleia Municipal contraria, também se pronunciou, fez-se uma contra proposta de criação de uma 

escola secundaria na Costa da Caparica, que é o que está previsto na carta educativa e não foi aceite por parte do 

Ministério que compulsivamente agregou a escola à Secundária do Monte. Isto é um pouco para dizer que 

…Agrupamentos nesta fase, é tudo e não é nada, não é? Pronto.  

 

Ou seja, é aquilo que nós sentimos em Almada. Quer dizer os instrumentos reguladores, não são respeitados, não há 

orientação para a reformulação das Cartas Educativas. Há uma tomada de posição da Área Metropolitana de Lisboa 

numa data anterior no sentido de que o Ministério trace orientações para atualização das cartas educativas, porque elas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participação e envolvência das escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 5 em 5 anos precisam de ser atualizadas e ate agora, não houve qualquer orientação do Ministério que depois leva a 

que...por exemplo, os encarregados de educação não percebem porque é que as suas crianças que estão do outro lado da 

rua estão a entrar num determinado agrupamento e não estão a entrar no outro que é mais próximo. Que é o caso da 

Elias Garcia, porque a escola Miquelina Pombo fica mais próximo da Daniel Sampaio, por isso faria mais sentido para eles ficar 

no Agrupamento da Charneca da Caparica, que agora é a Daniel Sampaio, do que entrar no da Elias Garcia.  

 

Pronto são estas disfunções que estão criadas e a leitura eu tenho é que está de fato muito confuso, e sobretudo muita 

falta de clareza relativamente ao processo de agregação.  

 

Porque poderia ser um processo…nem sequer foi um processo economicista, porque tinha a oportunidade de 

transformar as outras escolas secundárias em agrupamentos e tornando outros não tão pesados, mas não percebemos. 

Pronto…Não posso dizer porque depois o Ministério está muito à distância agora. Nesse processo é mais por despacho, 

do que propriamente por participação das comunidades.  

 

É assim … Eu acho que as escolas estiveram um processo inicial de resistência…(…) 

Porque também é compreensível...porque há medida que as agregações vão sendo feitas, até a própria designação do 

agrupamento…e que digamos…prepondera é sempre a escola do nível acima. E isto leva a que as pessoas inicialmente 

tenham tido alguma resistência, ou seja…ahhh…  
 

O 1.º ciclo teve a resistência quando se agrupou ao 2.º ciclo e tudo teve o seu tempo de adaptação, de acomodação ..até de 

algumas maturidade de algumas virtualidades que o processo de agrupamento até trouxe para a organização das escolas de 1.º 

ciclo…..organização administrativa e organização pedagógica, porque a organização administrativa não tinha. Dependia da 

delegação escolar e era um processo ainda muito pouco facilitados em termos da gestão… Acho que ganharam muito. Eles 

próprios sentiram isso quando tiveram essa parte organizada.  
 

Do ponto de vista pedagógico tenho algumas duvidas, porque houve muitas coisas que se perderam..pronto..numa fase inicial 

de experiencia de trabalho na área de projeto, ..de alguma inovação pedagógica, de alguma abertura da escola….da comunidade 

do 1.º ciclo  que era de facto uma escola muito próxima das famílias, que depois foi recentrada, para aquilo que eram as práticas 

das 2, 3 ….hmm…algumas direções não compreenderam essa abertura e levaram ao enceramento das escolas, ao encerramento 

de projetos, à desvalorização de docentes...pronto. 
 

Esse processo inicial foi sentido…depois….Também em boa verdade que o que está aqui, cada vez mais é preponderado pelo 

ponto de vista do ministério são os sucessos alcançados, sobretudo nas áreas nucleares de ensino, nomeadamente o português, 

a matemática, e o estudo do meio o que tb organizou as escolas em estarem mais concentradas na sala de aula e na avaliação 

externa ..é isso que está a dar, não é….penaliza mais quando os resultados não são tão bem conseguidos e porque se descura o 

trabalho da sala de aula..e se da importância a todo o outro pronto….e levou que os agrupamentos, sobretudo até ao 3.º ciclo 

levassem algum tempo ate de a organização, criar a coordenação do nível de ensino, depois a coordenação por áreas 

departamentais, etc etc… levou ali um tempo. 
 

O que é certo é que nesta fase, mais final e nalguns agrupamentos, porque depois houve…isto também tem interesse que 

é..nem todos os agrupamentos estão … nem sei se têm que estar…mas nem todos os agrupamentos têm o mesmo estilo 

de gestão…e se há agrupamentos mais hierarquizados e mais …..diretivos do ponto de vista da direcção…depois…com 

..afunila todo o trabalho..há outros que mantiveram a autonomia e a..digamos cada uma escola tinha a sua identidade e 

como tal também trabalhava um bocadinho mais libertos dessa verticalização que era feita ..mas não era tão sentida. E 

no meio disso…também se sentia. Isto para dizer que houve escolas que aceitaram melhor, um conjunto d escolas que 

aceitaram melhor, houve outras que nem tanto. E há medida que a gestão vai mudando, as escolas vão-se dando ou 

perdendo para o processo de agregação. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização da participação das escolas, na figura dos 

seus representantes legais, os diretores, neste processo 

de RRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Descrição do processo em termos de 

comunicação/negociação com o ME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, não havendo ainda a avaliação desse trabalho, pelo menos nós não conhecemos, a não ser a avaliação externa, 

feita pela IGE, nós não podemos dizer se este processo…como é que eu hei-de dizer…foi querido pelas escolas. Eu acho 

é que as escolas…inevitavelmente, ou viveram, procuraram fazer o melhor que souberam, face à realidade que 

encontraram e é sempre assim que entram no processo. Pronto. 
 

Eu acredito que passado um tempo eles acreditam que são o melhor agrupamento do mundo…(sorri) …mas que eles 

próprios depois acabam por conhecer bem uns aos outros e acabam por aceitar, e, por isso é que, quando vão para o 

mega também resistem porque …. Agora estavam tão bem, porque é que vão voltar a viver o mesmo processo?! Pronto. 

Por isso é que eu tenho essa ideia de que não haja vontade. 

 

Pronto, agora só acabando o meu raciocínio,  …. não foi bem verdade...excepto agora no ultimo teip da secundária do 

monte..que aí foi uma escola a querer , os outros a não querer... (eu: Foi a exceção.) Foi a exceção. (…) 
 

…agora, a pergunta que me tá a fazer é como e que os outros sentem esse processo de participação. 
 

É assim: Não sentem! Porque o processo foi todo muito ele centrado no ME e nestas…nesta reunião informal… 

É assim…a Camara é sempre chamada a participar nas reuniões da rede, onde é comunicada as intensões do Ministério 

e onde é pedido à camara, nomeadamente ao Vereador, a intervir e o vereador, no caso de Almada..sempre a posição 

que tomou foi…e a camara e que tomava a decisão que as escolas melhor entendesse. Pronto, foi sempre não uma situação 

de… porque há municípios que assumiram a liderança da organização da rede, e fizeram. No caso de Almada sempre 

entendeu que aquilo que as comunidades entendessem para a asua organização a camara estaria com elas …e 

participaria..pronto.  
 

E esteve nessa reunião como eu disse, na última fase, de criar ali uma solução consensualizada por todos. Mas depois do 

ponto de vista da decisão, ou seja, o Ministério ausculta, pronto…e compreende-se. Ele…cabe-lhe a ele decidir e depois 

decide…decide com a opinião das direções das escolas, com o parecer dessas escolas e com o parecer do Município. O 

que é que nós verificamos com a nossa participação, por exemplo nos Conselhos Gerais? Nem todos os diretores levam 

os processos ao Conselho Geral, por exemplo, do seu próprio agrupamento, o que significa que a …. Pelo menos a nível 

de validação do Conselho Geral, pode não haver participação dos representantes que estão. Há processos que vão.. houve 

processos que não foram…pronto. 
 

No Conselho Municipal de Educação, que é outro orgão que está instalado no conselho, esse, nós, Camara, é que fomos 

sempre dando o que estava a acontecer no terreno…pronto. Ou seja, nunca foi pedido um parecer formal ao Conselho 

Municipal, sobre as intensões do Ministério, ou seja, mesmo estando um representante do Ministério do Conselho, é 

sempre comunicado o que é que foi o desenvolvimento do processo, não …. A…digamos a ..no momento da partida. Nós 

vamos fazer isso, vamos ouvir as várias componentes e depois vamos fazer uma proposta. E pronto. Isso não participação efetiva. 

Pronto. Estou a pensar nos dois órgãos que poderiam ter ali alguma …por competência própria…alguma influência. 

 

Eu penso é que é um…digamos um processo que parte do pressuposto que há participação, mas depois a participação é 

formal. È uma participação burocrática. Uma participação de auscultação. E digamos que há pouca condição para se 

trabalhar a efetiva matéria de organização de rede.  
 

Pronto. É um pouco isso que nos sentimos porque a falar-se de rede, mesmo quando nos participamos nas reuniões das 

redes anuais é nos comunicado…digamos que os agrupamentos, neste caso os diretores, apresentam a sua proposta de 

rede e o Ministério diz que só vai ate um determinado ponto, pronto.  
 

Se há sobreposição de oferta, se a oferta não é a oferta que o município entende que deve ser a mais adequada para 

…aquilo que considera que são os eixos de desenvolvimento local, porque depois aquilo cruza com a oferta que é traçada 



 

 

 

Esclarecimentos e informações prestadas pela CMA à 

CE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações imprevistas ou inesperadas durante este 

processo de reordenamento da rede, apara além da 

situação da Costa da Caparica (com a Escola TEIP do 

Monte da Caparica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais os critérios que serviram de base à fusão dos 

agrupamentos? 

 

 

 

 

 

 

a nível da ANQ para o território, acaba por não haver ali uma participação efetiva do Município. Digamos que é 

observador, participante quanto baste, pronto. É um pouco isso que nós sentimos.  

 

Sobre a constituição dos agrupamentos…não. Ahh..excepto na Costa da Caparica, no Agrupamento da Costa da 

Caparica porque aí sim…pronto..a população mobilizou-se contrária à agregação, fez reuniões plenárias da população, 

pronto….o próprio..não foi só o agrupamento, foi a também a própria junta de freguesia, digamos que se fez reuniões 

plenárias e a camara foi chamada a participar e a participar qual era a posição que tomava nesse processo. Pronto. Aí, 

houve, digamos, que um interesse dos encarregados da educação, para além da sua representação nos órgãos, era saber 

o que é que constituía e alguns tomaram a decisão, por exemplo, de …vamos retirar os miúdos da costa da Caparica 

porque iriam para a Secundária do Monte. E eles próprios expressaram que iriam fazer isso para o 3.º ciclo. Pronto. 
 

Aí houve uma digamos uma inquietação dos pais e uma recusa dos pais…os outros…foi mais pacifico. Até porque eram 

em escolas secundarias que já absorviam os alunos do 3.º ciclo, pronto, ou seja, os pais estavam a conviver com a 

possibilidade dos alunos, de os seus miúdos integrarem essas escolas e por isso também não se fustiga muito. Para eles é 

um continuar normal do processo.  

 

Tou a pensar na Daniel Sampaio quando agregou com a Vale Rosal, era a escola secundária que os miúdos normalmente iriam 

frequentar. Aqui a Emídio Navarro, muitos deles vão para a Emídio quando terminavam a António da Costa. Por isso o processo 

acabou por ser muito natural para os pais. Eles não questionaram essa agregação. 
 

E também a da Elias Garcia, que se constituiu com contrato de autonomia, que foi uma situação não verbalizada….nem foi 

colocada a possibilidade de…pelo menos as escolas não souberam que poderiam também trabalhar no sentido de propostas com 

contrato de autonomia. Pronto, a escola teve esta iniciativa sem se ter essa informação e foi constituído pronto...foi-lhes aprovado 

o contrato de autonomia. Foi assim.  

Neste ultimo processo, de agregação que foi mais violento para nós, foi as duas situações que digamos, menos consensualizadas 

a nível da comunidade. Ou pelo menos foram consensualizadas nos próprios agrupamentos, ou seja, a secundária do monte 

estava com o conselho geral a validar a proposta, isso …e a Elias Garcia também a mesma coisa, não é… pronto. A nível de 

micro-comunidades estava tudo validado. A nível concelhio não eram situações previsíveis. 

 

Os critérios pronto…O que se procurou trabalhar foi…dentro não…não excedendo ...tentando equilibrar o numero de 

alunos por todos os agrupamentos, e depois a proximidade das escolas da escola sede que era suposto acontecer e o fluxo 

normal.  
 

As questões do fluxo normal dos alunos, se tinham transporte, no caso daquela reunião..se tinham transporte ou não 

tinham transporte, se podiam fazer os percursos pedonais, se não tinham nenhuma via estruturante a percorrer o 

território, de acesso à escola secundária..pronto..tivemos assim alguns conjuntos de crité….., um conjunto de 

critérios..são critérios que também estão subjacentes à carta e que foram apresentados como proposta. 
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Aspetos mais positivos e os menos positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do meu ponto de vista da organização administrativa, acho que as coisas ficaram mais transparentes...não é mais 

transparentes, melhor organizadas do ponto de vista da informação, ou seja, nos conseguimos ter um conjunto de 

informação que é mais facilitado, porque está é mais convergente, há na escola sede essa informação, nós acedemos a ela 

mais facilmente. Por outro lado, o deferimento das situações também leva a que haja mais atraso do ponto de vista da 

atuação, pronto. E nos sentimos naquilo que é as nossas áreas de competências. Nós tínhamos uma relação muito direta com 

as coordenadoras das escolas do 1.º ciclo quando alguma situação estava identificada era imediatamente reportada para a Camara 

e a Camara tinha condição de atuar mais rapidamente. Isto depois cria-se as redes informais, isso acontece. Mas do ponto de 

vista do processo tem que entrar sempre pela sede do agrupamento.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
Sabendo que em 2010, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses denunciou publicamente que a 

divida do ME ultrapassava os 76.000 milhões de euros, 

relativos à falta de pagamento das contrapartidas por 

Ou seja, há um processo que quanto mais aumenta em número de escolas de agregação, mais deferida se torna a nossa 

resposta relativamente à sinalização que é feita e por isso é que eu não acho que essas situações ….nem nos temos o 

contacto que ..e nós sentimos isso que é…Muitas das dinâmicas concelhias eram trabalhadas sobretudo na relação 

pessoal que se estabelecia entre a camara e as próprias coordenadores ou os próprios professores de cada escola. A 

verticalização leva a que as situações fiquem muito a nível da direção e pouco no terreno. Pronto. E isto pesa depois, ou 

vai pesar futuramente, não é? Pronto. Podemos ter toda a informação muito bem tratada, toda...muitas evidências… 

todas registadas em excel, tudo processualmente bem organizado. A inovação, a dinâmica, a realização pessoal, a relação 

pessoal, a relação de colaboração institucional, vai-se perdendo porque ela deixa de ser feita pelos actores que estão 

efetivamente no território, e isto ainda é muito cedo para perceber o que é que isto implica, qual é o impacto que tem e 

por isso é que, nós quando criámos um guia de gestão das refeições, e, do complemento do prolongamento de horário,  
que é outra área que não está aqui na sua entrevista…Nós sempre estruturamos um modelo que é único a nível nacional, 

porque foi assim que fizemo-lo que é com a participação direta das coordenadoras de escolas do ponto de vista do 

funcionamento dos próprios refeitórios. 

 

Elas próprias, pronto, sentem a aplicação, elas próprias fazem a avaliação do funcionamento, não centramos isso nas 

escolas sede, precisamente para manter a implicação da relação e da co-responsabilização, naquilo que é a gestão do 

edifício escolar e daquilo que são os alunos da acção social escolar, porque aquilo está cruzado com os meninos da acção 

social escolar. (…) 

 

Isto é um bocadinho… este modelo que para nós é trabalhoso, mas que acho que, pelo menos do meu ponto de vista, é 

essencial para a relação afetiva que é um valor imprescindível aos bons resultados na educação se mantenham e se 

consigam…senão é uma gestão muito administrativa. Ponto. Isto para dizer a parte administrativa. 

 

Do ponto de vista pedagógico, eu acho que há virtudes. Não tenho essa visão tão fechada. Acho que a troca de experiência, 

a análise dos resultados no conjunto, pelo menos aquele que me é dado a participar nos conselhos gerais, a análise dos 

resultados em conjunto, a partilha de práticas, a identificação de necessidades de formação de professores, dos vários 

níveis de ensino. O facto do professor do 2.º ciclo quando chegar a professor do 1. Ciclo de fato tem mais valia…em 

termos de evolução profissional dos docentes e da discussão permanente que implica quando estamos com outros colegas 

de outros níveis de ensino. A mesma que aqui, em termos de camara, quando trabalhamos com equipas multidisciplinares 

aprendemos muito mais. E eu acho que essa é uma virtude dos agrupamentos. Nem tudo é negativo. Acho que isso é 

muito positivo, por outro lado um pai colocando um menino no pré-escolar tem logo uma ideia do que é que vai acontecer em 

termos de percurso académico do aluno, se tudo correr bem e pronto..e tem uma relação também que teria com os docentes 

e com a estrutura de gestão completamente diferente do que estar a mudar constantemente de escolas e sobretudo as 

escolas de 2 ciclo só tinham dois anos e …os miúdos chegam..portanto acho que isso é positivo…  

 

Do ponto de vista da gestão, depende de quem está na gestão (riso). Há bons profissionais, há bons gestores, ahhhhh….há 

muitos que são..pronto não têm tanta estrutura, pronto..e isso também tem consequências no funcionamento do 

agrupamento e o diretor aí tem muita importância. O Conselho Geral não é um órgão que tenha robustez e ainda não se 

assumiu como um órgão estratégico e com responsabilidades na organização da vida da escola ou do agrupamento, 

pronto. E isso acaba por ser muito dado ao diretor essa função. Se o diretor não tiver essa noção do todo, do ponto de 

vista do funcionamento depois acaba por ser lideranças mais fracas e compromete alguns resultados dos agrupamentos. 

 

É assim, no Município de Almada não. Pronto, ou seja, até porque o nosso orçamento em termos de educação tem vindo 

a aumentar. À medida que vamos abrindo, digamos ..os nossos apoios têm vindo a aumentar sobretudo na área das 

competências. Pronto. Da ASE, da área do Pré-escolar, depois dos refeitórios, agora mais recentemente, há uma medida 

que vai ser anunciada que é o apoio á pasta escolar que é já deste mandato. De fato temos vindo a crescer em termos de 

orçamento. E alguns por decisão Municipal e só com orçamento do Município. Aí de fato, quando o a ANM denunciou 



transferência de competências na Educação, e dados os 

cortes constantes nos últimos anos nos Orçamentos de 

Estado, o que representou estes cortes para a Educação 

no Município de Almada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de Resultados: 

 

Verificação do princípio da “racionalização dos 

recursos”, um dos principais objetivos indicados na 

legislação que esteve na base destas alterações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

havia um défice ..até porque quando se alterou a formula de calculo da acção social escolar, penso que foi em 2008, houve 

ali uma necessidade de verbas que a ANM tinha conseguido á mesa das negociações e que o Ministério não estava a 

transferir. Pronto. Essas verbas foram passadas, depois por pressão da ANM, mas só para aquele ano em que tinham 

consensualizado, ou seja, tudo o resto agora é encaixe municipal. Não houve mais nenhuma reposição. Depois nos acordos 

que nós contratualizamos com o Ministério, quer para o prolongamento do horário, quer para o pessoal não docente do 

pré-escolar quer para o contrato das refeições do 1 ciclo, tou a pensar nisto em concreto, quer...já falei no prolongamento 

de horár….., quer para as refeições do pré-escolar. Pronto.  

 

Às vezes há um atraso, no pagamento mas o Ministério depois vai cobrindo isso..pronto.....ou seja, o Município adianta 

mas depois eles repõem. Não posso dizer que o Ministério não está a cumprir, porque o está de facto a cumprir o que 

está contratualizado para o ano letivo. 

 

Depois, o resto é tudo comparticipação. Portanto, das famílias, que têm uma importante parte da comparticipação das 

famílias e depois comparticipação municipal. E o Município de Almada por ter ainda a condição de ter solidez financeira, 

como sabe, permite-lhe não baixar o investimento na educação. 

 

Foi uma decisão de mandato. Nós ..desta nova equipa da administração e no fundo em que é que vai consistir? Nós vamos 

oferecer um kit de material pedagógico aos meninos que entram no primeiro ano de escolaridade: uma mochila, com um 

conjunto de material e também a oferta dos livros escolares, para todos os meninos do 1.º ano de escolaridade. Ou seja, 

mesmo que não sejam carenciados, têm acesso aos livros escolares porque foi uma medida que a Câmara de Almada 

aprovou. 

 

Já para o próximo ano letivo. Não faz parte das competências municipais. É um apoio supletivo. 

 

 

É assim…nós a não ser nos cargos diretivos, não vimos onde é que em Almada isso se refletiu. Isto porque? Porque nós 

como tínhamos deficit de colocação de pessoal não docente, foi um doa motivos por exemplo, um dos motivos, não 

diria….mas nós temos…a Câmara tem uma posição que é não assumir competências do Ministério da Educação, por 

isso é que não assumiu também os contratos de execução que estavam a ser propostos, mas tínhamos feito um estudo 

para o pessoal não docente e já sabíamos que por idade, por doença, por não colocação cumprido o rácio, nós tínhamos 

necessidade de contratualizar um numero significativo de pessoas para…se assinássemos esse contrato.  
 

Por isso não vemos porque Almada não tinha superavide de pessoas por isso, ou seja, houve sempre necessidade de 

compensar o pessoal não docente. Por exemplo, por aí os agrupamentos, o que nos verificamos muitas vezes é que, à 

medida que a agregação se dá é a passagens de pessoas de níveis de ensino para onde não há…do 3.º ciclo passa para o 

2.º ciclo...e depois há ali uma gestão…se me disser que há uma gestão mais facilitada dos recursos, isso acredito! Pronto. 

Ate porque a escala é maior e quem esta na gestão sabe disso. Quanto maior é a escala mais facilidade se tem de se 

conseguir alguns resultados em termos de economia.  
 

Tou a pensar quando eles lançam um concurso para comunicações, possivelmente, sai-lhes muito mais barato mas 

é...situações que é o orçamento privativo que habitualmente assume esse tipo de despesa. Tou a pensar na internet. 

Pronto. 
 

Em termos do Ministério da educação, não sei se é por essa via, que estão a economizar, se por via da descida dos 

orçamentos para educação. Todos os anos há assim uma queda dos orçamentos das escolas. Não tenho dados que possa 

dizer “Há de fato uma economia de recursos”. A não ser o dos diretores… 

 

 



Existência ou não de vantagens para a população local 

após este RRE, traduzido na fusão de vários 

agrupamentos. Justificação. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Situação pontual com a qual não concordasse em termos 

de agregação? Justificação. 

 
Até que ponto poderá o Município interferir no RRE, 

incluindo alguma iniciativa própria que produzisse a 

diferença, e que o pudesse distinguir de outro Município. 

 

 

 

 

Alteração da procura das escolas em função do 

reordenamento da rede escolar.  

 

 

 

 

 

 

Não. Não o vejo. Pronto. Isso o que eu sinto é…Eu acho que os nossos agrupamentos têm feito um esforço e que acredito 

que é…à medida que vamos verticalizando, e tudo vai sendo concentrado na escola secundaria o que é que gera? Gera 

que as pessoas tenham necessidade de se deslocar às escolas secundárias. Isso torna a vida dos encarregados de educação 

mais difícil. Tou a pensar quando os pais da Costa se deslocam à secundária eles têm que vir muitas vezes de transporte 

público, pronto. E são pessoas com dificuldades e não têm de fato dinheiro para vir tratar dos assuntos com muita 

facilidade. Pronto.  
 

O que acontece é que também tive no espaço agrupamento, uma pequena equipa, na escola 2,3, de proximidade, para 

conseguir ir respondendo às suas metas. Quer do ponto de vista da secretaria, quer do ponto de vista também da direção, 

e acabam por estar, a manter ficticiamente, digamos assim, mas mantém sempre assim um ponto de contato com a 

comunidade mais próxima. Por nos já tínhamos sentido isso desde o 1.º ciclo, o 1.o ciclo com a escola sede, os pais tinham 

que se deslocar para tratar dos assuntos da escola. E agora com as escolas secundárias ainda estão mais afastados e isso 

para as famílias não é fácil. Do ponto de vista administrativo, depois tratam de tudo em cada escola.  
 

Eles ainda não sente…tratam muita coisa ainda com a coordenadora do 1.º ciclo.     

 

Em termos de camara pronto…foi essa…a única com que nós nos pronunciamos contra foi exatamente essa (Costa da 

Caparica e Monte). De resto tudo foi validado. 

 
Não me parece que isso se tenha…É assim…como…. nós sentimos que apesar de tudo o Ministério teve algum cuidado, 

nas várias equipas sempre de procurar informar do que ia fazer. Pronto. Quer em reunião, quer em contacto…um 

pouco…”vamos caminhar neste sentido”…mas do ponto de vista real não sei se tínhamos alguma condição de alterar. 

Acho que houve nestas relações urbanas, entre organizações essa preocupação. De ir sempre mantendo o Município 

informado.  

Agora, nós o que consideramos é que deveria de haver agora um trabalho de fundo de...com alguma alteração ou não de 

territórios, neste momento criados. Mas isso, nós ainda não estamos nessa fase. 

 

Ainda não temos estudos feitos, mas percebemos que há nitidamente, sobretudo alguns pais que procuram inscrever 

naquilo que são os agrupamentos de maior sucesso. Pronto. E eles cruzam os resultados melhores do secundário e 

procuram que as crianças se inscrevam. É sempre…indo… logo desde o início. Evoca-se muito a residência, mais que a 

residência, o local de trabalho dos pais. Pronto e depois percebemos que há mobilidade da residência durante o percurso 

do aluno. Pronto. Da sequência do aluno. Temos alunos do Seixal em Almada, que nos procuram muito. Por ausência de 

escola, por estarem próximos e por quererem frequentar aqueles agrupamentos. Mas verifica-se isso. Até porque Almada 

tem capacidade de responder em termos do secundário. E isso verifica-se. 

  

 

Reflexão 

E Planos 

Futuros 

 

O RRE com fusões de agrupamentos irá tendencialmente 

continuar a acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim nós acreditamos que sim. Até porque essa é a intensão do Ministério foi dizer que todos tinham que agregar. 

Não queriam escolas secundárias, por isso, a manter-se as mesmas orientações e a manter-se as mesmas equipas, esse 

processo há-de continuar. Ate porque a própria sobrevivência das escolas secundárias pode estar em causa. Com a 

diminuição do número de alunos, certo? Com verticalização, com a sequencialidade até ao 12.º ano, se não houver aqui 

alguma alteração, as próprias escolas secundárias deixam de perder…perdem alunos! 
 

Se o Seixal….por exemplo equilibrar a sua oferta, significa que há um numero significativo de alunos, sobretudo aqui na 

Cacilhas Tejo, na Emídio,  mas Emídio não tanto porque resolve por via do agrupamento, mas a Cacilhas Tejo e a Fernão 

Mendes Pinto, podem ter problemas futuros em termos frequência escolar. Por isso acho que inevitavelmente vão ter que pensar 

nos seus alunos. 

 

 



As Escolas que têm mais alunos do Seixal, por 

exemplo… 

 

Procurarão os Municípios apresentar outras alternativas 

de gerir a rede escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos futuros para a rede escolar em Almada. Previsão 

de alteração importante para o funcionamento da rede? 

 

A Cacilhas Tejo tem muitos alunos, porque tem uma grande oferta profissional e porque também têm o Metro, não é? E há 

muitos miúdos que vêm do Seixal para a Cacilhas Tejo. Mais até do que a Fernão Mendes Pinto. 

 

Eu penso que sim. É inevitável. Ou seja, num futuro próximo, ou por via das competências atribuídas, ou por via da 

necessidade de exercer….. 

 

Ou por via das novas competências, não é? Porque faz agora um novo pacote de competências, com os acórdãos que o 

Ministério está a querer celebrar com dez municípios, nos não sabemos muito bem qual é o conteúdo… Mas mesmo que 

seja só trabalhando com aquilo que é matéria de competência que o Município tem atribuído, com a questão da 

população escolar, neste momento estamos a diminuir, e aqui em Almada isso também se sente, e, com a oferta que cada 

uma das escolas podem não oferecer do ponto de vista profissional, haverá necessidade de nos próximos anos de olhar 

para a rede escolar e trabalha-la no seu todo. Pronto.  

 

Não sei quem estará nesse papel, nesse processo mas é inevitável que o faça senão teremos desequilíbrios….poderemos 

ter agrupamentos sem ninguém, e ter outros com gente a mais…e ter que haver aqui alguma organização sobretudo das 

áreas de influencia dos agrupamentos. 

 

É assim… nós não temos nada, em termos da Câmara não há nada decidido. Sentimos do ponto de vista técnico é que a 

rede necessita de uma abordagem e de uma regulação. Pronto. Temos é que perceber quem faz essa regulação. Se 

compete ao Município fazer, e assumindo o Município essa responsabilidade com as escolas, pronto fará sempre com as 

escolas essa responsabilidade ou chamando o Ministério de Educação ao processo, trabalhando em trilogia essa 

regulação de rede. Para isso é que é preciso criar instrumentos, de gestão da rede, e vamos ver…vamos…em termos de 

Câmara.  

Agora não está nada decidido do ponto de vista político. Nós estamos ainda a tentar acompanhar e a motorizar o que está….Aliás 

neste momento nem se quer estamos a acompanhar. Neste momento estamos ainda a viver todos os processos da constituição 

dos novos agrupamentos. Nós tivemos quatro novos… Temos já dois processos fechados já com diretores, temos outros 

dois não estão fechados, e não têm presidente cá…ahhh…..A Camara neste momento ainda está a viver a sua participação na 

criação dos novos…neste todo processo.  

 

 

Finalização da 

entrevista  

 

 

Outras informações indicadas pelo entrevistado. 

 

 

 

 

Não acho que acabamos por percorrer ..pronto..focando um bocadinho um processo..e recuando um bocadinho a nossa 

realidade…não é uma matéria que tenhamos uma intervenção muito presente…como a deu para perceber nesta 

minha..não sei o que é k os meus colegas disseram…Pronto..é algo que acompanhamos, mas depois sentimos que, do 

ponto de vista de decisão, é muito, sobretudo no secundário tem sido muito..é muito da iniciativa das escolas, pronto. 

Estes processos são muito vividos por eles. Eles próprios têm uma plataforma em que distribuem os alunos, em que respondem 

perante os pais. Acabamos nós, por depois não trabalhar efetivamente a rede.  

 

 



Grelha de Análise de Conteúdo 

Nome do Entrevistado António José de Sousa Matos 

Categoria Profissional Vereador do Departamento de Educação, Cultura, Desporto, Juventude e Turismo 

Objetivo Geral Compreender como decorreu o reordenamento da rede escolar em Almada e qual a influência e participação do Município neste processo 

Objetivo Específico 1 Descrição do Processo 

Objetivo Específico 2 O balanço feito pelo Município face ao previsto pela legislação no início do processo de reordenamento da rede 
 

 

  CATEGORIAS 

 

  

SUBCATEGORIAS 

 

UNIDADES DE SENTIDO 

 

Legitimação da 

Entrevista 

 

Informar sobre a temática e a finalidade do trabalho - 

Explicação sobre a natureza do trabalho e os seus 

objetivos; 

Destacar a importância da participação para o sucesso do 

trabalho; 

Salientar o carácter restrito do uso das informações 

prestadas; 

Pedido de autorização para utilizar os dados; 

Questionar sobre a confidencialidade/ anonimato; 

Possibilidade de envio dos dados recolhidos; 

Questionar a possibilidade de gravação da entrevista. 

 

 

Introdução à entrevista após um período de apresentação de diversas questões, relativas quer à legitimação da 

entrevista, quer às questões de confidencialidade, pedido de utilização das informações que iria recolher e autorização 

para gravação da entrevista: 

 

“Após termos falado sobre a questão da autorização, da confidencialidade, de autorizar a gravação da entrevista, e de 

autorizar a utilização dos dados para fins académicos vamos então passar à entrevista sobre o tema do reordenamento 

da rede escolar no Município em Almada.” 

 

“O primeiro bloco de questões prende-se com a caraterização do entrevistado e ia começar por lhe perguntar à quanto 

tempo está na camara de Almada, que me fale um pouco sobre o percurso profissional, se já esteve noutras camaras, 

ligada á educação, noutras áreas e formação académica.” 

 

Caraterização 

pessoal e 

profissional do 

entrevistado 

 

Habilitações Literárias;  

 

 

 

 

Profissão e função; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percurso profissional (actual e principais funções 

passadas). 

 

(…) fiz o percurso de formação em Engenharia no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o Curso de engenheiro 

técnico eletromecânico (…) depois devido à minha inclinação e gosto pela área das humanidades, tive a minha 

frequência da licenciatura do curso de História na Faculdade de Letras em Lisboa, o que fiz, algum tempo depois de 

ter terminado a formação em engenharia, 1.º curso que fiz de forma continua. 

 

A primeira atividade tirando algumas atividades ligadas à engenharia na parte final do curso(…) com remuneração 

simbólica nesse domínio(…) do ponto de vista profissional, eu comecei como professor (…) na área da matemática 

(…) e fui professor de mecânica tórica em várias escolas, mas sobretudo em duas: a primeira das quais no concelho do 

Seixal, Escola secundária do seixal (atual Escola Secundária José Afonso), cuja direcção integrei durante vários 

mandatos.   

(…) 

Muito cedo ingressei na atividade autárquica. Primeiro na Camara Municipal do Seixal, concelho onde dava aulas, nos 

anos 80, sendo na altura responsável pelo pelouro da Educação, Cultura e Desporto e mais algumas áreas, mas 

sobretudo estas áreas nucleares de Educação Cultura e Desporto. Sendo vereador no Seixal, nessa década, portanto 

mantive a ligação ao ensino, fiz a profissionalização em serviço na escola Secundaria Emídio Navarro, em Almada, 

onde efetivei. Depois da efetivação feita nesta escola, transitei a tempo inteiro para as autarquias. Primeiro para o 

Seixal e desde 1990 para na Camara Municipal de Almada.  

 

O que tenho feito, embora seja uma pessoa do ensino e seja uma professor efetivo do ensino secundário da mecânica 

teórica, essa ligação é já muito longínqua, porque o que tenho feito há 24 anos é ser exclusivamente autarca a tempo 

inteiro na Camara Municipal de Almada onde tenho vindo a ser responsável, durante estes mandatos, pela área da 



Educação da Cultura, do Desporto, da Informação, Turismo, Juventude durante todos os mandatos menos o atual, em 

que já não tenho a responsabilidade da área da Ação Social. Mas mantenho as áreas da Educação, Cultura, Desporto e 

áreas técnicas e disciplinares associadas. 

 

Descrição do 

Processo de 

reordenamento 

da Rede 

Escolar em 

Almada 

 

Descrição do processo de reordenamento da rede escolar 

desde 2010 em Almada. Início e desenvolvimento do 

processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação e envolvência das escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização da participação das escolas, na figura dos 

seus representantes legais, os diretores, neste processo de 

RRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma muito genérica, (…) quando este processo de agrupamentos começou isto foi partiu do centro 

governativo, isto é não houve nenhum movimento de solicitação disto. Não. E mesmo de envolvimento não houve um 

envolvimento no processo de construção dos agrupamentos. Portanto, o que houve foi um entendimento por parte do 

ministério que a partir do mapa do concelho desenhou de acordo com a logica que se entendeu pertinente os territórios 

educativos dos agrupamentos e os apresentou à escola. 

(…) dominantemente os agrupamentos foram concebidos no Ministério e partilhados com a comunidade escolar. E 

objeto de decisão unilateral. Como disse (…) de forma expressiva, clara, relevante, líquida, participação efetiva dos 

profissionais e responsáveis pelas escolas, Não houve…não houve. Em termos genéricos é isto. 

Participação da Camara…A Camara não foi, de uma forma muito clara, e não foi solicitada a um envolvimento que 

pudesse ter esse nome de um envolvimento efetivo. Dominantemente este foi um processo decidido em Lisboa e 

partilhado diretamente com as escolas e objeto de decisão unilateral. 

 

É Normal ter havido uma maior adesão a umas e uma menor resistência de outras. Isto depende um pouco do grau de 

adesão das determinações da tutela, mas se quisermos extrair um padrão, o padrão é mais de resistência inicial… o 

padrão é mais de resistência inicial. (…) 

(…) 

A diferença de modos de entrar é uma nota que eu queria registar na sequência da resposta à pergunta que aqui é 

colocada que é de grande participação e envolvência. Portanto digo, uns mais, outros menos, como é exemplo esta 

minha história das duas velocidades com que cada diretor entrou e dos locais a que fiz referencia a título de exemplo. 

 

 

Eu penso que no princípio, nos primeiros tempos, os atores que mexiam mais são estes, ou seja, eram os diretores, as 

direções, as coordenações de escola, do 1.º ciclo, porque era responsável pela escola e deixou de ser, ou pelo menos 

deixou de ser uma meia responsável, ou uma responsável intermedia que reportava à diretora e aí a coordenação de 

cada escola. Também aconteceu que nalguns casos muito protagonista e na prática no dia a dia, fazia a mesma coisa 

que antes fazia, assumia-se como a coordenadora, quase a diretora da escola, e outros casos muito mais dependente da 

direção do agrupamento, a quem recorriam para tudo e mais alguma coisa que ultrapassasse o dia a dia, o quotidiano.  

 

Portanto houve aqui uma diversidade que é próprio…esta diversidade de níveis de envolvimento, é próprio de uma 

estrutura orgânica, que de um novo modelo de reorganização escolar e de um agrupar de escolas que passaram por lei 

a constituir uma mesma unidade organizacional, sem haver uma lei de nível hierárquico inferir que diga exatamente 

como é que deve ser feita a gestão, funcionamento e financiamento dos agrupamentos. Eu creio que nos primeiros 

anos houve uma grande lacuna portanto, relativamente à forma como os agrupamentos deveriam funcionar. 

 

Tanto que cada agrupamento foi tactiando, mercê dos empenhos de cada qual. Eu durante vários anos nas reuniões 

ministeriais, defendi que deveria haver sempre uma lei, não é um decreto lei, uma diretiva, umas linhas orientadoras 

que falem sobre a gestão, funcionamento e financiamento das escolas agrupadas. Porque quase nada existia e portanto, 

aquilo que se foi fazendo muitas vezes era por a extrapolação a práticas que havia, quer do 1.º ciclo quer do ensino 

secundário, mas muitas vezes procurando enviar para o 1.º ciclo as práticas do segundo ciclo seguinte. Um pouco 

como mais tarde no arranque dos agrupamentos com o ensino secundário, há uma tentação implícita, muitas vezes 

invisível, que se vê nos pequenos gestos, mas por vezes explicita, de instituir procedimentos um bocado ao jeito do 

funcionamento do ensino secundário, embora depois a prática vá corrigindo tudo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do processo em termos de 

comunicação/negociação com o ME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclarecimentos e informações prestadas pela CMA à 

Comunidade Educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações imprevistas ou inesperadas durante este 

processo de reordenamento da rede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ideia do financiamento era importante uma orientação legal que falasse destas três referencias que eu atras disse, 

em particular a terceira, a do financiamento, era muito importante, porque nos primeiros tempos era uma confusão de 

que no funcionamento global do agrupamento a quem competia pagar o quê? 

(…) 

E hoje nós vemos modelos de organização local podem ter a bondade e o mérito de responderem às singularidades 

locais mas em muitos casos significa que um miúdo, num sítio, tem condições para progredir de uma certa maneira 

porque localmente, se faz isto e aquilo, e coloca-se um conjunto de condições que noutro sitio, muitas vezes no mesmo 

distrito ou noutra região não se coloca à disposição. Portanto o sistema desloca-se a várias velocidades, embora 

também aqui a tendência é para uniformização, tendencial, através de mecanismos de relação inter-autarcas que vão 

partilhando métodos e construindo, digamos, um caminho por tactiamento, por aproximações sucessivas. 

 

Incipiente ou seja, não houve uma…. de ponto de vista de relação, de urbanidade e de boa relação, nada a apontar. 

 De reuniões que havia com os agrupamentos, mas não houve ato de, vamos, uma linha de consulta, de negociação. Se 

lugar a ela houvesse. Mas não houve uma linha de comunicação, auscultação, negociação ou trabalho em conjunto 

entre o ME e a Camara. Não houve, não houve. 

O que não significa que não tenha havido diálogos, até porque a relação urbana e civilizada, não é…permitia que se 

falasse das coisas. O que não houve foi aquele ato de, os territórios educativos estão definidos na carta educativa que 

estão afazer, nós aprovamos, vamos formalmente…..Não houve esse processo claramente assumido, de, consulta, de 

iniciação de negociações.  

 

Portanto, houve uma decisão do Ministério diretamente às escolas (…). 

 

Não houve.  

Uns anos antes sim…como sabe estavam as Camaras e a Câmara de Almada também, depois pode obter os anos 

mesmo rigorosos em que isso ocorreu, a construir a carta educativa. (…) 

Mas o que não houve foi aquele ato de sentar à mesa e de pegar numa carta educativa, que é uma competência das 

camaras mas que é aprovada pelo Governo, ou seja, que é primeiro vista ao nível da DREL, da antiga DREL, e depois 

é ratificada por despacho do senhor secretário de estado, na altura com a tutela. 

Não houve atos formais de vamos estudar a carta para em função da carta educativa, que a camara faz e nós 

aprovamos, implementarmos territórios educativos…documentos não houve.  

 Alguns coincidiram mas não todos e até houve diferenças até nalguns casos de pormenor, noutras um bocadinho mais 

expressivas.  

 

Portanto, aqui posso referir, que estamos a falar, no fim de contas, de um processo de reorganização estrutural, de 

reorganização da gestão escolar, desde 2010 até ao atual. 

 

Aquando a 1.º geração, (…) foi tudo relativamente pacifico num quadro de um procedimento que já respondi 

anteriormente, nas perguntas anteriores que não nos pareceu muito correto mas que é legítimo. Estamos aqui num 

quadro democrático, funcionam as leis da Republica, com competências próprias. O Ministério teve competência para 

fazer isso. Teve competência para fazer isso. Não é um ato próprio de uma qualquer República das Bananas, onde 

cada um faz discricionadamente o que quiser. Teve essa competência e portanto acharia melhor outro procedimento, 

mas teve essa competência e fez e as relações urbanas e não há nada de menos…  Na primeira geração não houve. 

 

Na última, (…) é esta questão que o pessoal indevidamente mas que toda a gente refere os Mega Agrupamentos. 

A última que incorpora as escolas de ensino secundário, aí já houve singularidades. Para já dizer, porque isto vai agora 

ser um pouco diferente daquilo que aconteceu no início do Processo, para a constituição dos agrupamentos 

encabeçadas por escolas secundárias, a CM também foi convidada a participar. Foi formalmente convidada. Foi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formalmente convidada em primeiro lugar e antes dos diretores.  

 

Tendo o Senhor Diretor Geral da Educação, o Senhor Dr. Joel Alberto Duarte, que agora é um DGEST – Diretor Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, na altura Diretor Geral de Educação, fez questão de reunir com o Presidente, com o 

vereador, no caso de o presidente delegar, 1.º para perguntar à camara, primeiro informar “todos vão agregar com o 

ensino secundário. Isso está decidido. Não é discutível.” A Camara podia pensar de outra maneira, mas isto não é 

discutível e está na competência do Ministério isso. 

 

Em segundo lugar é: Qual é a proposta da camara, se tem alguma proposta, uma vez que, esta matéria está associada à 

construção das cartas educativas, portanto pode ter alguma proposta. A Câmara de Almada tinha uma ideia discutível, 

que os agrupamentos não são uma coisa boa e coloca a sede da organização, a unidade organizacional de gestão é 

muito grande e nós achávamos que, sendo mais pequenas é melhor, para uma gestão de proximidade. Isto é discutível, 

porque também se defende a abono dos mega agrupamentos que há aqui sinergias e aproveitamento de recursos que há 

num sítio e não há no outro, pode ajudar-se mutuamente portanto, estamos à vontade, eu também sou do ensino, 

também sei que é assim. 

Mas voltando à nossa posição aqui em Almada e da nossa região aqui, (…) nós dissemos, senhor diretor, muito bem, 

mas nós (…) com todo o respeito (…) achamos que não devia ser essa a solução. Nós não temos nenhuma ideia, mas 

achamos muito bem que se consultem os primeiros responsáveis pela gestão das escolas que são os senhores diretores, 

que conhecem como ninguém a realidade educativa. 

 

Por isso senhor Diretor a nossa posição é, se os senhores diretores das escolas em Almada chegarem a um consenso, 

nós aderimos ao entendimento dos nossos diretores, que na camara concebemos que é quem melhor domina, e que 

somados os diretores, é muita competência junta.  

   

Já agora em jeito de parenteses dizer que nestes últimos anos Almada tem um conjunto de diretores de uma 

experiência invulgar do país. Portanto há qui um Know How, uma massa crítica, uma qualificação dos recursos 

humanos docentes que estão a assumir na gestão, foi uma geração. Malta que de resto estão com uns 60 anos a sair. Há 

gente aqui que há 30 anos gere escolas e que têm as maiores experiências de Portugal e eu conheço algumas porque 

alguns (…) 

  

Isto foi muito recente. Deu que falar. Foi muito assumido. Foi muito assumido isto. (tenho receio de estra a responder 

alguma outra questão….) Portanto os diretores, juntaram-se em Almada e disseram “não queremos”, e nós dissemos 

também “não queremos”. Esteve aí durante umas semanas isto mesmo, numa gestão muito tensional, entre o 

Ministério da Educação e aqui… Até haver uma segunda reunião do diretor regional. Logo na primeira….” Vocês não 

aceitam mas isto vai mesmo para a frente, portanto, foi uma reunião que estou a ver o filme ainda agora, os diretores 

todos lá na Praça de Alvalade. Nós … eu e as chefias…e o Diretor regional: 

ME- Sr. Vereador mas qual é a sua …(opinião/ideia)…. ?  

AM-  A nossa ideia é a ideia dos Diretores. 

ME- Senhores Diretores?  

D- Nós não…(queremos)… 

ME - Mas tem mesmo que ser.  

Foi ali…quase que ia parando…e parou a reunião até durante algum tempo. E o Senhor Diretor disse: 

- Eu tenho uma ideia e esta ideia...e avança com uma ideia que era uma ideia que as pessoas saltaram…Tão grande era 

os agrupamentos. Aqui no centro da cidade tinham várias escolas secundárias, pelo menos duas, grandes escolas 

secundarias, com escolas preparatórias, uma coisa impressionante e aí os Diretores saltaram e disseram que era uma 

coisa perfeitamente inconcebível e lá aceitaram vir para Almada reunir e construir uma proposta. 

 



Então na construção desta proposta a Camara participou. Porquê? Porque tínhamos os dados dos alunos todos. Eramos 

a única estrutura, a Câmara, que tinha os dados do ensino, do 1.º ciclo e eles tinham do 2 e do 3-º e juntámos tudo. E 

levamos os estudos da nossa carta educativa que no fim de contas tinha esboçado os territórios educativos, mas não era 

nada aprovado. Era apenas um estudo numérico, ou seja de, de lógica. Se um dia isto tiver que ser agrupado, como é 

que haveríamos de fazer. Era uma questão de lógica. Tínhamos esse esboço, se tivesse que ser. Mas como não 

concordávamos com aquilo, levamos esse estudo para dar aos nossos diretores, para com a sua competência poder 

fazer uma proposta que fosse uma proposta dos diretores. É com os diretores não temos responsabilidades da gestão. 

Portanto, temos o estudo, fornecemos o estudo aos diretores. E portanto, os diretores levaram uma proposta para 

Lisboa, na qual concordaram todos, com os dados com a Camara forneceu e portanto foi aceite pelo Ministério quase 

integralmente a proposta que foi apresentada. 

 

O imprevisto qual foi? Foi que quase integralmente mas houve duas situações que ficaram de fora. Portanto 

propuseram à escola secundária Fernão Mendes Pinto e Cacilhas Tejo que se agrupassem com as escolas primárias que 

têm à volta, só primárias e na Costa da Caparica, no Agrupamento da Costa, com meter o ensino secundário lá. Agora 

a Escola básica 2,3 do Monte é a secundária de lá. 

 

Portanto veio tudo de lá, A escola do Monte da Caparica foi um grande consenso, só que nos dias seguintes o 

Ministério não aceitou o agrupamento de Cacilhas, não aceitou a Fernão Mendes Pinto, preferiu deixar sem agrupar 

contra aquilo que o Ministério queria ou seja, não aceitou aquelas duas. De resto aceitou tudo e depois na Caparica, 

aqui no Monte da Caparica com a Costa, nunca ninguém defendeu isso, a Costa odiava e falem nisso. Ninguém….E o 

Monte propôs agrupar com a Costa a foi aprovado contra a opinião dos Diretores todos. Aliás, é um agrupamento que 

está a ferro e fogo ainda. Que é a Escola secundária do Monte da Caparica com toda a Costa, a 2,3 e todas as primárias 

de lá. (…) 

 

 

Balanço que faz 

do 

reordenamento 

da rede 

 

Aspetos mais positivos e os menos positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, para não sermos sectários nem dogmáticos, eu que defendo unidades organizacionais de menores dimensão, 

escolas pequenas, etc, com uma gestão própria, simples, sui ligeira, tudo ao máximo mas mais pequenos, mas (…) eu 

acho que uma das mais valias que tem é que é negociado pelo ministério é a questão da sequencialidade dos percursos. 

A sequencialidade dos percursos. Isto é, o trabalhar entre o chamado trabalho interciclos, trabalho na fronteira (…) E 

eu sei que este trabalho está a ser feito, com vantagens claras para a educação integral da criança. Em agrupamentos 

que estão a ter capacidade, condições, sei lá pela postura, pela maneira…(…) Mais empenho equipas mais robustas em 

termos de professores está a ser feito. (…) Primeiro.  

 

Segundo,(…)é a complementariedade das competências técnicas e disciplinares associadas a cada ciclo poderem 

reverter também para outros ciclos, designadamente para os ciclos antecedentes. Dou um exemplo…. (…) na área da 

ciência viva, ou seja, os professores das ciências exactas, portanto as matemáticas, das ciências aplicadas ou das 

ciências da terra e da vida, por exemplo das biologias e portanto aqui do ensino secundário onde já têm prática 

laboratorial, podem fazer experiências com os miúdos do 1.º ciclo, e os miúdos do 1.º ciclo como estão na mesma 

unidade organizacional podem ir ao laboratório de química fazer experiencias ligadas à parte disciplinar do meio físico 

social que tratam. Portanto há aqui um potencial de explorar as competências e as formações de cada profissional 

docente que aqui se consegue. (…)  

Ainda associado, a este, quase…é um terceiro, mas é uma coisa muito específica, (…) a questão da área dos centros de 

recursos e das bibliotecas escolares do 1. Ciclo que antes era um ajuntamento de livros, com boas experiências mas, 

excepcionais, excepções a confirmar a regra de nada existir num passado recente num 1.º ciclo. Hoje felizmente já 

começa a haver. Nós temos 42 escolas, 25 das quais já têm biblioteca no 1.º ciclo feita pela Câmara e pelo Ministério 

da Educação, feito num protocolo que há aqui e em todos os Municípios. Portanto estas…positivos há alguns 

positivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo que em 2010, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses denunciou publicamente que a 

divida do ME ultrapassava os 76.000 milhões de euros, 

relativos à falta de pagamento das contrapartidas por 

transferência de competências na Educação, e dados os 

cortes constantes nos últimos anos nos Orçamentos de 

Estado, o que representou estes cortes para a Educação no 

Município de Almada. 

 

 

 

 

 

 

Em termos de Resultados: 

 

Verificação do princípio da “racionalização dos recursos”, 

um dos principais objetivos indicados na legislação que 

esteve na base destas alterações.   

 

 

 

 

Depois o próprio clima, O próprio clima, o próprio clima educativo…o Clima educativo, isto lembra-me agora (…) é 

um pouco como a universidade e os departamentos e os centros de investigação que tem. Hoje entrar numa 

universidade ou num campus universitário é entrar num clima de conhecimento, ou seja, num clima propício ao 

aprofundamento do conhecimento, porque temos as bibliotecas com todas as ligações, internet, porque temos todos os 

meios informáticos de ponta, os investigadores andam por lá...está  acontecer conferências...portanto inserir cada nível 

de ensino num clima onde não é apenas uma corporação muito reduzida, as corporações no pior sentido da palavra, 

que está ali muito fechada sobre si própria, têm vantagem, (…) 

 

Menos positivo é “aumenta a nau, aumenta a tormenta”. (…) há um conjunto de diárias de gestão que merece das 

indicações ministeriais, para centralizar tudo, a secretaria única na escola secundária, a gestão dos funcionários na 

escola secundaria…tudo na cabeça do agrupamento aumenta a cadeia hierárquica e dificulta alguma gestão.  

 

(…) Ou seja, há uma componente administrativa, uma carga administrativa mais acentuada, e portanto cadeiras 

hierárquicas que demoram o seu tempo a ser percorridas. Hoje há um problema numa escola, de natureza física e 

material, ligava á manutenção do edifício antes era uma câmara. Agora é uma carta para a direcção, vai à responsável 

pelo 1.º ciclo, vai ao director, o director manda para a Junta, a junta vê se resolve se não resolve, manda para a Câmara 

e passado uns dias chega cá. Claro que o bom senso resolve muito disto tudo, que é assim…o problema dá horas…há 

um telefonema e  vai logo lá uma pessoa, se puder claro, muitas vezes não pode… Vai logo lá uma pessoa resolver o 

assunto e depois vêm as cartas todo as por aí...passado algum tempo.  

 

(…) curiosamente, estão a sair um bocadinho menos das escolas, contra aquilo que  seria vantajoso que acontecesse do 

que estavam à três anos. Eu acho que as coisas aos pouco s vão melhorando aos poucos e vai voltar mas é um assunto 

que eu queria referir como um aspeto negativo. 

 

Muito bem…Relativamente ao apoio financeiro por parte do poder central, o que de significativo em Almada quero, é 

justo reconhece-lo é sobretudo atrasos. Relativamente aquele tal tegerelado (58,52) que o ministério paga o que houve 

em Almada são atrasos. Decalages recorrentes, entre as datas em que era preciso conceder a verba, e a data em que a 

verba chegou. Portanto, em várias áreas porque é a verba para as AEC’s , é verba para os carros no pré-escolar, é 

averba relativa às auxiliares de acção educativa que em Almada são sessenta e tal que temos nos jardins de infância e 

os transportes escolares que em Almada são irrelevantes. Como temos muitas escolas, somos um conselho compacto, 

há muitas escolas, poucos têm que andar de transportes. Ou poucos poucos moram a 4 kms das escolas. 

  

Portanto quero dizer que em Almada não houve consequência ao nível do investimento, houve atrasos e a Câmara de 

Almada está apetrechada quando assume a competência dota o orçamento da verba necessária, na coluna da despesa. E 

depois o que se verificou na coluna da receita houve atrasos. Mas pronto…é público, no geral, não sei se tem essa 

informação, mas a Câmara de Almada é uma Câmara relativamente sólida, do ponto de vista financeiro e portanto, e 

com uma prática é assim…(…) relativamente aquilo que a Câmara diz que faz, a experiencia de mais de 20 anos, 

nunca ficou uma coisa por fazer nem uma coisa por pagar. Esta Câmara não deve um tostão a ninguém há mais de 

vinte anos…um tostão..um tostão…(…) Portanto não houve por consequência do investimento da câmara (…).  

 

Olhe eu não tenho aqui dados. Não tenho. Eu creio que eventualmente a aconselharia que há aqui um nível, mesmo 

para estudar o envolvimento do município a que …quer dizer do município e a realidade concelhia, provavelmente, 

será útil, e não sei se não será útil e necessário, digo eu…com todo o respeito….por não se estar a por ..em 

necessidade alheia ..ir mesmo ao dialogo com os directores, não será necessário para medir estes impactos, porque 

você, por exemplo, à bocadinho quando falava nas vantagens  de agrupar…e nos inconvenientes…eu não era capaz de 

responder, de falar de uma métrica. (…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existência ou não de vantagens para a população local 

após este RRE, traduzido na fusão de vários 

agrupamentos. Justificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até que ponto poderá o Município interferir no RRE, 

incluindo alguma iniciativa própria que produzisse a 

diferença, e que o pudesse distinguir de outro Município. 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração da procura das escolas em função do 

reordenamento da rede escolar.  

 

 

 

 

 

 

(…) mas também sei dizer-lhe isto eu acho que se racionalizou numa perspectiva economicista. Eu tenho uma numero 

que lhe dou em Almada. De há 3 anos para à 2 Almada tinha 2500/2600 professores do 1.º ano ao 12.º ano, no ensino 

básico/1.º ciclo ao ensino secundário em 2 anos passou para 1900. Isto por que é que foi? Por várias coisas 

claro…aumentou o numero de alunos, diminiu o numero de professores por turma…depois diminiui a carga curricular 

de algumas disciplinas, diminuíram o numero de professores, mas foi por causa dos horários zero e o aproveitamento 

de meio horário, “ tens meio horário”, num ciclo, antes não fazias mais nada vais agora fazer o meio horário noutro 

ciclo, Foram para a rua quinhentos e tal professores em Almada. Não é uma resposta direta à questão que me está a 

colocar, mas é um numero que eu uso muitas vezes porque eu próprio me impressionei com ele. 

 

Pois eu aqui (…)….para já repito que foi penalizada a gestão de proximidade no 1.º ciclo. Foi penalizada a questão de 

proximidade…(silencio)…portanto…no caso do pessoal auxiliar, em boa verdade houve vantagens porque pode ser 

deslocado de uma escola para a outra, para suprir lacunas. 

 

A nível de equipamentos também é verdade que , e eu sei de exemplos, só não sei falar de novo de métricas, de 

quantidades, de dimensão, de escala deste apoio, sei que há escolas dos níveis mais avançados que tem equipamentos 

que muitas vezes são usados pelos níveis inferiores, entre aspas, que não têm na sua escola, não fazia parte das grelhas 

de equipamento do 1.º ciclo, por exemplo, aos quais , agora , têm acesso. (…) 

 

Portanto, realmente de refeitórios não tou ….a também houve…por exemplo também há escolas secundárias, tou a ver 

um exemplo, a escola secundaria romeu correia, que tem ao lado uma escola do 1.º ciclo que não tem refeitório e os 

miudos vão naturalmente comer à escola sede que é atravessar a rua. Mas em boa verdade, isto também se fazia se, a 

escolas fossem autónomas, através de um protocolo. Mas pronto aqui reconhecer que há aqui este tipo de vantagens. 

Portanto há em pessoal, refeitórios, equipamentos, estas vantagens. Penalização: gestão da proximidade e de 

flexibilidade na gestão e celeridade nos processos decisórios, foram notoriamente penalizados. 

 

Não…eu tendo como falamos ao princípio quando o falamos, quando surgiram os primeiros agrupamentos não houve 

formalmente auscultação do município. As coisas foram avançando daquela forma directa. (...) 

 

 

Na última fase em que o Município foi formalmente citado a participar, mais do que isso citado a apresentar propostas 

se tivesse. Nós em resultado da posição que temos sobre a matéria, decidimos não apresentar. Portanto, a resposta a 

esta pergunta é um bocadinho lesada na sua dimensão pela posição de princípio que tomamos. O Município pode 

interferir quando foi citado pelo Ministério da Educação a apresentar uma proposta. Não é? Agora quando foi da 

ultima geração de agregações…mas só o que de mais próximo fizemos relativamente ao convite do Ministério foi 

juntarmos aos nossos directores, fornecermos aos nossos directores, os estudos da carta educativa de que eramos 

portadores, aos nossos directores. E também mostramos ao Ministério e enfim depois dos diálogos. Mas cedemos aos 

nossos directores para que eles construíssem a sua proposta. A construção da sua proposta, dos directores, era o 

melhor entendimento que nós tínhamos, sobre a melhor forma, de avançar para o processo. 

 

Ainda não…mas sabemos pelas informações que as direcções começam a ter já mais do que nós, porque eles estão lá e 

sentem essa afluência, sabemos que há cada vez mais famílias que pensam na escola secundaria final, onde a sua 

criança uns anos depois estará, se querem uma determinada escola secundaria, procurar meter o miúdo na escola 

básica do 1.º ciclo que depois dará acesso ao do 2.º, é do 3.º e enfim do secundário. Dou-lhe um exemplo, como sabe 

este agrupamento central, aqui que é a Emídio Navarro que tem a Anselmo de Andrade e tem as escolas primárias  à 

volta habitualmente muito procuradas pelas famílias e bons corpos docentes…com instalações razoáveis, sei que há 

famílias que querem..que estão a procurar meter ali as crianças como à uns anos que toda a gente queria meter na 



 

 

 

 

escola …aqui Anselmo de Andrade porque tinha fama de ser uma escola muito boa.  

 

Agora também aqui, há alguns directores poderão dar …nós aqui mesmo nos serviços quando for falar com a Dr. 

Paula Sousa, Maria João Tomé, portanto…não teremos..porque é recente…foram constituídos agora…podemos é 

fazer extrapolação…quando se construíram os agrupamentos verticais, que terminavam no básico 23, se já houvesse a 

procura…. Não creio muito as pessoas estavam muito ainda…. Eu quero é escola primária que está mais perto de 

casa….ou da avó..Não haverá ainda dados que possam constituir uma métrica muito fidedigna. 

 

 

Reflexão 

E Planos 

Futuros 

 

 

O RRE com fusões de agrupamentos irá tendencialmente 

continuar a acontecer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurarão os Municípios apresentar outras alternativas 

de gerir a rede escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim…olhe eu….eu admito que ..eu acho que agora é provável que em Almada, eu creio que nos próximos tempos as 

coisas tenderão a manter-se como estão. Embora mantêm-se sem enquadramento face às directivas em matéria 

educativa, os dois casos de escolas secundárias que já referi, a Escola Secundária de Cacilhas Tejo e a Escola 

Secundaria Fernão Mendes Pinto. 

 

Não há nada, que do ponto de vista de organização, diga que estas duas escolas vão continuar assim e o próprio 

Ministério nas últimas indicações que nos dava, dava-nos a nós, às escolas, que as escolas iriam agregar. Informação 

informal. Não está em lado nenhum que vai. Há é indicação genérica que vai, de que todos agregarão em Portugal, e 

também aqui.  

 

Agora desde há vários meses não se fala nisto, e eu creio que, tenho uma sensação que mais algum tempo não sei se o 

Ministério com tantas guerras para comprar quer comprar mais esta. Agora, …..eu acho que é o normal, mais ano, 

mais tempo menos tempo agregar, tendo em conta  a orientação, legitima, do ponto de vista legal, da gestão do sistema 

educativo nacional. 

 

Pois….de gerir a rede….isto aqui é uma pergunta que nos pode levar a várias questões…podermos ter mas 

competências a nível da gestão da rede ? …eventualmente…  

 

Quer dizer nós em Almada, na actual fase, no actual estado da educação em Portugal, não pretendemos reinvindicar 

para nós, mais competências na gestão. Não quer dizer que num outro modelo em que o país aceitasse, não cortar tanto 

dinheiro, tantas dezenas de milhões de euros na educação, quando se pensa que provavelmente ainda se vai cortar mais 

e se isto fosse de maneira diferente, da aposta do pais na educação como na saúde publica, eventualmente se poderia 

pensar, se tivéssemos um regime que orientado mais para o estado social,  que mantivesse a pertinência do paradigma 

do estado social, de uma estado que , há quem hoje conceba um sistema capitalista não tem nada destas coisas, mas o 

sistema capitalista na europa, nós temos os países na europa, nos temos os países nórdicos que funcionam bem de 

sistema de propriedade, de organização do mercado, não é? Do ponto de vista do propriedade, e de gestão privada dos 

meios de produção, e tudo isso, e mantem o sistema publico a funcionar. É tradição dos países da europa central.  

 

Nós já somos mais estado que consegue ser mais estado liberal, embora tenhamos uma cultura humanista, e de 

solidariedade, nos somos um povo…mas somos um estado cada vez mais liberal, so falta vender…os países, a frança 

não vende os caminhos de ferro…mas vendendo os caminhos de fero mantem um sistema publico de ensino, que não é 

contra a do privado, porque há um campo para o privado, de qualidade, Não é isso que está em causa. Para nós aqui é 

pouco…hoje já se fala na gestão privada da escola pública…tem o seu modelo…eu não concordo mas percebo quem 

defende. Aliás achei interessante que há um candidato a director, que apresentou a sua candidatura à gestão da escolas 

da Escola Secundária de Cacilhas com um modelo desses. É um caso que achei muito curioso...portanto não era de um 

momento para o outra..porque não há legislação que confira isso mas há orientação…nas leis do governo actual..uma 

das linhas é poder caminhar para certas escolas publicas ser geridas por privados mas prestando um serviço publico. 

Ou seja é gestão privada, o miúdo entra e não paga..como não se paga ou se paga pouco…como agora é….e a gestão é 



 

 

 

 

 

 

 

 

Planos futuros para a rede escolar em Almada. Previsão 

de alteração importante para o funcionamento da rede? 

 

 

 

privada e portanto depois o estado paga à gestão do privado. Pronto é um modelo. Mas não é um modelo muito de 

acordo com a nossa tradição. Com a nossa ... não é só de Portugal, é aqui destes países..parece que estamos a ficar 

mais  papistas que o papa. Qualquer pais civilizacional avançado da europa que nós integramos, preserva o seu serviço 

nacional de saúde...as suas…e as suas empresas bandeiras…as suas grandes empresas bandeira. Agente vende tudo. 

Pronto ok. Mas eu não sei nada de economia, não percebo. Mas mete-me confusão. Com esta história de 8000 anos 

somos o país mais antigo da europa com estas…e daqui a pouco…mas pronto...cada um tem que fazer o melhor 

possível. 

 

Eu acho que a rede neste momento está relativamente estabilizada e que os próximos tempos vão ser de construir 

estabilidade nos agrupamentos que actualmente existem. Eu não vejo que haja grande alteração, a Câmara vai 

continuar assumir que parte que a lei lhe diz que lhe compete, Câmara que é construir e manter melhor as escolas de 

que somos proprietários, isto é a educação pré-escolar pública e o 1.º ciclo de ensino básico. 

Temos a decisão de não avançar como alguns conselhos avançaram para o contrato de execução como avançaram 

perto de 100 Municípios em Portugal, dos 308, quase 100, mas muito pequeninos e dos grandes da nossa dimensão há 

dois ou três. A evolução em Portugal é um contrato de execução da escolas até ao 9.º ano, ficaram comas escolas 

todas, com todo o pessoal, com todos os refeitórios, tudo menos professores. Nós não queremos avançar para aí, até 

porque as Câmaras que avançaram da nossa dimensão, eu acho que foi só Loures, Amadora e Vila Franca, e o meu 

colega de Loures diz entre reuniões…”Ehh pá… vocês não se metam nisto!”. “As coisas estão melhores, porque 

agente está lá”. Quem está mais próximo governa melhor, não é por ser melhor que as pessoas que estão no Governos, 

mas porque estamos mais próximos. “Mas estamos com problemas financeiros gravíssimos”, porque aquilo é 

gigantesco. O Ministério diz que dá x, 20 mil euros para a manutenção de cada escola depois aquilo não dá para nada. 

..dá para uma janela…umas coisas uns vidros e com o as escolas estão perto da Câmara...e arranjem, arranjem e uma 

pessoa tem que ir lá senão os pais aparecem todos em frente à Câmara. É diferente de ir a Lisboa, à 5 de Outubro. Não 

vão, não é… 

Não estamos a pensar dar nenhum salto em frente no atual modelo legal. Modelo legal…portanto só contratos de 

execução são para as camaras que querem e nos achamos que estamos mto bem assim…..Claro que nos falta dinheiro. 

Achamos que o estado…por exemplo… o Estado…durante 30 anos veio dinheiro da europa para as Escolas em 

Portugal. Todos os dinheiros dos fundos comunitários foram aplicados onde? Em Escolas profissionais, de iniciativas 

de empresas ou de associações e nas escolas que são do Governo 23 e do ensino secundário. Por isso, não houve um 

tostão, em lado nenhum, para as escolas do 1.º ciclo. A não ser depois do governo de Maria de Lurdes Pintassilgo. A 

partir daí com todas as discussões e todas as contradições começaram a dar uns tostões, mas uns tostõezinhos, uns 

tostõezinhos ligeiríssimos.  Portanto, as escolas do 1.º ciclo em Portugal eram as piores escolas de Portugal porque não 

tinham um tostão da europa. E as escolas do ensino secundário receberam milhões da Europa. Foi injusto, para as 

camaras e penalizaram o país porque onde agente devia investir mais é no 1.º ciclo. No principio do ato educativo. 

Porque um miúdo aos dez anos tem a sua ….está feito em termos de percurso , do ponto de vista de apetrechamento ou 

seja, quem não entra bem na matemática até aos 10 anos e nas comunicações e nas linguagens…acabou…pode ter 

depois…alias há quem diga que é muito mais cedo, mas sabemos que o ensino básico… (…). 

 

 

Finalização da 

entrevista  

 

 

Outras informações indicadas pelo entrevistado. 

 

 

 

 

Portanto…no geral acho que explanei as coisas das quais estou convicto ou que tenho opinião…portanto acho que no 

geral…uma nota que não é nova…ou umas notas finais...duas ou três…uma nota que é quase uma nota síntese..que é a 

dimensão administrativa, financeira, técnica e organizacional desta dimensão….tem uma importância cada vez maior 

relativamente à dimensão associada à matéria educativa, associada à pedagogia. Ou seja, uma prevalência crescente do 

primado do financeiro e administrativo sobre o primado da pedagogia.  

 

No fim de contas educação é educação é pedagogia, é um conjunto de áreas técnicas e disciplinares associadas ao 

crescimento integral da criança e do jovem e depois dos apetrechamentos profissionais nas fases mais adiantadas e 



durantes muitos anos eu habituei-me a que a discussão da educação em Portugal fosse a discussão sobre as questões 

centrais da educação que é associados do próprio desenvolvimento integral do indivíduo. Ou seja o que é educar, quais 

são as competências, a orientação, quais são as skills que se pretende que as pessoas tenham? Que orientação, ligação 

da escola à comunidade?  

 

E há-de reparar que nos últimos anos, nestes anos objeto do estudo, nos últimos quatro anos anos, ate um bocadinho 

mais para trás, mas sobretudo nestes 4 anos a grande discussão em Portugal são questões organizacionais e financeiras. 

Corta aqui, manda professor para ali, tira ali, horários zero, deixa de ter e vai ter que tomar posse de um grupo, pessoas 

que estão doentes, novas juntas médicas para ver se vai voltar…Ou seja, a discussão cada vez mais se centra nas 

questões instrumentais da educação e não nas questões essenciais da educação. Esta questão que decorre muito do que 

falámos. Situação que vejo com pena. Cada vez discutimos educação é discutir euros e discutir formas de organizar, 

sobretudo para poupar. A gente podia discutir formas de poupar para potenciar a educação. Não, discutimos formas de 

organizar, sobretudo para poupar. O que não é …o que é legítimo, podemos poupar se pudermos. Mas sobretudo para 

poupar, É uma nota, é uma nota. 

Outra nota, ao nível dos objetivos da educação em Portugal, sobretudo da educação básica e obrigatória, do mais 

avançado do mundo. Ou seja, em qualquer parte do Mundo em que estejamos nós não nos envergonhamos daquilo que 

se faz nas nossas escolas. E dos objetivos de desenvolvimento, dos objetivos dos currículos, os planos pedagógicos, 

educativos, as escolas e agrupamentos são coisas muito, avançadas. 

 

Portanto, temos massa critica, temos planos avançados, objetivos curriculares avançados, ao nível daquilo que se faz 

de bom em qualquer país do mundo e depois a nossa performance, os indicadores de literacia, poe-nos cá em baixo. 

Afinal não é por não termos bons professores, não é por não termos boas ideias, que temos, não é por não termos bons 

programas, que os temos bons, bons objetivos, pelo que os temos bons….é porque afinal este país corta onde não 

deve….e prioriza de forma desadequada no meu modesto entendimento, com respeito para quem pensa precisamente o 

contrário. Esta convicção eu tenho-a alimentado. Almada pertence à rede mundial cidades educadoras que tem 40 e tal 

cidades em Portugal, desde 1997, e nos encontros mundiais nós vamos lá e sentimos coisas fantásticas…há 

coisas…em Barcelona um sistema do outro mundo….há coisas nas cidades latino americanas, nas cidades latino 

americanas são geridas a ferro e fogo… aqueles sobretudos na cidade na Colombia onde metade da cidade funciona 

com economia paralela à base da droga, onde toda a gente passam dias …. os carteis comandam exércitos..como é que 

eles conseguem….é fantástico o trabalho educativo que eles fazem para tentar que as crianças cresçam envolvidas em 

projetos educativos que são extraordinariamente avançados, porque só se forem muito avançados e poderosos é que 

conseguem que aquelas crianças pá…ainda crianças não sejam passadores de droga. Em Midelin, na Colombia, o que 

é que agente fez…enquanto que Medelin é um exercito…que entram por ali, outros que partiram ..outros que tiveram 

carros e coisas..e …enfim…e fazem coisas nas escolas absolutamente  fantásticas…tenho ouvido eles contarem nos 

encontros mundiais, internacionais… fantásticas!!!  

 

Mas nas sociedades estabilizadas, porque nos não estamos na guerra como os países africanos nem estamos nos países 

emergentes com metade a morrer de fome, metade muitos ricos, ou seja, nós temos uma sociedade estabilizadas, 

apesar de todas estas coisas, vivemos na europa, que está estabilizada à seculos, relativamente…enfim, tirando as 

guerras mundiais, portanto não temos coisas para contar…mas ao nível destes países nós temos coisas muito 

interessantes. Nós vamos lá e vemos coisas que fazemos em Almada…temos pessoas do estrangeiro que têm vindo cá 

saber, noutras cidades no norte do país, todas as …….políticas, (1.25)faz-se coisas muito interessantes e outras coisas 

menos…Portanto …é uma coisa curiosa. Nós temos o que é principal no ato educativo, que é capacidade de educar 

bem, pela s ideias que existem pelos objetivos, pelos currículos e depois são as coisas instrumentais, não essenciais 

que diminuem os resultados da acção do sistema educativo ao nível das literacias. Aquele estudo europeu, ficamos 

mesmo lá em baixo mesmo…o pisa…quer dizer é interpelante não é?.. como é que … alias agora, por más razões, esta 

ída desta malta, da nossa malta nova para todo o mundo para onde vão ...infelizmente tá acontecer, mas também é um 



sinal que a nossa malta está ao mais alto nível…. 

 

Eram estas notas finais, mais apesar de tudo uma confiança…tou confiante que …aqui já não vale nada para a 

entrevista, mas esta ideia de que apesar de tudo vale a pena manter, manter, manter uma confiança e eu acho 

que…pá…nós temos os vários subsistemas que enquadram os cidadãos todos em perca. Por exemplo o sistema de 

saúde está permanentemente em perca. As pessoas sem médico de família, alguns já não vão ao hospital, algumas 

coisas já não são disponibilizadas, os médicos dizem que há muitos velhotes que já não vão às consultas porque não há 

dinheiro para os transportes, ou seja a coisa está em perca…em perca.  

 

Vamos acreditar há-de haver um tempo que melhora…mas em perca. E portanto há cada vez menos cidadãos, 

abarcados pelo sistema de saúde..cada vez menos, menos, menos…. 

 

Depois temos o sistema de segurança social, com os cortes no rendimento mínimo também em perca, ou seja, apesar 

de haver cada vez mais gente a procurar os apoios alimentares sobretudo, há mais gente a buscar géneros alimentícios 

às ipss’s…Em Almada são 8% da população, 15.000 pessoas estão a ir buscar a 18 instituições sociais géneros, a 

verdade é que nas prestações já não dão os subsídios, os abonos dos miúdos, o rendimento social de inserção, o 

rendimento mínimos, estão cada vez menor, cada vez menos gente no sistema. O sistema de habitação social está cada 

vez menos gente e as pessoas estão a ser corridas, não pagam as rendas de casas, dos bancos, os banco…cada vez mais 

pessoas se enterram… 

 

Muita gente está a ir por exemplo para o parque de campismo. Nos últimos meses têm-me dito os dirigentes do parque 

de campismo, que estão pessoas a chegar lá e dizem…. “ Olhe nos agora temos que ficar cá. Entregámos a casa, temos 

que ficar aqui na tenda.”  

(…) 

 

Há um sistema que apesar de todos os ruídos e todas as deficiências que falámos aqui, ainda tem esta nobreza e esta 

coisa que é….mercê desta questão da escolaridade obrigatória e universal que é um dado adquirido para nós… mas 

biliões de pessoas no mundo não têm isto…O sistema educativo é ….o único sistema que ainda enquadra a 

universalidade da população e onde ainda apesar de faltarem meios, há uma politica de integração e de diferenciação 

positiva que dá de comer a quem não pode, aos miúdos que não podem através do escalão A, e apoia quem ais precisa, 

mesmo que insuficientemente apoio. E é por isso que eu digo que..onde está toda agente em perca…os sistema 

educativo e as escolas é como uma mesa de combate, uma aqui..e esta…com várias trincheiras,..como era no tempo 

dos filmes da guerra da segunda guerra ou da primeira, sobretudo, e agente vai perdendo posições e exercito vem 

recuando, perdendo, perdendo, perdendo…e agente vai ficando naquelas trincheiras.  

 

Mas quando, a pessoa vai para a trincheira é ainda para se defender á espera de uma oportunidade de poder atacar. 

Portanto está numa posição de vida e de esperança de vitoria. Quando acabou tudo é que não há nada. E há uma última 

trincheira da esperança…que eu acho que são as escolas. Porquê? Porque estão lá todos ainda e ainda com o 

humanismo a funcionar nas escolas. Apesar de tudo, a maioria das pessoas são pessoas boas, tão a trabalhar nas 

escolas um bocadinho já chateadas outras deixaram de se interessar tanto… Mas no geral ainda com muita gente 

interessada, com as direções interessadas, com muitos professores, diretores de turma interessados, com pessoas a 

comer lá, miúdos que são a única refeição que tem e agora com os pequenos-almoços de reforço, de reforço para quem 

a gente sente que não vêm de casa com alimentação e portanto eu acho que apesar das dificuldades, queria acabar com 

estas coisas. Apesar de tudo, a Escola é a ultima trincheira da esperança de um mundo melhor. Eu acho. E os 

professores são deste ponto de vista são os verdadeiros construtores da esperança num Mundo Melhor. 
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A análise que se segue está organizada segundo os eixos de análise e respetivos blocos 

temáticos, no total seis, existindo em cada tema uma breve síntese. 

 

Neste bloco devo referir que todos os entrevistados aceitaram agravação das 

entrevistas e a divulgação dos dados para fins académicos. 

 

 

Os nossos entrevistados, apresentam a seguinte formação académica e percurso 

profissional: 

Vereador do Departamento de Educação, Juventude, Cultura e Desporto  

António Matos realizou a sua formação académica em Engenharia no Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa e frequência na licenciatura do curso de História na 

Faculdade de Letras em Lisboa.  

BLOCO 1 

Legitimação da Entrevista  

Neste bloco procurou-se informar os entrevistados sobre a temática e a finalidade 

do trabalho, explicando a sua natureza e os seus objetivos; 

Salientar a importância da participação para o sucesso do trabalho; 

Indicar o carácter restrito do uso das informações prestadas, mas solicitar sempre 

autorização para utilizar os dados, assim como questionar os entrevistados acerca 

da confidencialidade/ anonimato; 

Referir a disponibilidade para fornecer os resultados do trabalho e questionar a 

possibilidade de gravação da entrevista. 

BLOCO 2 

Caraterização pessoal e profissional do entrevistado  

Relativamente a este bloco de questões procurou conhecer-se um pouco mais 

acerca dos entrevistados, nomeadamente Habilitações Literárias, Profissão e 

função e percurso profissional, actual e principais funções passadas. 
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Realizou algumas atividades ligadas à engenharia na parte final do curso, iniciando a 

atividade profissional como professor no concelho do Seixal, na Escola Secundária do 

Seixal (atual Escola Secundária José Afonso), onde viria a integrar a direção durante 

vários mandatos.  

Ingressou na atividade autárquica primeiro na CM Seixal, concelho onde dava aulas, 

nos anos 80, sendo na altura responsável pelo Pelouro da Educação, Cultura e 

Desporto. Já como vereador no Seixal, manteve a ligação ao ensino, fez a 

profissionalização e serviço na Escola Secundaria Emídio Navarro em Almada onde 

efetivei.  

Depois da efetivação feita nesta escola, transitei a tempo inteiro para as autarquias. 

Primeiro para o Seixal e desde 1990 para na Camara Municipal de Almada.  

Embora se considere uma pessoa do Ensino, há 24 anos é exclusivamente autarca a 

tempo inteiro na Camara Municipal de Almada onde tenho vindo a ser responsável, 

durante estes mandatos, pela área da Educação, Cultura, Desporto, Informação, 

Turismo, Juventude durante todos os mandatos menos o atual, em que já não tenho a 

responsabilidade da área da Acção Social.  

 

Diretora do Departamento de Educação e Juventude 

Detentora de uma licenciatura em História e de duas pós-graduações, uma em Ciências 

da Educação e outra em Relações Interculturais.  

A primeira experiência profissional foi associada à docência e em 1993 entrei como 

Técnica na Camara Municipal de Almada, com trabalho desenvolvido na área de 

projeto e daí o interesse pela multiculturalidade, interculturalidade, tendo em conta 

alguns dos projetos educativos que se promoviam no concelho e daí, querendo na 

altura, tido este objetivo de aprofundar um bocadinho mais o conhecimento da 

intervenção socio-educativa, sobretudo nas comunidades migrantes. 

Posteriormente ainda realizou outra formação na área da gestão, tendo em conta que 

depois começou a ser chefiar a divisão em 98, primeiro, na divisão de educação e 
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juventude, onde iniciou os primeiros passos relativamente à verticalização das escolas 

do concelho, em termos de associação, e depois em 2006, o Departamento de 

Educação e Juventude foi criando...e eu recebi as funções de Diretora de 

Departamento. 

Chefe de Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos 

Detentora do Curso de Educadora de Infância e da Licenciatura em Ciências da 

Educação. No ano passado concluiu o Mestrado em Educação e Sociedade, no ISCTE. 

Está na CMA há 17 anos. Inicialmente no Departamento de Educação e Juventude, 

que é hoje o departamento de educação e há cerca de 9 anos, como chefe de divisão de 

equipamentos e recursos educativos.  

Em termos da área de trabalho onde é responsável, tem a haver com o espaço físico, de 

todas as escolas do 1.º ciclo e jardins de infância. Ou seja, com a responsabilidade de 

fazer a parte das obras, da reabilitação, da construção, de novas escolas, o 

apetrechamento e é isso que nós temos na nossa unidade orgânica.  

Esta Divisão tem à sua responsabilidade o planeamento da rede escolar e o 

apetrechamento e material das escolas.  

 

Descrição do Reordenamento da Rede Escolar em Almada, desde 2010. Como se 

iniciou e desenvolveu este processo? 

Questionados acerca da descrição do PRRE os entrevistados descreveram o processo 

de RRE como um processo unilateral, de tomada de decisão por parte do Ministério da 

Educação, sem qualquer convite a um envolvimento no processo em causa. Apesar de 

a DREL ter convocado diversas reuniões a ideia subjacente é que comunicou as 

decisões tomadas, em relação apenas quis saber a opinião do Município, que desde 

BLOCO 3 

Descrição do processo de Reordenamento da Rede Escolar em Almada 
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cedo, se colocou do lado de quem estava no terreno, ou seja, apoiando os diretores das 

escolas existentes no Concelho de Almada. 

A ausência de envolvência e participação ou consulta do Município de Almada neste 

processo de reordenamento, provocou para além de incompreensão alguma indignação 

nos seus representantes ligados à Educação, uma vez que existia a Carta Educativa, 

um instrumento de planeamento, a partir do qual são estabelecidos os territórios e nem 

a carta Educativa foi tida em consideração. 

O senhor Vereador refere que  

“De uma forma muito genérica, (…) quando este processo de agrupamentos começou 

isto foi partiu do centro governativo, isto é, não houve nenhum movimento de 

solicitação disto. (…) Portanto, o que houve foi um entendimento por parte do 

ministério que a partir do mapa do concelho desenhou de acordo com a logica que se 

entendeu pertinente os territórios educativos dos agrupamentos e os apresentou à escola. 

(…) dominantemente os agrupamentos foram concebidos no Ministério e partilhados 

com a comunidade escolar. E objeto de decisão unilateral. Como disse (…) de forma 

expressiva, clara, relevante, líquida, participação efetiva dos profissionais e 

responsáveis pelas escolas não houve, não houve. Em termos genéricos é isto.” 

“(…) este foi um processo decidido em Lisboa e partilhado diretamente com as escolas  

o objeto de decisão unilateral.  

A Chefe de Divisão acrescentou ainda que (…)  

“estas propostas do Ministério não iam de encontro áquilo que era a carta educativa, que 

até é um documento homologado pelo Ministério de Educação, ou seja que é 

reconhecido por ele, ou seja, por isso, para nós foi um processo assim um bocadinho … 

paralelo ao qual os agrupamentos também tomaram alguma e em termos da AP 12
1
 que 

é do Concelho de Almada, tomaram uma posição que era contra, que era ir contra esses 

agrupamentos e pediram na altura à camara para a camara dizer o que é que 

entendíamos em termos da proposta da carta educativa e como é que era a posição da 

                                                           
1
 A AP 12 é “uma rede de concertação designada por AP12, das direções das escolas todas do concelho 

e que ajustam-se, digamos assim, em função das matrículas e os interesses dos alunos, a distribuição 
dos alunos. E acabam de certa forma por influenciar essa constituição dos próprios agrupamentos, no 
processo legislativo embora sejam eles a marcar a rede do ponto de vista da oferta e da frequência, é 
esta AP 12 que determina.” (Diretora do Departamento de Educação, 2014) 
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camara.  E a Posição da Camara de Almada foi sempre estar do lado de quem estava no 

terreno, ou seja, se as direções dos agrupamentos achavam que não era aquele o sentido, 

que a camara iria sempre estar com as direções de agrupamento.  

 

Já a Diretora do Departamento de Educação elucida que “(…) apesar de estar legislada 

a participação do Município do ponto de vista da participação da gestão da rede, o que 

é certo, é que é uma participação muito observadora.”, sem deixar de referenciar que 

existe “ (…) uma desconexão entre aquilo que está na carta educativa, em termos de 

território, e os reais agrupamentos que neste momento temos”.  

Alertou ainda que se até 2010 os consensos que estavam no território deixaram de 

existir, do ponto de vista da rede, uma vez que quando já existia alguns agrupamentos 

que tinham alguma consolidação do ponto de vista da verticalização e daquilo que é o 

projeto educativo, “neste momento estão em processo de desconstrução, para voltar a 

construir”. 

Indicando que nos últimos dois anos foram os processos mais dramáticos para o 

concelho, mas que estando decidida a intensão do Ministério de continuar a agregar, 

“a Camara mostrou-se disponível para trabalhar em conjunto. 

Porém, segundo a sua opinião “os instrumentos reguladores, não são respeitados, não 

há orientação para a reformulação das Cartas Educativas”, passando então a explicar 

que:  

“Há uma tomada de posição da AML numa data anterior no sentido de que o Ministério 

trace orientações para atualização das cartas educativas, porque elas de 5 em 5 anos 

precisam de ser atualizadas e ate agora, não houve qualquer orientação do Ministério 

que depois leva a que...por exemplo, os encarregados de educação não percebem porque 

é que as suas crianças que estão do outro lado da rua estão a entrar num determinado 

agrupamento e não estão a entrar no outro que é mais próximo.” 

Fundamentadas pelas disfunções que este RRE criou, entende que para além de confuso, acusa 

este processo de muita falta de clareza relativamente ao processo de agregação. 

“Porque poderia ser um processo…nem sequer foi um processo economicista, porque 

tinha a oportunidade de transformar as outras escolas secundárias em agrupamentos e 
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tornando outros não tão pesados, mas não percebemos. Pronto…Não posso dizer porque 

depois o Ministério está muito à distância agora. Nesse processo é mais por despacho, 

do que propriamente por participação das comunidades.” 

Deve ainda ser esclarecido que apesar de inicialmente ser dito pelo ME que todas as Escolas 

no Concelho de Almada iriam agregar, na realidade isso não aconteceu, existindo até à 

presente data, duas escolas secundárias que não agregaram. 

 

Participação e envolvência das escolas 

Relativamente à participação das escolas envolvidas no processo, inicialmente 

verificou-se uma certa resistência inicial, indicada pelo Vereador António Matos, 

apesar do sentimento de “partilha das pessoas que são responsáveis pelas escolas”, 

anotada referenciada pela Chefe de Divisão. 

No entanto outro aspeto importante destacado pela Diretora do Departamento de 

Educação, que relaciona os diferentes estilos de gestão existentes nos agrupamentos, 

com as hierarquias existentes nos Agrupamentos, relacionando-os com a aceitação 

deste processo. 

O que é certo é que nesta fase,.(…).nem todos os agrupamentos estão … nem sei se têm 

que estar…mas nem todos os agrupamentos têm o mesmo estilo de gestão…e se há 

agrupamentos mais hierarquizados e mais …..diretivos do ponto de vista da 

direcção…(…) Isto para dizer que houve escolas que aceitaram melhor, um conjunto de 

escolas que aceitaram melhor, houve outras que nem tanto. E há medida que a gestão 

vai mudando, as escolas vão-se dando ou perdendo para o processo de agregação. 

(DDE) 

 

Caracterização da participação das escolas, na figura dos seus representantes legais, 

os diretores, neste processo de RRE. 

Relativamente às respostas recolhidas abordam diversas questões a este nível. Por um 

lado a questão da “gestão da coordenação” que antes se centrava nos diretores de 
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escola, e deixou de ser a nível do 1.º ciclo, passando a existir uma coordenação 

intermédia, entre escolas e direção na escola sede, com os Agrupamentos. 

Outro aspeto prende-se com o tipo de participação e envolvência, existindo alguns 

mais participativos que outros, mas todos têm “tido sempre a condição de solicitar à 

camara, porque dado que a camara tem a carta educativa,  poderia ter uma palavra a dizer”, no 

sentido de perceber o que é que podia fazer sentido...o que a camara tem 

pensado…”.(CDERE) 

Com uma análise mais crítica, a DDE pensa que esta participação é formal e burocrática. 

“Uma participação de auscultação. E digamos que há pouca condição para se trabalhar a 

efetiva matéria de organização de rede.” (DDE) 

 

Descrição do processo em termos de comunicação/negociação com o ME 

A este nível as opiniões são unanimes. Dos três entrevistados as posições são muito 

semelhantes, na medida em que as afirmações efetuadas iam no sentido de dizer que não 

existiu uma comunicação ou negociação efetiva. Caracterizam-na mesmo de “Incipiente” ou 

afirma “não houve ato de, vamos, uma linha de consulta, de negociação. Se lugar a ela 

houvesse. Mas não houve uma linha de comunicação, auscultação, negociação ou trabalho em 

conjunto entre o ME e a Camara. Não houve, não houve. “(V) 

Mesmo nos momentos das reuniões entre o ME e a CMA “o Ministério define as regras, 

define as normas, e nós ouvimos…pronto…eventualmente até nos perguntam o que é que nós 

poderemos ou não contribuir…mas daí não decorre alterações aquilo que eles têm como 

propostas.” É neste contexto que a CDERE esclarece que: 

a participação da camara, e o vereador, fê-lo em algumas reuniões, direta...mesmo só 

com o Diretor Regional, outras vezes com os agrupamentos de Escola todos juntos, mas 

não tem sido uma participação muito…pelo menos na fase da construção...como, ou 

seja, quando chama é porque já há um dado consolidado, que é “vamos fazer assim!” e 

vamos la agora...ajudem-nos lá a fazer, não é na fase da construção.(CD) 

Esclarecimentos e informações prestadas pela CMA à Comunidade Educativa 
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Ao longo do processo em si não se verificaram. Como diria o senhor vereador, “Não houve. 

(…) estas coisas acontecem sempre no final do ano, ou seja, sempre apanhados na reta final. E 

as escolas quando vão para férias…quando voltam é que se apercebem da nova realidade.” 

A CDERE acrescentou que apesar de existir algum interesse por parte dos pais que estão mais 

envolvidos, “por exemplo das associações de pais que nos perguntam, na altura quando sabem, 

ou das coordenações das escolas, mas não da população em geral.” 

Já a Diretora do DE indica uma excepção, aquando da constituição dos agrupamentos, no 

Agrupamento da Costa da Caparica porque a população mobilizou-se contrária à agregação, 

fez reuniões plenárias com a colaboração da própria junta de freguesia. “ digamos que se fez 

reuniões plenárias e a camara foi chamada a participar e a participar qual era a posição que 

tomava nesse processo. Pronto. “. 

 

Situações imprevistas ou inesperadas durante este processo de reordenamento da 

rede.  

Para além dos entrevistados indicarem como imprevisto todo o processo, apontaram duas 

situações em particular. Foram indicadas as não agregações de duas escolas secundárias do 

Concelho de Almada. Uma foi a de Cacilhas tejo e a outra a Fernão Mendes Pinto e a 

agregação da Escola do Monte com a Costa da Caparica. 

Como foi referido na entrevista com o vereador, “ aqui no Monte da Caparica com a Costa, 

nunca ninguém defendeu isso, a Costa odiava e falem nisso. Ninguém….E o Monte propôs 

agrupar com a Costa a foi aprovado contra a opinião dos Diretores todos. Aliás, é um 

agrupamento que está a ferro e fogo ainda. Que é a Escola secundária do Monte da Caparica 

com toda a Costa, a 2,3 e todas as primárias de lá. (…) (V) 

A atestar a imprevisibilidade deste processo de RRE foram registadas exclamações como as  

seguintes: “quer dizer…Imprevisto foi todo o processo porque não estávamos à espera. Ou 

seja, quando não partiu da Câmara o processo de apresentação de propostas e fomos 

confrontados com uma realidade, o processo é todo um bocado imprevisto.” (CD) Arremata a 

questão explicando que: “Depois é o tentar agilizar dentro daquilo que é um facto, ou seja, 

quando foi consumado que os agrupamentos são constituídos. O que é que a Câmara faz? 

Tenta colaborar ao máximo para que os agrupamentos funcionem”. 
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Alegando as diferentes dinâmicas que se geram com as novas agregações, “as dificuldades são 

maiores mas a Camara tenta naquilo que são as suas competências e naquilo que não 

competências ajudara colaborar com o máximo que pode, mas numa situação que é imprevista 

e que é imposta. Que era totalmente diferente.”(CD) 

O RRE, com agregações de escolas e agrupamentos, foi em suma, um processo que a “nível 

concelhio não eram situações previsíveis.“(DDE) 

Quais os critérios que serviram de base à fusão dos agrupamentos? 

Neste ponto, os critérios, segundo a DDE foram essencialmente “equilibrar o numero de 

alunos por todos os agrupamentos, e depois a proximidade das escolas da escola sede que era 

suposto acontecer e o fluxo normal.” (DDE) 

Em torno da gestão dos alunos, outras questões se levantavam, como o “fluxo normal dos 

alunos, se tinham transporte, ou não tinham transporte, se podiam fazer os percursos pedonais, 

se não tinham nenhuma via estruturante a percorrer o território, de acesso à escola secundária” 

Estes foram basicamente os critérios “subjacentes à carta e que foram apresentados como 

proposta”.(DDE) 

 

 Aspetos mais positivos e os menos positivos 

Entre os aspetos mais positivos são indicados a sequencialidade dos percursos, a 

complementariedade das competências técnicas e disciplinares associadas a um ciclo que são 

transpostas para os ciclos anteriores, e, o clima de escola, mais propicio ao estudo, fortemente 

associada a um melhoramento dos recursos disponíveis. 

Uma outra vantagem incide sobre a gestão dos recursos humanos, uma vez que caso falte 

algum funcionário numa escola, mais facilmente se deslocará outro para o substituir. 

BLOCO 4 

Balanço que o Município faz do reordenamento da Rede Escolar em 

Almada 
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Entre os aspetos menos positivos, são indicados o aumento da cadeia hierárquica que dificulta 

os processos administrativos, assim como os processo de comunicação dentro da própria 

hierarquia, quer para fora dela, “os timings e da forma como foi feita” a RRE, de acordo com a 

CDERE ”levou de certeza a vários constrangimentos”. (CD) 

A DDE alertou ainda para uma questão muito interessante que reside no fato de com estas 

fusões de agrupamentos, “a relação pessoal, a relação de colaboração institucional, vai-se 

perdendo porque ela deixa de ser feita pelos actores que estão efetivamente no território, e isto 

ainda é muito cedo para perceber o que é que isto implica, qual é o impacto que tem
2
”. 

Acerca do ponto de vista da gestão, a Diretora acredita que “ depende de quem está na gestão. 

Há bons profissionais, há bons gestores e há muitos que não têm tanta estrutura, pronto..e isso 

também tem consequências no funcionamento do agrupamento e o diretor aí tem muita 

importância.” Assim, considerando que o “Conselho Geral não é um órgão que tenha robustez 

e ainda não se assumiu como um órgão estratégico e com responsabilidades na organização da 

vida da escola ou do agrupamento, isso acaba por ser muito dado ao diretor essa função” 

concluindo que “se o diretor não tiver essa noção do todo, do ponto de vista do funcionamento 

depois acaba por ser lideranças mais fracas e compromete alguns resultados dos 

agrupamentos.”. (DDE) 

 

Sabendo que em 2010, a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

denunciou publicamente que a divida do ME ultrapassava os 76.000 milhões de 

euros, relativos à falta de pagamento das contrapartidas por transferência de 

competências na Educação, e dados os cortes constantes nos últimos anos nos 

Orçamentos de Estado, o que representou estes cortes para a Educação no 

Município de Almada. 

Relativamente ao apoio financeiro por parte do poder central, o que de significativo tem 

acontecido em Almada são, sobretudo atrasos, não se registando consequências ao nível 

do investimento. A “Câmara de Almada está apetrechada quando assume a competência 

                                                           
2
 “Por isso é que, nós quando criámos um guia de gestão das refeições, e, do complemento do 

prolongamento de horário, que é outra área que não está aqui na sua entrevista…Nós sempre 
estruturamos um modelo que é único a nível nacional, porque foi assim que fizemo-lo que é com a 
participação direta das coordenadoras de escolas do ponto de vista do funcionamento dos próprios 
refeitórios.”(DDE) 
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dota o orçamento da verba necessária, na coluna da despesa.” Nesta sequência o senhor 

vereador refere que na “experiencia de mais de 20 anos, nunca ficou uma coisa por fazer 

nem uma coisa por pagar. Esta Câmara não deve um tostão a ninguém há mais de vinte 

anos…um tostão”, arrematando: “Portanto não houve por consequência do investimento 

da câmara”.(V) 

A mesma informação é partilhada pela Diretora de Equipamentos e Recursos 

Educativos, quando “Penso que isso não terá havido. Se houve não se refletiu nos 

serviços! Porque não tivemos essa condição de ter diferença“ (CD) e reafirmada pela 

Diretora do Departamento de Educação, que acrescenta: 

É assim, no Município de Almada não. Pronto, ou seja, até porque o nosso orçamento 

em termos de educação tem vindo a aumentar (…) sobretudo na área das competências. 

Da ASE, da área do Pré-escolar, depois dos refeitórios, agora mais recentemente, há 

uma medida que vai ser anunciada que é o apoio à pasta escolar
3
 que é já deste mandato. 

De fato temos vindo a crescer em termos de orçamento. E alguns por decisão Municipal 

e só com orçamento do Município.” Na mesma sequencia esclarece que quando a ANM 

denunciou que havia um défice, isso deveu-se ao fato de, em 2008, “quando se alterou a 

formula de calculo da acção social escolar, penso que foi em 2008, houve ali uma 

necessidade de verbas que a ANM tinha conseguido à mesa das negociações e que o 

Ministério não estava a transferir.” Mas não deixa de informar que “essas verbas foram 

passadas, depois por pressão da ANM, mas só para aquele ano em que tinham 

consensualizado, ou seja, tudo o resto agora é encaixe municipal. Não houve mais 

nenhuma reposição.” 

Reafirma os atrasos referidos numa outra entrevista comentando que às vezes há um 

atraso, no pagamento mas o Ministério acaba por pagar, ou seja, “o Município adianta 

mas depois eles repõem. Não posso dizer que o Ministério não está a cumprir, porque o 

está de facto a cumprir o que está contratualizado para o ano letivo.” (DDE) 

Termina a sua resposta com a seguinte informação: 

                                                           
3 “Vamos oferecer um kit de material pedagógico aos meninos que entram no primeiro ano de escolaridade: 

uma mochila, com um conjunto de material e também a oferta dos livros escolares. Ou seja, mesmo que não 

sejam carenciados, têm acesso aos livros escolares porque foi uma medida que a Câmara de Almada 

aprovou.” (DDE) 
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“Depois, o resto é tudo comparticipação. Portanto, das famílias, que têm uma 

importante parte da comparticipação das famílias e depois comparticipação 

municipal. E o Município de Almada por ter ainda a condição de ter solidez 

financeira, como sabe, permite-lhe não baixar o investimento na educação.”(DDE) 

 

Em termos de Resultados: Verificação do princípio da “racionalização dos 

recursos”, um dos principais objetivos indicados na legislação que esteve na base 

destas alterações.   

Quanto às respostas obtidas há uma ideia generalizada de que de alguma forma se 

atingiu a racionalização de recursos. Analisemos a resposta do senhor Vereador: 

“(…) eu acho que se racionalizou numa perspectiva economicista. Eu tenho um número 

que lhe dou em Almada. De há 3 anos para 2 Almada tinha 2500/2600 professores do 

1.º ano ao 12.º ano, no ensino básico (1.º ciclo ao ensino secundário). Em 2 anos passou 

para 1900. Isto por que é que foi? Por várias coisas claro…aumentou o número de 

alunos, diminuiu o número de professores por turma… Depois diminuiu a carga 

curricular de algumas disciplinas, diminuíram o número de professores, mas foi por 

causa dos horários zero e o aproveitamento de meio horário, “ tens meio horário”, num 

ciclo, antes não fazias mais nada vais agora fazer o meio horário noutro ciclo. Foram 

para a rua quinhentos e tal professores em Almada. Não é uma resposta direta à questão 

que me está a colocar, mas é um número que eu uso muitas vezes porque eu próprio me 

impressionei com ele.” (V) 

A Chefe de DERE considera igualmente que houve uma racionalização, “porque ainda agora 

tivemos estes 3 agrupamentos que foram criados no ano passado e o que as pessoas dizem é 

que por exemplo… Em termos de recursos humanos tinham duas secretarias com 20 pessoas e 

que ao juntar uma houve diminuição.” Já em termos dos professores desconhece a situação, 

apesar de afirmar que “Provavelmente terá havido. Nos aqui em termos dos serviços como não 

temos essa gestão não notamos.” (CD) 

Já a Diretora considera que a racionalização existiu mais a nível dos cargos diretivos, 

acreditando ainda numa “gestão mais facilitada dos recursos.(…) Até porque a escala é maior 

e quem esta na gestão sabe disso. Quanto maior é a escala mais facilidade se tem de se 

conseguir alguns resultados em termos de economia.”  
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Existência ou não de vantagens para a população local após este RRE, traduzido na 

fusão de vários agrupamentos. Justificação. 

Aqui são indicadas as penalizações da gestão de proximidade no 1.º ciclo, assim como 

a “celeridade dos processos decisórios” contrabalançada com a gestão do pessoal de 

uma escola para outra para suprir lacunas, que é vista como uma vantagem, assim 

como o acesso a determinado tipo de equipamentos que antes não existiam. 

Tendo em consideração a rede de transportes existentes e a proximidade das escolas, a 

CDERE fala-nos de “uma realidade urbana” diferente de muitas outras que permitirá 

uma melhor adaptação às alterações verificadas. 

Já a Diretora não vê vantagens no RRE em Almada. É categórica quando afirma:  

“Eu acho que os nossos agrupamentos têm feito um esforço e que acredito que é…à 

medida que vamos verticalizando, e tudo vai sendo concentrado na escola secundaria o 

que é que gera? Gera que as pessoas tenham necessidade de se deslocar às escolas 

secundárias. Isso torna a vida dos encarregados de educação mais difícil.  

Tou a pensar quando os pais da Costa se deslocam à secundária eles têm que vir muitas 

vezes de transporte público, pronto. E são pessoas com dificuldades e não têm de fato 

dinheiro para vir tratar dos assuntos com muita facilidade. O que acontece é que 

também tive no espaço agrupamento, uma pequena equipa, na escola 2,3, de 

proximidade, para conseguir ir respondendo às suas metas.  

Quer do ponto de vista da secretaria, quer do ponto de vista também da direção, e 

acabam por estar, a manter ficticiamente, digamos assim, mas mantém sempre assim um 

ponto de contato com a comunidade mais próxima. Por nos já tínhamos sentido isso 

desde o 1.º ciclo, o 1.o ciclo com a escola sede, os pais tinham que se deslocar para 

tratar dos assuntos da escola. E agora com as escolas secundárias ainda estão mais 

afastados e isso para as famílias não é fácil. Do ponto de vista administrativo, depois 

tratam de tudo em cada escola. Eles ainda não sentem…tratam muita coisa ainda com a 

coordenadora do 1.ºciclo.”  (DDE) 
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Situação pontual com a qual não concordasse em termos de agregação? 

Justificação. 

Estando a camara contra a criação destes mega agrupamentos, como diria a dr.ª Maria 

João Tomé, “se tivéssemos efetivamente que agrupar, a camara tinha uma proposta de 

era de alguma forma distinta desta que está agora no Ministério”, porque qual é o 

grande pressuposto dos agrupamentos? A sequencialidade do ensino. Assim 

compreende-se a explicação que apresenta de seguida:  

“Ou seja, é que um menino entre num jardim de infância e que faça até ao ensino 

secundário dentro do mesmo percurso, do mesmo projeto educativo. E isto tem a haver 

com lógicas de localização, com as zonas onde está. E houve agrupamentos que foram 

criados que nós achávamos que não deveriam ter sido aquelas escolas constituídas e 

deviam de ser outras, porque achamos que em termos de localização, os meninos e pelas 

questões todas da localização, dos transportes, das acessibilidades fazia mais sentido 

outras escolas que não estas mas não é isso que está…se consultar a nossa carta 

educativa que está no site…é completamente diferente daquele que nos temos hoje.” 

(CDERE) 

Em termos pontuais, foi indicado pela DDE a agregação entre as Escolas Costa da 

Caparica e a do Monte da Caparica.  

Até que ponto poderá o Município interferir no RRE, incluindo alguma iniciativa 

própria que produzisse a diferença, e que o pudesse distinguir de outro Município. 

A opinião do senhor vereador é que o Município não pode interferir neste processo, 

argumentando que “ o que de mais próximo fizemos relativamente ao convite do 

Ministério foi juntarmos aos nossos directores, fornecermos aos nossos directores, os 

estudos da carta educativa de que eramos portadores, aos nossos directores.”  

Existe uma vontade implícita de tentatar, mesmo que de uma forma suave, ou mesmo, 

quase inexistente, a quase de poder contribuir, em alguma medida, neste processo. De 

participar efectivamente, pelos testemunhos que se seguem: 

“E também mostramos ao Ministério e enfim depois dos diálogos. Mas cedemos aos 

nossos directores para que eles construíssem a sua proposta. A construção da sua 
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proposta, dos directores, era o melhor entendimento que nós tínhamos, sobre a melhor 

forma, de avançar para o processo.” 

A grande crítica apontada neste processo pela CDERE, apesar de não conhecer como é 

que foi feito nos outros municípios, foi a de que: 

“Eu acho que é assim, se o Ministério tivesse solicitado à Camara para conjuntamente 

vermos a proposta de reordenamento da rede, provavelmente teria saído outra...outra 

reorganização e essencialmente outros tempos. Que o grande problema foi os tempos 

em que as coisas foram feitas. Ou seja, as coisas na educação levam algum tempo...para 

uma coisa acontecer no próximo ano letivo tem que começar a ser preparado este ano 

letivo, porque as coisas requerem preparação, em termos de recursos físicos, humanos, 

da população e não houve tempo para nada disso, não é?!Pronto foi um facto.” 

Sem qualquer tipo de hesitação reside a mensagem transmitida na voz da DDE que disse:  

“Nós sentimos que apesar de tudo o Ministério teve algum cuidado, nas várias equipas 

sempre de procurar informar do que ia fazer. Pronto. Quer em reunião, quer em 

contacto…um pouco…”vamos caminhar neste sentido”…mas do ponto de vista real não 

sei se tínhamos alguma condição de alterar. Acho que houve nestas relações urbanas, 

entre organizações essa preocupação. De ir sempre mantendo o Município informado. 

(…) Agora, nós o que consideramos é que, deveria de haver agora um trabalho de fundo 

de...com alguma alteração ou não de territórios, neste momento criados. Mas isso…nós 

ainda não estamos nessa fase.” 

 

Alteração da procura das escolas em função do reordenamento da rede escolar.  

A este nível ainda não existem estudos ou dados que permitam qualquer tipo de afirmação. 

Porém o que é afirmado e verificado é que “há cada vez mais famílias que pensam na escola 

secundaria final, onde a sua criança uns anos depois estará.”Se querem uma determinada 

escola secundaria, procuram que o aluno ingresse na escola básica do 1.º ciclo que depois dará 

acesso ao do 2.º, é do 3.º e enfim do secundário. Nesta escolha a DDE destaca a importância 

dos rankings e da publicação dos resultados obtidos pelas diferentes escolas. 

Evoca ainda muito a residência, e mais que a residência, o local de trabalho dos pais, como 

critério de admissão na escola/agrupamento, acrescentando que “há mobilidade da residência 

durante o percurso do aluno.(…) Temos alunos do Seixal em Almada, que nos procuram 
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muito. Por ausência de escola, por estarem próximos e por quererem frequentar aqueles 

agrupamentos. Finaliza a resposta com o fato de “até porque Almada tem capacidade de 

responder em termos do secundário. E isso verifica-se”. (DDE) 

 

O RRE com fusões de agrupamentos irá tendencialmente continuar a acontecer? 

Do ponto de vista da vereação da Educação, acredita-se que as escolas que não foram 

agregadas neste PRRE, a Escola Secundária de Cacilhas Tejo e a Escola Secundaria 

Fernão Mendes Pinto, o sejam numa próxima etapa. Relativamente à rede existente a 

perspetiva é de que as coisas se mantenham como estão. Mas não deixa de advertir 

que:  

Agora desde há vários meses não se fala nisto, e eu creio que, tenho uma sensação que 

mais algum tempo não sei se o Ministério com tantas guerras para comprar quer 

comprar mais esta.  Agora, …..eu acho que é o normal, mais ano , mais tempo menos 

tempo agregar, tendo em conta  a orientação, legitima, do ponto de vista legal, da gestão 

do sistema educativo nacional. 

Visão idêntica é a da CDERE que refere: “Neste momento só temos duas escolas 

secundárias que estão sozinhas.(…) Poderá eventualmente, o Ministério propor a 

reorganização destas escolas com outros Agrupamentos já existentes. Não sabemos”. 

Contudo, acrescenta “É assim para o próximo ano não deve de haver porque estamos 

em Junho, e o Ministério costuma fazer um bocadinho antes...como tivemos no ano 

passado três….ao menos por enquanto...não haverá nada…mas quando sabemos é na 

altura. É constatar um fato.”. 

Já a Diretora do DE acredita que sim. Que este processo está para continuar, 

advogando que “essa é a intensão do Ministério. Foi dizer que todos tinham que 

agregar. Não queriam escolas secundárias, por isso, a manter-se as mesmas 

BLOCO 5 

Reflexão e Planos Futuros  
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orientações e a manter-se as mesmas equipas, esse processo há-de continuar.” Em tom 

reflexivo argumenta, que “a própria sobrevivência das escolas secundárias pode estar 

em causa. Com a diminuição do número de alunos, (…) com a sequencialidade até ao 

12.º ano, se não houver aqui alguma alteração, as próprias escolas 

secundárias…perdem alunos!” 

 

Procurarão os Municípios apresentar outras alternativas de gerir a rede escolar? 

Esta pergunta acabou por recolher ideias divergentes, cada uma associada a lógicas 

muito distintas, entre os atores educativos entrevistados. 

O senhor vereador inicia a sua resposta afirmando que  

“Nós em Almada, na actual fase, no actual estado da educação em Portugal, não 

pretendemos reinvindicar para nós, mais competências na gestão. Não quer dizer que 

num outro modelo em que o país aceitasse, não cortar tanto dinheiro, tantas dezenas de 

milhões de euros na educação, quando se pensa que provavelmente ainda se vai cortar 

mais e se isto fosse de maneira diferente, da aposta do pais na educação como na 

saúde publica, eventualmente se poderia pensar, se tivéssemos um regime que 

orientado mais para o estado social, que mantivesse a pertinência do paradigma do 

estado social. (…)”  

A Chefe de Divisão de ERE afirma:  

“ É assim…procurar, nós procuramos. Os serviços faz sempre a monotorização da carta 

educativa, ou seja, através da recolha dos dados para saber se a população cresceu, o 

numero de professores, o numero de alunos, as taxas de sucesso, as taxas de absentismo, 

as zonas onde esta a crescer, as zonas onde não está a crescer, até porque a Camara tem 

vindo a construir escolas a nível do 1.º ciclo um bocado para fazer o reordenamento a 

nível do 1.º ciclo e temos conseguido, porque nós tínhamos várias escolas...muitas 

escolas em regime duplo e com os anos temos vindo a passar para o regime normal. A 

nível dos outros ciclos, quer dizer não temos…quando somos chamados para a nossa 

opinião...mas não temos tido… a não ser através da carta educativa, como eu digo nós 

precisamos urgentemente fazer a revisão da carta educativa e aí iremos fazer a proposta 

que o Município acha que pronto…que faz sentido embora a realidade está lá. Ou seja, 
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uma coisa era quando não havia agrupamentos e a camara dizer …fica a b e c mais d e 

outros. Outra coisa é estar a ver a realidade já efetiva. Agora também não...quer dizer… 

não se pode por outra no saco, nem separar e nem se dar outra vez tudo… Mas a carta 

educativa há-de ser o nosso documento orientador e em termos do planeamento. 

Já a Diretora do Departamento de Educação avança, “Eu penso que sim. É inevitável. 

Ou seja, num futuro próximo, ou por via das competências atribuídas, ou por via da 

necessidade de exercer…” 

Num tom de questionamento interroga: 

“Ou por via das novas competências, não é? Porque faz agora um novo pacote de 

competências, com os acórdãos que o Ministério está a querer celebrar com dez 

municípios, nos não sabemos muito bem qual é o conteúdo… Mas mesmo que seja só 

trabalhando com aquilo que é matéria de competência que o Município tem atribuído, 

com a questão da população escolar, neste momento estamos a diminuir, e aqui em 

Almada isso também se sente, e, com a oferta que cada uma das escolas podem não 

oferecer do ponto de vista profissional, haverá necessidade de nos próximos anos de 

olhar para a rede escolar e trabalha-la no seu todo.  

Não sei quem estará nesse papel, nesse processo mas é inevitável que o faça senão 

teremos desequilíbrios….poderemos ter agrupamentos sem ninguém, e ter outros com 

gente a mais…e ter que haver aqui alguma organização sobretudo das áreas de 

influencia dos agrupamentos.” 

 

Planos futuros para a rede escolar em Almada. Previsão de alteração importante 

para o funcionamento da rede? 

Considerando que “a rede neste momento está relativamente estabilizada e que os 

próximos tempos vão ser de construir estabilidade nos agrupamentos que actualmente 

existem. Eu não vejo que haja grande alteração”. A tendência será de a Câmara 

continuar a assumir que parte que a lei lhe diz que lhe compete que é construir e 

manter as escolas de que são proprietários, isto é a educação pré-escolar pública e o 1.º 

ciclo de ensino básico. 
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Nesta matéria o vereador comunica que “temos a decisão de não avançar como alguns 

conselhos avançaram para o contrato de execução como avançaram perto de 100 

Municípios em Portugal, dos 308, quase 100, mas muito pequeninos e dos grandes da 

nossa dimensão há dois ou três.”. No fundo, defendem que esta decisão é fortemente 

influenciada pelo fato de outros colegas de outras camaras municipais advertirem:  

“Ehh pá… vocês não se metam nisto!”. “As coisas estão melhores, porque agente está 

lá”. Quem está mais próximo governa melhor, não é por ser melhor que as pessoas que 

estão no Governos, mas porque estamos mais próximos. “Mas estamos com problemas 

financeiros gravíssimos”, porque aquilo é gigantesco. O Ministério diz que dá x, 20 mil 

euros para a manutenção de cada escola depois aquilo não dá para nada. ..dá para uma 

janela…umas coisas uns vidros e com o as escolas estão perto da Câmara...e arranjem, 

arranjem e uma pessoa tem que ir lá senão os pais aparecem todos em frente à Câmara. 

É diferente de ir a Lisboa, à 5 de Outubro. Não vão, não é…” 

Por fim acrescenta: “Não estamos a pensar dar nenhum salto em frente no atual 

modelo legal. Modelo legal…portanto só contratos de execução são para as camaras 

que querem e nos achamos que estamos muito bem assim”. 

No que concerne ao testemunho prestado pela Dr.ª Maria João Tomé, refere que o que 

têm vindo a fazer é o alargamento da rede de oferta, permitindo que as escolas que 

tinham regime duplo passem para o regime normal, que é o regime ideal para terem as 

aulas. (…) Eliminou-se fora as escolas que eram pré-fabricadas e que tinham más 

condições de utilização, porque não tinham refeitórios, não tinham ginásios e aí a 

camara tem feito um grande investimento e tem aumentado a capacidade do 1.º ciclo e 

também do pré-escolar, embora no pré-escolar ainda tenhamos ainda espaço e 

tenhamos ainda muita oferta que não esta coberta, e pronto… tem sido o 

reordenamento da rede que temos vindo a propor porque cabe-nos a nós. Ou seja, é 

com investimento Municipal que tem vindo a ser feita essa construção e que temos 

vindo a abrir as escolas” advertindo que será diferente de então adiante, porque 

estamos a começar a assistir a uma “diminuição do número de alunos que tem a haver 

com as taxas de natalidade, com os fluxos da população e tudo mais por isso.…de 

certeza daqui para a frente a necessidade que havia em termos de escolas vão deixar de 

ser as mesmas…e pronto...e se calhar a gestão da rede vai ser diferente. “ 
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Por parte da Direção do Departamento de Educação sabe-se que “em termos da 

Câmara não há nada decidido. Sentimos do ponto de vista técnico é que a rede 

necessita de uma abordagem e de uma regulação.” Face ao exposto, considera que 

“temos é que perceber quem faz essa regulação. Se compete ao Município fazer, e 

assumindo o Município essa responsabilidade com as escolas, pronto fará sempre com 

as escolas essa responsabilidade ou chamando o Ministério de Educação ao processo, 

trabalhando em trilogia essa regulação de rede.” Com isto defende que “ é preciso criar 

instrumentos, de gestão da rede, e vamos ver…vamos…em termos de Câmara. “. 

Neste momento o Município está ainda a tentar acompanhar e a motorizar os 

processos da constituição dos novos agrupamentos e “a viver a sua participação na 

criação dos novos…neste todo processo.” 

Outras informações indicadas pelo entrevistado. 

Maria João Tomé termina o seu testemunho defendendo o Know How adquirido ao 

longo dos últimos anos, apesar de admitir que 

 “Existem alguns constrangimentos que surgem no dia a dia do nosso trabalho com as 

escolas, porque às vezes temos dificuldade em comunicar, em ir ás escolas, porque 

pronto…as coisas também têm que ser mais articuladas com os diretores e tudo 

mais…Mas é uma coisa que é do dia a dia e que se ultrapassa e há coisas que são 

resolvidas facilmente pela relação que se constrói.  

E nós em Almada temos tido sempre a condição dos serviços estarem próximos das 

escolas, e dos inúmeros diretores, que são novos, terem uma relação com a Camara. E 

esta relação positiva ultrapassa muitas coisas que às vezes de outra maneira não se 

ultrapassariam mesmo.” 

A Diretora do Departamento de Educação, considerando que, ao longo da entrevista 

foi-se percorrendo todo o processo, “não é uma matéria que tenhamos uma 

intervenção muito presente”, partilhando que é “algo que acompanhamos, mas depois 

sentimos que, do ponto de vista de decisão, é muito, sobretudo no secundário, tem sido 

muito da iniciativa das escolas”. Realça que estes processos são muito vividos por 

eles. “Eles próprios têm uma plataforma em que distribuem os alunos, em que 
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respondem perante os pais. Acabamos nós, por depois não trabalhar efetivamente a 

rede.” 

Finalmente o Senhor Vereador conclui o seu testemunho afirmando que o sistema 

educativo é único sistema que ainda enquadra a universalidade da população e onde 

ainda apesar de faltarem meios, há uma politica de integração e de diferenciação 

positiva que dá de comer a quem não pode, sendo por isso que diz “onde está toda 

agente em perca, o sistema educativo e as escolas é como uma mesa de combate”, 

comparando-o às trincheiras, “como era no tempo dos filmes da guerra da segunda 

guerra ou da primeira, sobretudo, e agente vai perdendo posições e exercito vem 

recuando, perdendo, perdendo, perdendo e agente vai ficando naquelas trincheiras. “ 

Dando continuidade à sua metáfora, prossegue o seu raciocínio: 

“Mas quando, a pessoa vai para a trincheira é ainda para se defender á espera de uma 

oportunidade de poder atacar. Portanto está numa posição de vida e de esperança de 

vitoria. Quando acabou tudo é que não há nada. E há uma última trincheira da 

esperança…que eu acho que são as escolas. Porquê? Porque estão lá todos ainda e ainda 

com o humanismo a funcionar nas escolas. Apesar de tudo, a maioria das pessoas são 

pessoas boas, tão a trabalhar nas escolas um bocadinho já chateadas outras deixaram de 

se interessar tanto… Mas no geral ainda com muita gente interessada, com as direções 

interessadas, com muitos professores, diretores de turma interessados, com pessoas a 

comer lá, miúdos que são a única refeição que tem e agora com os pequenos-almoços de 

reforço, de reforço para quem a gente sente que não vêm de casa com alimentação e 

portanto eu acho que apesar das dificuldades, queria acabar com estas coisas. Apesar de 

tudo, a Escola é a ultima trincheira da esperança de um mundo melhor. Eu acho. E os 

professores são deste ponto de vista são os verdadeiros construtores da esperança num 

Mundo Melhor.” 

 





























 

  

A reunião de 21 de Julho de 2010 teve início às 18 horas. Foi presidida pela Sr.ª Presidente e 

nela estiveram presentes os Vereadores: Teodolinda Silveira, Maria D’Assis Almeida, 

António Mendes, Nuno Vitorino, Rui Jorge Martins, António Matos, Helena Oliveira, 

Pedroso de Almeida, Nuno Matias e Maria Amélia Pardal. 

 

A Câmara foi informada dos despachos da Sr.ª Presidente e dos Srs. Vereadores feitos de 

acordo com as disposições legais e no uso da competência delegada respeitante a: Processos 

de obras deferidos e indeferidos; Autorizações de pagamento nºs 4.787 a 5.320 no valor de 

3.661.614,39 €; Balancete – Saldo 18.894.283,55 €. 

 
 
0. ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

 

1. A Câmara aprovou a ratificação do texto alterado sobre a minuta de protocolo a 

estabelecer com a Junta de Freguesia de Almada para a pintura exterior da EB1 de 

Almada. 

 

2. A Câmara deliberou a abertura do concurso público tendente à celebração de um 

contrato de empreitada para a reabilitação do reservatório do Cassapo; a aprovação das 

peças desse procedimento; o júri e os elementos de apoio designados pela Administração 

dos SMAS. 

 

3. A Câmara aprovou o Plano de actividades e Orçamento da ECALMA – Empresa 

Municipal de Estacionamento e Circulação de Almada. 

 

4. A Câmara deliberou aprovar para os efeitos definidos no Artº 100º nº 61 o estudo de 

mudança de uso que consiste no designado “Almada Centro”; excepcionar da aplicação 

do Artº 100º, nº 61 os pedidos de mudança de uso para edifícios situados dentro do 

perímetro de “Almada Centro”, quando abranjam a totalidade das fracções ou quando as 

fracções abrangidas se situem até ao 2º andar; deliberar que esta decisão se aplica a todos 

os processos que estejam em curso nos serviços. 



 

  

1. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ESTRATÉGIA E GESTÃO AMBIENTAL 
 

1.1. Administração e Finanças 
 

1. A Câmara deliberou aprovar a divisão dos prédios descritos na Conservatória de Registo 

Predial de Almada sob os números 12724, 12725, 12726, 12727, 12728 e 12729, todos na 

freguesia da Charneca de Caparica. 

 

2. A Câmara deliberou aprovar a minuta de Protocolo a celebrar com a Associação de 

Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal para a instalação de um balcão e 

funcionamento do balcão empresarial da AHRESP na Loja do Munícipe. 

 

3. A Câmara deliberou aprovar o mandato administrativo do Município a favor da Área 

Metropolitana de Lisboa para que a CCE-AML se possa constituir como entidade 

agregadora dos Municípios que a integram; ratificar todos os convites formulados pela 

CCE-AML aos fornecedores para a respectiva fase de negociação, nomeadamente através 

de leilão electrónico. 

 

4. A Câmara deliberou aprovar a 3ª alteração ao Plano e Orçamento Municipal de 2010 no 

valor de 1.512.107,62 euros. 

 
 
1.3. Estratégia e Gestão Ambiental Sustentável 

 
1. A Câmara deliberou aprovar o Programa de Trabalhos e respectiva proposta de 

honorários e condições de pagamento do Instituto de Oceanografia da FCUL para a 

monitorização ecológica do estuário do Tejo e realização do projecto BioMonit Tejo. 

 

2. A Câmara deliberou estabelecer um Protocolo com a editora Texto Editores Lda. Para a 

co-edição do livro juvenil “O Lugar Desconhecidos – Últimos contos da Mata dos 

Medos”. 

 



 

  

3. PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO, ARTE 
CONTEMPORÂNEA E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

3.1. Administração Urbanística 
 
1. A Câmara deliberou que ao arruamento confinante com a Rua João de Barros, na 

Charneca de Caparica, seja atribuída a designação toponímica “Praceta João de Barros 

Escritor e Político 1881 – 1960; que ao arruamento compreendido entre a Rua João de 

Barros e a Rua do Miradouro, na Charneca de Caparica, seja atribuída a designação 

toponímica “João de Barros Escritor e Político 1881- 1960”. 

 

2. A Câmara deliberou aceitar a isenção de taxas, no valor de 47.573,06 €, acrescido do valor 

de 94,56 €, de imposto de selo, referente à Licença de Construção e Admissão de 

Comunicação Prévia, referentes à ampliação proposta para a edificação existente em 

nome da Academia de Instrução e Recreio Almadense, sita na Rua Capitão Leitão, nº 64, 

em Almada. 

 

3. A Câmara deliberou atribuir à Associação Cultural e Desportiva da Quinta do Bau Bau a 

isenção da taxa devida pela prorrogação do prazo de licença de construção no valor de 

286,56 €. 

 

4. A Câmara deliberou isentar de taxas no valor de 4.912,26 €, a construção da nova sede do 

Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada, sita no Monte de Caparica. 

 

5. A Câmara deliberou aprovar a isenção de taxas a Santa Casa da Misericórdia de Almada 

relativas ao processo de construção de uma creche e jardim-de-infância, no montante de 

629.314,18 €. 

 

6. A Câmara deliberou isentar de taxas o Centro Social Paroquial da Sobreda relativamente 

à construção de um centro de dia, lar de idosos creche e serviço de apoio domiciliário, no 

valor de 7918,76 €. 

 



 

  

7. A Câmara deliberou isentar de taxas o Centro Social Paroquial de Vila Nova de Caparica 

referente à construção das futuras instalações de uma creche, no montante de 57.192,66 €. 

 

8. A Câmara deliberou isentar de taxas a Escola Superior de Saúde Egas Moniz referentes à 

aprovação do projecto da residência de Estudantes, num total de 503.766,79 €. 

 

9. A Câmara deliberou substituir e reduzir a hipoteca do lote AC16 pela hipoteca AC11 no 

valor estimado de 110.460,00 € para garantir a boa e regular execução das infra-estruturas 

em falta no valor global de 54.678,59 €, referente ao Loteamento nº 261/89. 

 

10. A Câmara deliberou aprovar o pedido de alteração ao Loteamento nº 285/83. 

 

11. A Câmara deliberou indeferir o pedido de alteração à licença de Loteamento nº 361/84. 

 

12. A Câmara deliberou aprovar a alteração ao Loteamento nº 379/84 – Alvará 296/93. 

 

13. A Câmara deliberou aprovar a alteração à licença de Loteamento L nº 523/87. 

 

14. A Câmara deliberou aprovar a alteração à licença de Loteamento L nº 859/03. 

 

15. A Câmara deliberou indeferir a alteração à licença de Loteamento L nº 554/88. 

 

16. A Câmara deliberou a alteração de uso do lote 100, do alvará de loteamento nº 2/71 de 

Habitação para Serviços de Apoio Social a Idosos. 

 

17. A Câmara deliberou aprovar o pedido de licença de operação de Loteamento nº 875/06. 

 

18. A Câmara deliberou indeferir o pedido de licença de Loteamento nº 461/86. 

 

19. A Câmara deliberou aprovar as obras de urbanização do processo LO 895/10. 

 



 

  

3.2. Planeamento Urbanístico 

 

1. A Câmara deliberou sujeitar o Plano de Pormenor da Quinta do Almaraz a procedimento 

de Avaliação Ambiental Estratégica; proceder à divulgação na página da Internet do 

Município.  

 

2. A Câmara deliberou remeter, até ao próximo dia 23 de Julho, as contribuições técnicas 

relativamente à proposta de projecto de execução da ER 377-2 à Estradas de Portugal, EP; 

informar as Estradas de Portugal, EP de que deverá remeter à Câmara Municipal o 

projecto final da ER 377-2, acompanhado do respectivo RECAPE, quando concluídos. 

 

 

3.3. Parcerias para o Desenvolvimento Local 

 

1. A Câmara deliberou aprovar a minuta de Acordo para Utilização dos Espaços 

designados como Praças Públicas do Cais do Ginjal e Espaço Positivo entre a Câmara 

Municipal e a TEJAL. 

 

 

3.6. Centro de Arte Contemporânea 

 

1. A Câmara deliberou aprovar o preço de venda dos seguintes catálogos: Migrações e 

Paisagens (10,00 €), Processo e Transfiguração (15,00 €). 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

5.1. Educação e Juventude 

 

1. A Câmara deliberou corroborar a posição dos vereadores de educação da Área 

Metropolitana de Lisboa sobre a Resolução do Conselho de Ministros nº 44/2010. 



 

  

2. A Câmara Municipal deliberou atribuir a Gustavo Castro Figueiredo o subsídio de 454,50 

€ para apoio ao transporte escolar deste aluno matriculado num estabelecimento de 

ensino localizado fora do concelho referente ao ano lectivo 2009/2010. 

 

3. A Câmara deliberou atribuir ao Instituto Piaget – Cooperativa para o Desenvolvimento 

Humano, Integral e Ecológico CRL o subsídio de 750,00 € para apoio à VI edição do 

“Vocalizze 2010“. 

 

4. A Câmara deliberou atribuir os seguintes subsídios, referentes às 2ª e 3ª tranches da 

Componente de Apoio à Família – Prolongamento de Horário do ano lectivo 2009/2010 

no valor total de 74.154,96 €:  

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica do 1º Ciclo nº3 do 

Laranjeiro e Jardim-de-infância nº2 do Laranjeiro – 3.500,00 €; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB nº 1 de 

Almada/Jardim-de-infância nº 3 de Almada – 8.633,33 €; 

- Instituto Piaget – Cooperativa para o Desenvolvimento Humano Integral e Ecológico, 

CRL – 19.000,00 €; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Vale Flores, Feijó – 

10.000,00 €; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Maria Rosa Colaço – 

3.657,97 €; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Cova da Piedade – 

6.000,00 €; 

- Associação de Pais da EB nº 1 de Vila Nova de Caparica – 6.666,67 €; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola nº 1 do Pragal – 

4.830,33 €; 

- Associação de Pais e Professores do Centro de Tempos Livres da EB1 nº 1 do 

Laranjeiro e Jardim de Infância do Laranjeiro – 4.533,33 €; 

- Associação MIMO – 7.333,33 €. 

 



 

  

5. A Câmara deliberou atribuir os seguintes subsídios no âmbito do Programa de Apoio 

Alimentar, referentes ao 1º Ciclo, para apoio ao funcionamento dos refeitórios escolares, 

3º período do ano lectivo 2009/2010, no valor total de 56.889,43 €: 

- Instituto de Acção Social das Forças Armadas – 9.798,06 €; 

- Associação da Escola Básica nº 1 de Vila Nova de Caparica – 8.679,68 €; 

- Associação de Pais da Escola Básica nº 1 de Marco Cabaço – 11.976,65 €; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola nº 1 do 1º Ciclo do Ensino 

Básico de Cova da Piedade – 7.495,87 €; 

- União das Associações de Pais do Agrupamento Vertical de Escolas da Costa da 

Caparica – 18.939,17 €. 

 

 

5.2. Cultura 

 

1. A Câmara deliberou atribuir o subsídio de 175.000,00 € à Companhia de Teatro de 

Almada, CRL, correspondente a 50% do valor total a atribuir para encargos de gestão do 

edifício do Teatro Municipal de Almada durante o ano de 2010. 

 

 

5.3. Acção Desportiva 

 

1. A Câmara deliberou atribuir um subsídio de 1.225,00 € ao Charneca de Caparica Futebol 

Clube, no âmbito do programa “Almada Gira a Bola – 2010”. 

 

2. A Câmara deliberou atribuir um subsídio de 20.000,00 € ao Clube Desportivo da Cova da 

Piedade para comparticipação nos encargos de gestão do Estádio Municipal José Martins 

Vieira, relativo á 1º tranche de apoio anual. 

 

 

 

 



 

  

5.4. Acção Sociocultural  

 

1. A Câmara deliberou aprovar alterações ao regulamento do Festival cantar Abril. 

 

2. A Câmara deliberou aprovar as normas de apoio referentes à “Linha de Apoio à 

Produção Teatral”. 

 

3. A Câmara deliberou atribuir subsídio de 1.000,00 € à Junta de Freguesia da Charneca de 

Caparica, para fazer face às despesas com a realização do 25º Festival de Folclore da 

Charneca de Caparica. 

 

4. A Câmara deliberou atribuir subsídio de 22.500,00 € à Companhia de Dança de Almada 

para apoio à 18ª edição da Quinzena de Dança de Almada. 

 

5. A Câmara deliberou atribuir subsídios às seguintes instituições: 

- Centro Social Paroquial de Almada – 7.500,00 €; 

- Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Charneca – 10.102,00 €; 

- Associação dos Imigrantes do Concelho de Almada – 7.500,00 €; 

- União dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada – 10.750,00 € e 

7.500,00 €; 

- Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada – 4.877,00 

€; 

- Associação Concelhia de Apoio ao Idoso – 8.904,00 €; 

- Associação de reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Cacilhas – 506,00 €; 

- Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta – 4.607,00 €; 

- Associação Almadense Rumo ao Futuro – 7.500,00 €; 

- Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Laranjeiro/Feijó – 8.750,00 €. 

 

6. A Câmara deliberou atribuir subsídios às seguintes instituições: 

- Clube de Futebol da Trafaria – 11.000,00 €; 

- Grupo Amigos da Costa – 704,50 €; 



 

  

- Ginásio Clube do Sul – 16.500,00 €; 

- Clube Recreativo Barroquense – 3.120,00 €; 

- Sport Almada e Figueirinhas – 2.600,00 €; 

- Monte Caparica Atlético Clube – 7.500,00 €; 

- Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica – 2.880,00 €; 

- Ginásio Clube do Sul – 7.500,00 €. 

 

7. A Câmara deliberou a atribuição de subsídio no valor de 571,00 € ao Coral Canto Novo 

para apoio à sua actividade regular. 

 

5.5. Turismo 

 

1. A Câmara deliberou aprovar o Protocolo de Estágio entre a Escola Secundária Francisco 

Simões e a Câmara Municipal de Almada. 

























O Município de Almada 

 

 

De acordo com os Censos de 2011, referidos no site da Camara Municipal de Almada 

(http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/EDUCADORA/) o Concelho de Almada 

tem 174 030 habitantes, assumindo-se como principal concelho em termos 

populacionais, da Margem Sul da Área Metropolitana de Lisboa. Desta população, 

55,6% tem entre 25 e 64 anos de idade e 49,4% da população tem idade inferior a 40 

anos.  

As freguesias urbanas (Almada, Cova da Piedade e Cacilhas) encontram-se mais 

envelhecidas, mas em contrapartida, as freguesias de características mais rurais 

(Caparica, Pragal e Charneca de Caparica) possuem uma maior percentagem de jovens.  

Cerca de 81 500 habitantes constituem a população activa do concelho, correspondendo 

a uma taxa de atividade de 50,6%, sendo que 76% da população ativa está empregada 

no sector terciário, reflectindo a evolução deste sector de atividade nos últimos anos, em 

detrimento dos sectores industrial e agrícola.  

 

Caracterização da Rede Escolar em Almada 2012/2013  

O concelho de Almada, segundo o mesmo espaço virtual destinado à Educação referido 

anteriormente, é constituído por um total de 58 estabelecimentos de ensino da rede 

pública que abrangem os Jardins de Infância, as escolas de 1º ciclo, as escolas básicas 

integradas, as escolas de 2.º e 3.º ciclo e as escolas secundárias.  

No ano letivo de 2012/13 esta escolas foram frequentadas por um total de 23.717 

alunos. 

Destas 58 escolas verifica-se que existem: 

 34 escolas do 1º ciclo, havendo 27 com jardim-de-infância; 

 4 jardins de infância; 

 4 escolas básicas integradas, sendo 1 com Jardim de Infância; 

 6 escolas de 2º e 3º ciclos; 

 10 escolas secundárias, sendo 4 delas com 2º e 3º ciclo. 

http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/EDUCADORA/


 

No presente ano letivo, 2013/2014, existem 13 agrupamentos de escolas, constituídos 

por 52 estabelecimentos de ensino que são unidades organizacionais com órgãos 

próprios de administração e gestão. 

O total de professores e educadores na rede pública no concelho de Almada, desde o 

pré-escolar até ao ensino secundário, é de cerca de 2.105 e o total de auxiliares de ação 

educativa é de 507. 

A relação de alunos no Ensino Básico, e no secundário, é a seguinte, com 698 e 222 

turmas respetivamente: 

Ciclos de Estudo N.º de alunos 

1.º ciclo 6.721 

2.º ciclo 4.012 

3.º ciclo 5.970 

Secundário 5.136 

Total de alunos: 21.839 

 

Quadro 1 – Fonte: http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/EDUCADORA/  

Quanto ao Ensino Secundário frequentam a rede pública cerca de 5.136 alunos em 222 

turmas, sendo que destes, 1405 alunos frequentam o ensino profissional, distribuídos 

por 42 cursos.  

A taxa de abandono situa-se em 1,4%, sendo o valor mais alto registado no ensino 

secundário, com 85% do total do concelho. O valor mais baixo pertence ao 1º ciclo com 

um valor quase residual (0,3%). 

 

Quadro 2 – Fonte : http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/EDUCADORA/ 

 

Taxa de Abandono Escolar por nível de ensino em 2013/14 

1.º ciclo 

2.º e 3.º ciclos 

Secundário 



A média de alunos por turma, no presente ano letivo, é de 22 alunos, sendo o número 

mais alto de 26 e o mais baixo de 19 alunos. 

As escolas do 1º ciclo funcionam maioritariamente (72%) em regime normal (9h às 

15h30m) e todas disponibilizam atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

abrangendo cerca de 6372 alunos.  

Estas atividades são implementadas, para além da autarquia, por 20 Associações de Pais 

e Encarregados de Educação e 3 Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Existe no concelho 13 unidades de ensino especial com recursos especializados que 

funcionam nos agrupamentos de escolas. Sete são unidades de multideficiência e seis de 

ensino estruturado (perturbações do espetro do autismo).  

Relativamente à evolução da população escolar, regista-se um aumento em todos os 

níveis de ensino, exceto no 1º ciclo que diminuiu ligeiramente (cerca de 265 alunos face 

ao ano letivo anterior). Nesta evolução, destaca-se o ensino secundário, com a 

introdução do programa Novas Oportunidades e do Ensino Profissional que veio 

originar um aumento da população escolar.  

Fonte: http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/EDUCADORA/ 

 

http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/EDUCADORA/


ORGANOGRAMA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  

DA CAMARA MUNICIPAL DE ALMADA 

 

A área de Educação encontra-se a inserida no Departamento de Educação e Juventude, que se 

encontra organizado em três Divisões, coordenado pela Diretora do Departamento: 

 A Divisão de Educação, que conta com um gabinete dele dependente onde são tratados todos 

os assuntos do âmbito da Acção Social Escolar, designado “Gabinete Técnico de Acção 

social Escolar”; 

 A Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos, e, 

 A Divisão de Juventude. 

Todas estas divisões são coordenadas pelas respectivas chefes de divisão. 

 

 

Organograma da CMA 



DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS EDUCATIVOS

Data de inicio 
de activ. 
lectivas

nºalunos nº turmas
Data de inicio de 
activ. lectivas

nº alunos nºturmas
regime 

funcionamento
Regime

Nº de 
escolas

%

EB Feliciano Oleiro 16/09 45 2 16/09 208 9 Misto Regime Normal 30 75

EB do Pragal Nº 1 16/09 45 2 16/09 192 8 Duplo Regime Duplo 3 8

EB de Almada 16/09 140 5 Normal Regime Misto 7 18

EB de Almada Nº 3 16/09 35 2 16/09 85 4 Normal Total 40 100
EB da Cova da Piedade 16/09 75 3 16/09 187 8 Misto

EB da Cova da Piedade Nº 3 16/09 177 7 Misto

EB Cataventos da Paz  16/09 125 5 16/09 157 8 Normal

EB Carlos Gargaté 12/09 149 6 Duplo

EB Louro Artur 12/09 50 2 12/09 332 13 Normal Nº de alunos 2012/2013 2013/2014
EB da Cova da Piedade Nº 1 16/09 185 8 Normal Jardim de Infância 1655 1747
EB da Cova da Piedade Nº 2 16/09 164 7 Normal 1º Ciclo 6818 6736
EB do Alfeite (base) 16/09 95 4 16/09 263 11 Normal

EB do Laranjeiro Nº 3 16/09 70 3 16/09 220 10 Normal Totais 8473 8483
EB de Costa de Caparica Nº2 13/09 47 2 16/09 246 11 Normal

EB José Cardoso  Pires 13/09 50 2 16/09 233 9 Normal

EB de Vila Nova de Caparica 13/09 50 2 16/09 194 8 Normal

EB Elias Garcia 16/09 213 9 Normal

EB Miquelina Pombo         16/09 45 2 16/09 240 10 Normal

JI da Sobreda 16/09 70 3

EB Maria Rosa Colaço 13/09 21 1 13/09 242 10 Misto

EB de Chegadinho 13/09 50 2 13/09 145 7 Normal

JI do Feijó 13/09 38 2

EB Miradouro de Alfazina 16/09 42 2 16/09 89 4 Normal

EB do Monte de Caparica Nº 2 16/09 33 2 16/09 98 5 Normal

EB do Monte de Caparica Nº 1 13/09 50 2 13/09 293 11 Normal

EB Rogério Ribeiro 13/09 50 2 13/09 198 7 Normal

EB do Monte de Caparica Nº3 13/09 25 1 13/09 194 8 Normal

EB de Fonte Santa 13/09 25 1 13/09 26 1 Normal

EB do Laranjeiro Nº 1 16/09 65 3 16/09 284 14 Misto

EB do Laranjeiro Nº 2 16/09 60 3 16/09 151 9 Misto

EB do Alfeite 16/09 45 2 16/09 75 4 Duplo

EB do Feijó Nº 1 16/09 70 3 16/09 272 11 Misto

EB do Feijó Nº 2 16/09 64 3 Normal

EB de Vale Flores 16/09 46 2 16/09 173 8 Normal

EB da Trafaria Nº 1 13/09 25 1 13/09 77 4 Normal

EB Cremilde Castro e Norvinda Silva 13/09 25 1 13/09 43 2 Normal

EB da Trafaria Nº3 13/09 50 2 13/09 84 4 Normal

EB de Costas de Cão 13/09 10 1 Normal

EB de Vale Rosal 13/09 131 6 Normal

EB de Charneca de Caparica 13/09 75 3 13/09 224 9 Normal

EB de Marco Cabaço 13/09 181 8 Normal

EB de Vale Figueira nº2 13/09 97 4 Normal

JI Marco Cabaço 13/09 75 3

JI Vale Rosal 13/09 75 3

Nº Total de 
alunos do JI 1747

Nº Turmas 

JI - 75
Nº Total de alunos 

do 1º ciclo 6736
Nº Turmas 

1º Ciclo  

291

Escola  

Agrupamento  de Escolas 
Romeu Correia

Agrupamento de Escolas 
do Miradouro de Alfazina 

Agrupamento de Escolas 
Elias Garcia 

Agrupamento de Escolas 
Monte de Caparica 

Agrupamento de Escolas 
Prof. Ruy Luís Gomes

Agrupamento Francisco 
Simões

Ano lectivo 2013/2014 - Dados Provisórios Setembro 2013

JARDIM DE INFÂNCIA  E 1ºCICLO  - ALUNOS E REGIME DE FUNCIONAMENTO

Quadro comparativo

Agrupamento de Escolas 
de Escolas Anselmo de 

Andrade 

Regimes de funcionamento

Agrupamento de 
Escolas

JI 1º Ciclo

Agrupamento de Escolas 
Daniel Sampaio

Agrupamento de Escolas 
Emidio Navarro 

Agrupamento de Escolas 
de Caparica 

Agrupamento de Escolas 
António Gedeão

Agrup. de Escolas Carlos 
Gargaté

Agrupamento de Escolas 
da Trafaria 
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Direção Regional de Educação do Norte ‐ AGREGAÇÕES       
Aveiro       

Arouca   N.º alunos    

Agrupamento de Escolas de Arouca 
2571 

  

Escola Secundária de Arouca  1.ª fase  

Espinho       

Escola Secundária Dr. Manuel Gomes Almeida, Espinho 
3006 

  

Agrupamento de Escolas de Domingos Capela, Espinho  1.ª fase (1) 

Agrupamento de Escolas Sá Couto, Espinho 
3016 

  

Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira, Espinho  1.ª fase 

Oliveira de Azeméis       

Escola Secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis 
1680 

  

             Agrupamento de Escolas Bento Carqueja, Oliveira de Azeméis  1.ª fase 

1573 

  
Escola Secundária Soares Basto, Oliveira de Azeméis 
Reorganização da rede absorvendo algumas escolas de agrupamentos já  
efetuados  1.ª fase 
Agrupamento de Escolas Comendador Ângelo Azevedo, Oliveira de 
Azeméis 

1717 
  

Agrupamento de Escolas de Couto de Cucujães, Oliveira de Azeméis  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Carregosa, Oliveira de Azeméis 
1579 

  

Agrupamento de Escolas de Fajões, Oliveira de Azeméis  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Loureiro, Oliveira de Azeméis 
1278 

  

Agrupamento de Escolas de Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis  1.ª fase 

Santa Maria da Feira       

Agrupamento de Escolas de Arrifana, Santa Maria da Feira 
1730 

  

Agrupamento de Escolas de Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira  1.ª fase 

São João da Madeira       

Agrupamento de Escolas de São João da Madeira 
1982  1.ª fase Escola Secundária João Silva Correia, São João da Madeira 

Braga       

Amares       

Agrupamento de Escolas de Amares 
2771 

  

Escola Secundária de Amares  1ª fase 

Barcelos       
Agrupamento de Escolas Abel Varzim, Barcelos 

2519 
  

Escola Secundária de Barcelos  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Manhente, Barcelos 
2768 

  

Escola Secundária Alcaides de Faria, Barcelos  2. ª fase 

Esposende       
Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira, Esposende 

2302 
  

Agrupamento de Escolas de Apúlia, Esposende  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas das Marinhas, Esposende 
1685 

  
Agrupamento de Escolas do Baixo Neiva, Esposende  2. ª fase 

Fafe       
Agrupamento de Escolas de Arões, Fafe 

2400 
  

Escola Secundária de Fafe  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Montelongo, Fafe 
2439 

  
Agrupamento de Escolas Padre Joaquim Flores, Fafe  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Silvares, Fafe 
2269 

  
Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira, Fafe  1.ª fase 

Póvoa de Lanhoso       
Agrupamento de Escolas do Ave, Póvoa de Lanhoso 

1656 
  

Escola Secundária de Póvoa de Lanhoso  1.ª fase 
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Vila Nova de Famalicão       
Agrupamento de Escolas D. Maria II, Vila Nova de Famalicão 

2361 
  

Agrupamento de Escolas do Vale do Este, Vila Nova de Famalicão  1.ª fase 
Agrupamento de Escolas Bernardino Machado, Joane, Vila Nova de 
Famalicão 

3111 
  

Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Vila Nova de Famalicão  2. ª fase 

Agrupamento de Escolas Calendário, Vila Nova de Famalicão 
2545 

  

Escola Secundária D. Sancho I, Vila Nova de Famalicão  2. ª fase 
Agrupamento de Escolas Júlio Brandão, Vila Nova de Famalicão 
Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão  3545 

2. ª fase 

Vila Verde       
Agrupamento de Escolas de Moure, Vila Verde 

1764 
  

Agrupamento de Escolas de Ribeira de Neiva, Vila Verde  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Monsenhor Elísio Araújo, Vila Verde 
3001 

  
Agrupamento de Escolas de Vila Verde  1.ª fase 

Vizela       
Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela, Vizela 

2332 
  

Escola Secundária de Caldas de Vizela, Vizela  1.ª fase  

Bragança       
Bragança       
Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, Bragança 

1731 
  

Agrupamento de Escolas Augusto Moreno, Bragança  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Paulo Quintela, Bragança 
2160 

  
Escola Secundária Emídio Garcia, Bragança  1.ª fase  

Mirandela       
Agrupamento de Escolas de Torre de Dona Chama, Mirandela 

2663 

  
Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro, Mirandela    
Escola Secundária de Mirandela  1.ª fase 

Viseu       
Lamego       

Escola Secundária /3 Latino Coelho, Lamego 
2506 

  

Agrupamento de Escolas de Lamego  2.ª fase 

Porto       
Amarante       
Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso, Amarante 

2859 
  

Agrupamento de Escolas de Vila Caiz, Amarante  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Amarante 
2352 

  
Agrupamento de Escolas do Marão, Amarante  1.ª fase 

Baião       
Felgueiras       

Escola Secundária de Vila Cova da Lixa, Felgueiras 
2426 

  

Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra, Felgueiras  1.ª fase 

Gondomar       

Escola Secundária de Gondomar (1) 
2410 

  

Agrupamento de Escolas de Jovim e Foz do Sousa, Gondomar  1.ª fase 

Escola Secundária de Rio Tinto 
3150 

  

Agrupamento de Escolas de Baguim, Gondomar  2.ª fase 

Maia       

Agrupamento de Escolas de Gueifães, Maia 
2893 

  

Escola Secundária da Maia  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia, Maia 
3010 

  

Escola Secundária de Castêlo da Maia, Maia  1.ª fase 

Matosinhos       

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora n.º 2, Matosinhos 
2914 

  

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos  1.ª fase 
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Agrupamento de Escolas de Custóias, Matosinhos 
2316 

  

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, Matosinhos  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Leça do Balio, Matosinhos 
2166 

  

Escola Secundária de Padrão da Légua, Matosinhos  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de São Mamede de Infesta, Matosinhos 
2261 

  

Escola Secundária Abel Salazar, São Mamede de Infesta, Matosinhos  1.ª fase 

Lousada       

Agrupamento de Escolas de Lousada Centro, Lousada 
3091 

  

Escola Secundária de Lousada, Lousada  2.ª fase 

Paredes       

Agrupamento de Escolas de Baltar, Paredes 
2777 

  

Escola Secundária Daniel Faria, Baltar, Paredes  1.ª fase 

Escola Secundária de Vilela, Paredes 
2677 

  

Agrupamento de Escolas de Rebordosa, Paredes  1.ª fase (1) 

Penafiel       

Agrupamento de Escolas de Penafiel Sul 
2956 

  

Escola Secundária Joaquim de Araújo, Guilhufe, Penafiel  1.ª fase 

Porto       

Agrupamento de Escolas Augusto Gil, Porto 
2511 

  

Escola Secundária de Aurélia de Sousa, Porto  1.ª fase 

Escola Secundária Garcia de Orta, Porto 
3004 

  

Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha, Porto  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Irene Lisboa, Porto 
2182 

  

Escola Secundária Carolina Michaelis, Cedofeita, Porto  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Nicolau Nasoni, Porto 
2294 

  

Agrupamento de Escolas António Nobre, Porto  1ª fase 

Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto 
1942 

  

Agrupamento de Escolas Maria Lamas, Porto  1.ª fase 

Escola Secundária Alexandre Herculano, Porto 

3140 

  

Agrupamento de Escolas Dr. Augusto César Pires de Lima    

Agrupamento de Escolas Ramalho Ortigão, Porto   2.ª fase 

Trofa       

Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas, Trofa 
2103 

  

Agrupamento de Escolas do Castro, Trofa  1.ª fase 
Escola Secundária da Trofa, Trofa 
Agrupamento de Escolas da Trofa, Trofa  3207 

2.ª fase 

Marco de Canaveses       

Agrupamento de Escolas de Toutosa, Marco de Canaveses 
2838  2.ª fase Escola Secundária de Marco de Canaveses 

Valongo       

Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes, Valongo 
2938 

  

Escola Secundária de Ermesinde, Valongo  1.ª fase 

Escola Secundária de Valongo 
2307 

  

Agrupamento de Escolas de São João do Sobrado, Valongo  1.ª fase 

Vila Nova de Gaia       

Agrupamento de Escolas Adriano Correia de Oliveira, Vila Nova de Gaia 

2951 

  

Agrupamento de Escolas Anes de Cernache, Vila Nova de Gaia    

Escola Secundária de Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia  1.ª fase 

Escola Secundária António Sérgio, Vila Nova de Gaia 
2769 

  

Agrupamento de Escolas de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia  1.ª fase 

Escola Secundária Diogo de Macedo, Olival, Vila Nova de Gaia 
2481 

  

Agrupamento de Escolas do Olival, Vila Nova de Gaia  1.ª fase 

Escola Secundária de Carvalhos, Vila Nova de Gaia 
2769 

  

Agrupamento de Escolas São Pedro Pedroso, Vila Nova de Gaia  1.ª fase 
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Monção       

Agrupamento de Escolas de Deu‐la‐Deu Martins, Monção 

2073 

  

Agrupamento de Escolas de Vale do Mouro, Monção    

Escola Secundária de Monção  1.ª fase 

Vila Real       
Chaves       

Agrupamento de Escolas de Vidago, Chaves 
1068 

  

Escola Secundária Fernão de Magalhães, Chaves  1.ª fase (1) 

Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, Chaves 
1884 

  

Escola Secundária Dr. António Granjo, Chaves  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Nadir Afonso, Chaves 
2071 

  

Escola Secundária Dr. Júlio Martins, Chaves  1.ª fase (1) 

Vila Real       

Agrupamento de Escolas Monsenhor Jerónimo do Amaral, Vila Real 
2209 

  

Escola Secundária Morgado de Mateus, Vila Real  1.ª fase 

     
        

(1) Agregação retificada       
        

 
 
 
 
 
Direção Regional de Educação do Centro (DREC) ‐ AGREGAÇÕES       
Aveiro       

Aveiro  N. º alunos    

Agrupamento de Escolas de Aveiro, Aveiro 
2545 

  

Escola Secundária Homem Cristo, Aveiro  2.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Esgueira, Aveiro 
1960 

  

Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Esgueira, Aveiro  2.ª fase 

Ovar       
Agrupamento de Escolas de Maceda e Arada, Ovar 

2771 

  
Agrupamento de Escolas Florbela Espanca, Ovar    
Escola Secundária de Esmoriz, Ovar   2.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Ovar 
3060 

  

Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro, Ovar   2.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Ovar Sul 

1740 

  

Escola Básica de São Vicente de Pereira Jusã, Ovar     

Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar   2.ª fase 

Águeda       

Agrupamento de Escolas de Aguada de Cima, Águeda 

2177 

  

Agrupamento de Escolas de Fermentelos, Águeda    

Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda  1.ª fase 

Albergaria‐a‐Velha       

Agrupamento de Escolas de Albergaria‐a‐Velha 
2284 

  

Agrupamento de Escolas de São João de Loure, Albergaria‐a‐Velha  1.ª fase 

Ílhavo       

Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré, Ílhavo 
1975 

  

Escola Secundária de Gafanha da Nazaré, Ílhavo   1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Ílhavo 
1916 

  

Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, Ílhavo   1.ª fase 

Vagos       

Agrupamento de Escolas de Vagos 
2301 

  

Escola Secundária de Vagos  1.ª fase 
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Castelo Branco       
Castelo Branco       

Agrupamento de Escolas de São Vicente da Beira, Castelo Branco 
1077 

  

Agrupamento de Escolas José Sanches, Castelo Branco  1.ª fase 

Fundão       

Agrupamento de Escolas João Franco, Fundão 
1518 

  

Escola Secundária de Fundão  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha, Fundão 
1456 

  

Agrupamento de Escolas Terras do Xisto, Fundão  1.ª fase 

Coimbra       

Coimbra       

Agrupamento de Escolas Alice Gouveia, Coimbra 
1593 

  

Agrupamento de Escolas de Ceira, Coimbra  2.ª fase 

Agrupamento de Escolas Silva Gaio, Coimbra 

1835 

  

Escola Secundária Jaime Cortesão, Coimbra    

Agrupamento de Escolas de São Silvestre, Coimbra  2.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Taveiro, Coimbra 

2020 

  

Agrupamento de Escolas Inês de Castro, Coimbra    

Escola Secundária D. Duarte, Coimbra  2.ª fase 

Cantanhede       

Agrupamento de Escolas de Finisterra, Febres, Cantanhede 
1273 

  

Escola Secundária de Cantanhede  2.ª fase 

Figueira da Foz       

Agrupamento de Escolas de Alhadas, Figueira da Foz 
1643 

  

Escola Secundária Cristina Torres, Figueira da Foz  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Buarcos, Figueira da Foz 
1430 

  

Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, Figueira da Foz  1.ª fase 

Montemor‐o‐Velho       

Agrupamento de Escolas de Arazede, Montemor‐o‐Velho 

2439 

  

Agrupamento de Escolas de Carapinheira, Montemor‐o‐Velho    

Agrupamento de Escolas de Montemor‐o‐Velho  1.ª fase 

Leiria       
Leiria       

Agrupamento de Escolas de Santa Catarina da Serra, Leiria 
1429 

  

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre, Caranguejeira, Leiria  1.ª fase 

Viseu       
Viseu       

Agrupamento de Escolas de Marzovelos, Viseu 
2711 

  

Agrupamento de Escolas Grão Vasco, Viseu  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Vil de Soito, Viseu 
2301 

  

Agrupamento de Escolas Dr. Azeredo Perdigão, Abraveses, Viseu  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Silgueiros, Viseu 
2214 

  

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Viseu  1.ª fase 

Tondela       

Agrupamento de Escolas de Campo de Besteiros, Tondela 

1685 

  

Agrupamento de Escolas de Caramulo, Tondela    

Escola Secundária de Tondela   2.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Lageosa, Tondela 
1674 

  

Agrupamento de Escolas de Tondela  2.ª fase 
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Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DREL) ‐ AGREGAÇÕES       

Lisboa  N.º alunos    

Cascais       

Agrupamento de Escolas de Cascais 
2234 

  

Escola Secundária de Cascais  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Santo António ‐ Parede, Cascais 
2719 

  

Escola Secundária Fernando Lopes Graça, Parede, Cascais  1.ª fase 

Escola Secundária da Cidadela, Cascais 
1265 

  

Agrega escolas de outros agrupamentos formando um agrupamento vertical  2.ª fase 

Lisboa       

Agrupamento de Escolas de Alvalade, Lisboa 
2100 

  

Escola Secundária Padre António Vieira, Lisboa  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Marvila, Lisboa 
1713 

  

Escola Secundária D. Dinis, Lisboa  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, Lisboa 
2483 

  

Escola Secundária António Damásio, Lisboa  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Telheiras, Lisboa 
2719 

  

Escola Secundária Vergílio Ferreira, Lisboa  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Delfim Santos, Lisboa 
3105 

  

Escola Secundária D. Pedro V, Lisboa  1.ª fase 

Escola Secundária D. Luísa de Gusmão, Lisboa 
2238 

  

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, Lisboa  1.ª fase 

Escola Secundária José Gomes Ferreira, Lisboa 
2858 

  

Agrupamento de Escolas Pedro de Santarém, Lisboa  1.ª fase 

Loures       

Agrupamento de Escolas de Bucelas, Loures 
1688 

  

Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo, Loures  1.ª fase 

Oeiras       

Agrupamento de Escolas Amélia Rey Colaço, Oeiras 
1888 

  

Agrupamento de Escolas Zarco, Oeiras  1.ª fase 

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Carnaxide, Oeiras 
2157 

  

Agrupamento de Escolas de Carnaxide ‐ Valejas, Oeiras  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Miraflores, Oeiras 
2566 

  

Escola Secundária de Miraflores, Algés, Oeiras  1.ª fase 

Escola Secundária Luís de Freitas Branco, Paço de Arcos, Oeiras 
2505 

  

Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, Oeiras  1.ª fase 

Escola Secundária Sebastião e Silva, Oeiras 
2718 

  

Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra, Oeiras  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio, Oeiras 
2677 

  

Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, Linda‐a‐Velha, Oeiras  1.ª fase 

Sintra       
Agrupamento de Escolas D. Fernando II, Sintra

3663  2.ª fase 

Escola Secundária de Santa Maria, Sintra 
Agrupamento de Escolas da Região de Colares
Agrupamento de Escolas Professor Egas Moniz, Sintra
Escola Secundária Stuart Carvalhais, Massamá, Sintra  3555  2.ª fase 

Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho, Sintra
Escola Secundária Padre Alberto Neto, Queluz, Sintra  4104  2.ª fase 

Agrupamento de Escolas Rio de Mouro ‐ Padre Alberto Neto, Sintra 

3279  2.ª fase Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro, Sintra 
Agrupamento de Escolas D. Pedro IV, Sintra 

3040 
  

Escola Secundária Miguel Torga, Monte Abraão, Sintra  1.ª fase 

Escola Secundária de Mem Martins, Sintra 
3050 

  

Agrupamento de Escolas Maria Alberta Menéres, Sintra  1.ª fase 
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Escola Secundária Gama Barros, Cacém, Sintra 

2028  1.ª fase 

Integra a EB Ribeiro Carvalho, EB Cacém n.º1 e n.º2 e a EB Vale Morão do 
 Agrupamento António Sérgio 

Torres Vedras       

Agrupamento de Escolas Padre Francisco Soares, Torres Vedras 
2909 

  

Escola Secundária Madeira Torres, Torres Vedras   1.ª fase 

Vila Franca de Xira       

Agrupamento de Escolas Póvoa de D. Martinho, Vila Franca de Xira 
3042 

  

Agrupamento de Escolas de Aristides de Sousa Mendes, Vila Franca de Xira  1.ª fase 

Santarém       
Almeirim       

Agrupamento de Escolas Febo Moniz, Almeirim 
2376 

  

Escola Secundária Marquesa de Alorna, Almeirim  1.ª fase 

Benavente       

Agrupamento de Escolas de Porto Alto, Benavente 
2290 

  

Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Benavente  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Duarte Lopes, Benavente 
2238 

  

Escola Secundária de Benavente  1.ª fase 

Ourém       
Agrupamento de Escolas de Freixianda, Ourém 
Agrupamento de Escolas de Ourém  2593  2.ª fase 

Cartaxo       

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, Cartaxo 
2328 

  

Escola Secundária do Cartaxo  1.ª fase 

Entroncamento       

Agrupamento de Escolas Alfha, Entroncamento 
2775 

  

Escola Secundária do Entroncamento  1.ª fase 

Santarém       

Agrupamento de Escolas D. João II, Santarém 
2747 

  

Escola Secundária Sá da Bandeira, Santarém   1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Alcanede, Santarém 
1561 

  

Agrupamento de Escolas de Pernes, Santarém  1.ª fase 

Tomar       

Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar 
2161 

  

Agrupamento de Escolas D. Nuno Álvares Pereira, Tomar  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria, Tomar 

3482 

  

Escola Secundária Jacôme Ratton, Tomar     

Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, Tomar  2.ª fase 

Setúbal       
Alcochete       

Agrupamento de Escolas El Rei D. Manuel I, Alcochete 
2834 

  

Escola Secundária de Alcochete  1.ª fase 

Sesimbra       

Agrupamento de Escolas do Castelo, Sesimbra 
2281 

  

Escola Secundária de Sampaio, Sesimbra  1.ª fase 

Leiria       
Caldas da Rainha       

Agrupamento de Escolas de Santo Onofre, Caldas da Rainha 
2531 

  

Escola Secundária Raul Proença, Caldas da Rainha  2.ª fase 

Alcobaça       

Escola Secundária D. Inês de Castro, Alcobaça 

4156 

  

Agrupamento de Escolas D. Pedro I, Alcobaça    

Agrupamento de Escolas Frei Estevão Martins, Alcobaça    

Agrupamento de Escolas de Pataias  2.ª fase 
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Direção Regional de Educação do Alentejo (DREAlent) ‐ AGREGAÇÕES       
Beja       

Aljustrel 
N. º 
alunos    

Agrupamento de Escolas de Aljustrel 
1019 

  

Escola Secundária de Aljustrel  1.ª fase 

Castro Verde       

Agrupamento de Escolas de Castro Verde 
1059 

  

Escola Secundária de Castro Verde  1.ª fase 

Serpa       

Agrupamento de Escolas de Pias, Serpa 
1101 

  

Agrupamento de Escolas de Serpa  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de São Bento, Serpa 
889 

  

Escola Secundária de Serpa  1.ª fase 

Évora       
Vila Viçosa       

Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa 
1380 

  

Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro, Vila Viçosa  1.ª fase 

Vendas Novas       
Agrupamento de Escolas de Vendas Novas 

1634  2.ª fase Escola Secundária de Vendas Novas 
Portalegre       

Escola Secundária Mouzinho da Silveira, Portalegre 
1855  2.ª fase Agrupamento de Escolas n.º 2 de Portalegre 

     
  
 
 
    

        
Direção Regional de Educação do Alentejo (DREAlent) ‐ DESAGREGAÇÕES       
Portalegre       
Alter do Chão    

Agrupamento de Escolas de Alter do Chão 

Agrupamento de 
Escolas de Alter do 
Chão 

  

Escola Profissional 
de 
Desenvolvimento 
Rural de Alter do 
Chão 
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Direção Regional de Educação do Algarve (DREAlg) ‐ AGREGAÇÕES       

Faro       

Faro 
N. º 
alunos    

         Agrupamento de Escolas da Sé ‐ Faro 
1928 

  

Escola Secundária João de Deus  2.ª fase 

Albufeira       

Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, Albufeira 
2389 

  

Escola Secundária de Albufeira  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de Ferreiras, Albufeira 

2212 

  

Agrupamento de Escolas de Paderne, Albufeira    

Agrupamento de Escolas Diamantina Negrão, Albufeira  1.ª fase 

Lagos       

Escola Secundária Júlio Dantas ‐ Lagos 
2488 

  
         Agrupamento de Escolas de Lagos  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Gil Eanes, Lagos 

2042 

1.ª fase  

             As EB1 de Bensafrim e EB1 n.º3 de Lagos passam  para o agrupamento  
            Escolas Gil Eanes já constituído     

Loulé       

Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco, Loulé 
2105 

  

Agrupamento de Escolas de Boliqueime, Loulé  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, Loulé 
2130 

  

Agrupamento de Escolas de Salir, Loulé  1.ª fase 

Olhão       

Agrupamento de Escolas de Moncarapacho, Olhão 

1997 

  

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão    

Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio, Olhão  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas José Carlos da Maia, Olhão 
2130 

  

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, Olhão  1.ª fase 

Silves       

Agrupamento de Escolas de Algoz, Silves 
1770 

  

Agrupamento de Escolas de Armação de Pêra, Silves  1.ª fase 

Agrupamento de Escolas de São Bartolomeu de Messines, Silves 

2510 

  

Agrupamento de Escolas Dr. Garcia Domingues, Silves    

Escola Secundária de Silves  1.ª fase 

Portimão       

Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão 
2594 

  

Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco, Portimão  2.ª fase 

        
        

 



QZP Concelho 2013 - Agrupamento de Escolas 2013 - Escola sede do Agrupamento Observações Agrupamento ou Escola não agrupada do ano anterior (2012)

152584 - Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de Valdevez

331016 - Escola Básica de Távora, Santa Maria, Arcos de Valdevez

150149 - Agrupamento de Escolas de Gualtar, Braga

401122 - Escola Secundária Carlos Amarante, Braga

150241 - Agrupamento de Escolas de Palmeira, Braga

402849 - Escola Secundária Sá de Miranda, Braga

150976 - Agrupamento de Escolas de Nogueira

400737 - Escola Secundária Alberto Sampaio, Braga

150990 - Agrupamento de Escolas de Lamaçães, Braga

401341 - Escola Secundária D. Maria II, Braga

151180 - Agrupamento de Escolas do Vale do Âncora, Caminha

152596 - Agrupamento de Escolas de Coura e Minho, Caminha

Fafe (0307) 150502 - Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira, Fafe 342749 - Escola Básica Prof. Carlos Teixeira, Fafe Retificação 2012 150289 - Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira, Fafe

151014 - Agrupamento de Escolas Egas Moniz, Guimarães

401791 - Escola Secundária Francisco de Holanda, Guimarães

152638 - Agrupamento de Escolas da Correlhã, Ponte de Lima

403039 - Escola Secundária de Ponte de Lima

151130 - Agrupamento de Escolas do Ave, Santo Tirso

404597 - Escola Secundária D. Afonso Henriques, Aves, Santo Tirso

151142 - Agrupamento de Escolas de Santo Tirso

402916 - Escola Secundária Tomaz Pelayo, Santo Tirso

152298 - Agrupamento de Escolas da Agrela e Vale do Leça, Santo Tirso

401237 - Escola Secundária D. Dinis, Santo Tirso

150381 - Agrupamento de Escolas do Atlântico, Viana do Castelo

400361 - Escola Secundária de Monserrate, Viana do Castelo

151567 - Agrupamento de Escolas Frei Bartolomeu dos Mártires, Viana do Castelo

400427 - Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo

150010 - Agrupamento de Escolas de Darque, Viana do Castelo

150599 - Agrupamento de Escolas da Foz do Neiva, Viana do Castelo

152687 - Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, Viana do Castelo

Bragança (0402) 153059 - Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Bragança 402230 - Escola Básica e Secundária Miguel Torga, Bragança Retificação 2012 402230 - Escola Secundária Miguel Torga, Bragança

151889 - Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego 402047 - Escola Secundária Latino Coelho, Lamego Retificação 2012 152948 - Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego

152948 - Agrupamento de Escolas da Sé, Lamego 402898 - Escola Básica e Secundária da Sé, Lamego Retificação 2012 153035 - Agrupamento de Escolas da Sé, Lamego

101760 - Agrupamento de Escolas de Pedras Salgadas

150666 - Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar - Sul

Códigos de Agrupamentos - Agregações e retificações

Vila Pouca de Aguiar (1713)

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

401341 - Escola Secundária D. Maria II, Braga

400737 - Escola Secundária Alberto Sampaio, Braga

402849 - Escola Secundária Sá de Miranda, Braga

345957 - Escola Básica e Secundária de Monte da Ola, Viana do Castelo

400427 - Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo

400361 - Escola Secundária de Monserrate, Viana do Castelo

401237 - Escola Secundária D. Dinis, Santo Tirso

402916 - Escola Secundária Tomaz Pelayo, Santo Tirso

404597 - Escola Secundária D. Afonso Henriques, Aves, Santo Tirso

403039 - Escola Secundária de Ponte de Lima

401791 - Escola Secundária Francisco de Holanda, Guimarães

345714 - Escola Básica e Secundária Sidónio Pais, Vilarelho, Caminha

343730 - Escola Básica e Secundária de Vila Pouca de Aguiar - Sul

152596 - Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, Vilarelho, Caminha

150990 - Agrupamento de Escolas D. Maria II, Braga

150976 - Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, Braga

150241 - Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, Braga

150666 - Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar - Sul

152687 - Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, Viana do Castelo

151567 - Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, Viana do Castelo

150381 - Agrupamento de Escolas de Monserrate, Viana do Castelo

152298 - Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso

Lamego (1805)
QZP 2

401122 - Escola Secundária Carlos Amarante, Braga

331016 - Escola Básica de Távora, Santa Maria, Arcos de ValdevezArcos de Valdevez (1601) 152584 - Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de Valdevez

Braga (0303)

QZP 1

Viana do Castelo (1609)

Santo Tirso (1314)

Ponte de Lima (1607)

Guimarães (0308)

Caminha (1602)

151142 - Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo Tirso

151130 - Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Aves, Santo Tirso

152638 - Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima

151014 - Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, Guimarães

150149 - Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, Braga
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QZP Concelho 2013 - Agrupamento de Escolas 2013 - Escola sede do Agrupamento Observações Agrupamento ou Escola não agrupada do ano anterior (2012)

160015 - Agrupamento de Escolas de Aradas, Aveiro

400970 - Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro

160957 - Agrupamento de Escolas de São Bernardo, Aveiro

401961 - Escola Secundária José Estevão, Aveiro

160143 - Agrupamento de Escolas Professor Doutor Egas Moniz, Estarreja

160155 - Agrupamento de Escolas de Estarreja

401651 - Escola Secundária de Estarreja

161020 - Agrupamento de Escolas da Murtosa

330747 - Escola Básica de Torreira, Murtosa

Oliveira de Azeméis (0113) 153047 - Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis 401742 - Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis Retificação 2012 401742 - Escola Secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis

151660 - Agrupamento de Escolas Doutor Ferreira de Almeida, Santa Maria da Feira

402813 - Escola Secundária de Santa Maria da Feira

São João da Madeira (0116) 153060 - Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, São João da Madeira 402771 - Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, São João da Madeira Retificação 2012 402771 - Escola Secundária Dr. Serafim Leite, São João da Madeira

161780 - Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul

403076 - Escola Secundária de São Pedro do Sul

151695 - Agrupamento de Escolas das Dairas, Vale de Cambra

151701 - Agrupamento de Escolas de Búzio, Vale de Cambra

160453 - Agrupamento de Escolas de Campia, Vouzela

403027 - Escola Secundária de Vouzela

161640 - Agrupamento de Escolas José Saraiva, Leiria

400166 - Escola Secundária Domingos Sequeira, Leiria

161391 - Agrupamento de Escolas de Lousã

403842 - Escola Secundária de Lousã

160210 - Agrupamento de Escolas de Cordinha, Oliveira do Hospital

160222 - Agrupamento de Escolas Brás Garcia Mascarenhas, Oliveira do Hospital

160490 - Agrupamento de Escolas de Lagares da Beira, Oliveira do Hospital

161445 - Agrupamento de Escolas de Vale do Alva, Oliveira do Hospital

403829 - Escola Secundária de Oliveira do Hospital

161615 - Agrupamento de Escolas de Pombal

400634 - Escola Secundária de Pombal

160386 - Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados, Porto de Mós

160672 - Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

161512 - Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda

400701 - Escola Secundária Afonso de Albuquerque, Guarda

161524 - Agrupamento de Escolas de São Miguel, Guarda

161536 - Agrupamento de Escolas Carolina Beatriz Ângelo, Guarda

402886 - Escola Secundária da Sé, Guarda

121502 - Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Fernandes, Abrantes

170380 - Agrupamento de Escolas do Tramagal, Abrantes

170320 - Agrupamento de Escolas D. Miguel de Almeida, Abrantes

402801 - Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, Abrantes

170239 - Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, Caldas da Rainha

402618 - Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha

170616 - Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Torres Vedras

170975 - Agrupamento de Escolas de Freiria, Torres Vedras

170963 - Agrupamento de Escolas do Maxial, Torres Vedras

401894 - Escola Secundária Henriques Nogueira, Torres Vedras 

170010 - Agrupamento de Escolas de Campelos, Torres Vedras

170987 - Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias, Torres Vedras

Torres Vedras (1113)

Caldas da Rainha (1006)

Abrantes (1401)

Vouzela (1824)

Vale de Cambra (0119)

São Pedro do Sul (1816)

Santa Maria da Feira (0109)

Murtosa (0112)

Estarreja (0108)

Aveiro (0105)

Guarda (0907)

Porto de Mós (1016)

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

401894 - Escola Secundária Henriques Nogueira, Torres Vedras

342970 - Escola Básica São Gonçalo, Torres Vedras

402618 - Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha

402801 - Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, Abrantes

343286 - Escola Básica Padre Vítor Melícias, Torres Vedras

403027 - Escola Secundária de Vouzela

401547 - Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, Abrantes

400701 - Escola Secundária Afonso de Albuquerque, Guarda

402552 - Escola Secundária de Porto de Mós

400634 - Escola Secundária de Pombal

402886 - Escola Secundária da Sé, Guarda

343328 - Escola Básica e Secundária de Búzio, Vale de Cambra

403076 - Escola Secundária de São Pedro do Sul

402813 - Escola Básica e Secundária de Santa Maria da Feira

330747 - Escola Básica de Torreira, Murtosa

401651 - Escola Secundária de Estarreja

401961 - Escola Secundária José Estevão, Aveiro

400970 - Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro

403829 - Escola Secundária de Oliveira do Hospital

403842 - Escola Secundária de Lousã

400166 - Escola Secundária Domingos Sequeira, Leiria

162012 - Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda

170987 - Agrupamento de Escolas Padre Vitor Melícias

170963 - Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira

170616 - Agrupamento de Escolas de São Gonçalo

170239 - Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro

170320 - Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes

121502 - Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes

161020 - Agrupamento de Escolas da Murtosa

160155 - Agrupamento de Escolas de Estarreja

160957 - Agrupamento de Escolas José Estêvão, Aveiro

160015 - Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento, Aveiro

161512 - Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, Guarda

160672 - Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

161615 - Agrupamento de Escolas de Pombal

162000 - Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital

161391 - Agrupamento de Escolas da Lousã

161640 - Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria

160453 - Agrupamento de Escolas de Vouzela

151701 - Agrupamento de Escolas de Búzio, Vale de Cambra

161780 - Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul

151660 - Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira

QZP 5

QZP 6

QZP 3

QZP 4

Pombal (1015)

Oliveira do Hospital (0611)

Lousã (0607)

Leiria (1009)
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QZP Concelho 2013 - Agrupamento de Escolas 2013 - Escola sede do Agrupamento Observações Agrupamento ou Escola não agrupada do ano anterior (2012)

170926 - Agrupamento de Escolas da Costa da Caparica, Almada

402266 - Escola Secundária de Monte da Caparica, Almada

170938 - Agrupamento de Escolas D. António da Costa, Almada

401614 - Escola Secundária Emídio Navarro, Almada

170940 - Agrupamento de Escolas Comandante Conceição e Silva, Almada

400889 - Escola Secundária António Gedeão, Cova da Piedade, Almada

172194 - Agrupamento de Escolas de Vale Rosal, Almada

403260 - Escola Secundária Daniel Sampaio, Sobreda, Almada

120340 - Agrupamento de Escolas Quinta da Lomba, Barreiro

400567 - Escola Secundária de Santo André, Barreiro

170884 - Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha, Barreiro

401160 - Escola Secundária de Casquilhos, Barreiro

171098 - Agrupamento de Escolas Vergilio Ferreira, Lisboa

171931 - Agrupamento de Escolas S. Vicente/Telheiras, Lisboa

171153 - Agrupamento de Escolas de Belém-Restelo, Lisboa

402679 - Escola Secundária do Restelo, Lisboa

171384 - Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa

171694 - Agrupamento de Escolas Damião de Góis, Lisboa

171748 - Agrupamento de Escolas Eugénio dos Santos, Lisboa

402631 - Escola Secundária Rainha Dona Leonor, Lisboa

171268 - Agrupamento de Escolas O Rouxinol, Seixal

402000 - Escola Secundária João de Barros, Corroios, Seixal

171608 - Agrupamento de Escolas D. Domingos Jardo, Sintra

402199 - Escola Secundária Matias Aires, Agulva, Sintra

130345 - Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal

400749 - Escola Secundária de Alcácer do Sal

135252 - Agrupamento de Escolas de Vila Boim, Elvas

400129 - Escola Secundária D. Sancho II, Elvas

135549 - Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora

400210 - Escola Secundária Gabriel Pereira, Évora

135550 - Agrupamento de Escolas n.º 3 de Évora

402795 - Escola Secundária Severim de Faria, Évora

135562 - Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora

400853 - Escola Secundária André de Gouveia, Évora

135586 - Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo

402280 - Escola Secundária de Montemor-o-Novo

135306 - Agrupamento de Escolas de Montargil, Ponte de Sôr

135630 - Agrupamento de Escolas de Ponte de Sôr

403441 - Escola Secundária de Ponte de Sôr

135604 - Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz

403635 - Escola Secundária Conde de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz

135173 - Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo

330620 - Escola Básica de Alcáçovas, Viana do Alentejo
Viana do Alentejo (0713)

Reguengos de Monsaraz (0711)

Ponte de Sor (1213)

Montemor-o-Novo (0706)

Évora (0705)

Elvas (1207)

Alcácer do Sal (1501)

Sintra (1111)

Seixal (1510)

Lisboa (1106)

Barreiro (1504)

Almada (1503)

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

330620 - Escola Básica de Alcáçovas, Viana do Alentejo

403635 - Escola Secundária Conde de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz

403441 - Escola Secundária de Ponte de Sôr

402280 - Escola Secundária de Montemor-o-Novo

400853 - Escola Secundária André de Gouveia, Évora

402795 - Escola Secundária Severim de Faria, Évora

400210 - Escola Secundária Gabriel Pereira, Évora

400129 - Escola Secundária D. Sancho II, Elvas

400749 - Escola Secundária de Alcácer do Sal

402199 - Escola Secundária Matias Aires, Agulva, Sintra

402000 - Escola Secundária João de Barros, Corroios, Seixal

402631 - Escola Secundária Rainha Dona Leonor, Lisboa

403260 - Escola Secundária Daniel Sampaio, Sobreda, Almada

400889 - Escola Secundária António Gedeão, Cova da Piedade, Almada

401614 - Escola Secundária Emídio Navarro, Almada

402266 - Escola Secundária de Monte da Caparica, Almada

401250 - Escola Secundária D. Dinis, Lisboa

402679 - Escola Secundária do Restelo, Lisboa

402965 - Escola Secundária Vergilio Ferreira, Lisboa

401160 - Escola Secundária de Casquilhos, Barreiro

400567 - Escola Secundária de Santo André, Barreiro

171608 - Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra

171268 - Agrupamento de Escolas João de Barros

171748 - Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor

171384 - Agrupamento de Escolas D. Dinis

171153 - Agrupamento de Escolas do Restelo

135562 - Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora

135550 - Agrupamento de Escolas n.º 3 de Évora

135549 - Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora

135252 - Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas

130345 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Alcácer do Sal

135173 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Viana do Alentejo

135604 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Reguengos de Monsaraz

135653 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Ponte de Sôr

135586 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Montemor-o-Novo

171098 - Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira

170884 - Agrupamento de Escolas de Casquilhos

120340 - Agrupamento de Escolas de Santo André

172194 - Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio

170940 - Agrupamento de Escolas António Gedeão

170938 - Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

170926 - Agrupamento de Escolas da Caparica

QZP 7

QZP 8
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QZP Concelho 2013 - Agrupamento de Escolas 2013 - Escola sede do Agrupamento Observações Agrupamento ou Escola não agrupada do ano anterior (2012)

135021 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja

135380 - Agrupamento de Escolas n.º 3 de Beja

404627 - Escola Secundária Diogo de Gouveia, Beja

135379 - Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja

404615 - Escola Secundária D. Manuel I, Beja

130308 - Agrupamento de Escolas de Grândola

400890 - Escola Secundária António Inácio Cruz, Grândola

135434 - Agrupamento de Escolas de Odemira

400373 - Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira

135501 - Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

402126 - Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém

135513 - Agrupamento de Escolas de Santo André, Santiago do Cacém

402370 - Escola Secundária Padre António Macedo, Santiago do Cacém

145397 - Agrupamento de Escolas Dr. Joaquim Magalhães, Faro

400476 - Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro

145075 - Agrupamento de Escolas Neves Júnior, Faro

145350 - Agrupamento de Escolas de Estói, Faro

402515 - Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro

145464 - Agrupamento de Escolas Professor José Buisel, Portimão

400336 - Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão

145312 - Agrupamento de Escolas D. Paio Peres Correia, Tavira

400464 - Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira
Tavira (0814)

Portimão (0811)

Faro (0805)

Santiago do Cacém (1509)

Odemira (0211)

Grândola (1505)

Beja (0205)

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

Agregação 2013

402515 - Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro

402126 - Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém

400373 - Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira

400890 - Escola Secundária António Inácio Cruz, Grândola

404615 - Escola Secundária D. Manuel I, Beja

404627 - Escola Secundária Diogo de Gouveia, Beja

400464 - Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira

400336 - Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão

400476 - Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro

402370 - Escola Secundária Padre António Macedo, Santiago do Cacém

135501 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Santiago do Cacém

135434 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Odemira

130308 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de de Grândola

135379 - Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja

145312 - Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia

145464 - Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes

145567 - Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa

145397 - Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira

135513 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Santo André

135021 - Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja

QZP 10

QZP 9
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Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico a encerrar no ano lectivo 2011/2012 

DRE Concelho Escola 

DREN Alijó  EB de Alijó  

DREN Alijó  EB de Castedo 

DREN Alijó  EB de Granja 

DREN Alijó  EB de São Mamede de Ribatua 

DREN Alijó  EB de Vila Verde 

DREN Amarante  EB de Assento 

DREN Amarante  EB de Fonte, Novais 

DREN Amares  EB de Torre 

DREN Amares  EB de Dornelas 

DREN Amares  EB de Caires 

DREN Amares  EB de São Sebastião 

DREN Amares  EB de Besteiros 

DREN Amares  EB de Goães 

DREN Amares  EB de Bouro - Santa Marta, 

DREN Arouca EB de Tojal 

DREN Barcelos  EB de Lagoa Negra 

DREN Cabeceiras de Basto  EB de Arco de Baúlhe 

DREN Celorico de Basto EB de Molares 

DREN Celorico de Basto EB de Borba de Montanha 

DREN Celorico de Basto EB da Mota 

DREN Celorico de Basto  EB de Moreira do Castelo 

DREN Celorico de Basto  EB de Agilde 

DREN Celorico de Basto  EB de Canedo de Basto 

DREN Esposende  EB de Fão 

DREN Esposende  EB de Igreja - Marinhas 

DREN Felgueiras  EB de Padroso 

DREN Felgueiras  EB de Picoto de Trazões 

DREN Felgueiras  EB de Serrinha 

DREN Gondomar EB de Crasto, São Cosme 

DREN Gondomar EB de Lourinha 

DREN Gondomar EB de Venda Nova 

DREN Gondomar EB de Carvalhal 

DREN Gondomar EB de Mó 

DREN Gondomar EB de Giesta, Valbom 

DREN Gondomar EB de Rossamonde, Valbom 

DREN Gondomar  EB de Ferreirinha 

DREN Guimarães EB de Campelos, Ponte 

DREN Guimarães EB de Igreja, Ponte 

DREN Guimarães EB do Bairro, Urgezes 

DREN Guimarães EB Francisco Santos Guimarães 

DREN Guimarães EB de Paçô Vieira 

DREN Guimarães  EB de Arosa 

DREN Lamego EB de Avões de Lá 

DREN Lamego EB de Ferreiros 

DREN Lamego EB de Medelo 

DREN Lamego EB n.º 1 de Lamego 

DREN Lamego EB de São Geão 

DREN Lamego EB de Sande 

DREN Matosinhos EB de Monte da Mina 

DREN Matosinhos EB de Ribeiras, Freixieiro 

DREN Matosinhos EB da Quinta de São Gens 



DREN Matosinhos  EB de Paiço 

DREN Matosinhos  EB do Bairro dos Pescadores 

DREN Mesão Frio EB de Barqueiros 

DREN Mesão Frio EB de Camatoga 

DREN Mesão Frio EB Prof. Maria Angélica Passos Coelho 

DREN Mesão Frio EB de Oliveira 

DREN Mogadouro EB de Mogadouro  

DREN Mondim de Basto EB de Vilar de Ferreiros 

DREN Montalegre EB n.º 2 de Montalegre 

DREN Oliveira de Azeméis  EB Prof. D. Elvira Fernandes Dias 

DREN Oliveira de Azeméis  EB de S. Roque, Vila Chã de S. Roque 

DREN Paços de Ferreira EB de Trindade, Meixomil 

DREN Paços de Ferreira EB de Portas, Meixomil 

DREN Paços de Ferreira EB de Sobrão 

DREN Paços de Ferreira EB de Sede 

DREN Paços de Ferreira EB de Raimonda 

DREN Paços de Ferreira EB da Rua de Comércio, Freamunde 

DREN Paços de Ferreira EB de Outeiro 

DREN Paços de Ferreira EB de Santa Cruz, Freamunde 

DREN Paredes EB de Muro, Rebordosa 

DREN Paredes EB de São Marcos, Rebordosa 

DREN Paredes EB de Lage, Rebordosa 

DREN Penafiel EB n.º1 Miragaia 

DREN Penafiel EB n.º2 Miragaia 

DREN Penafiel EB Ribaçais 

DREN Penafiel EB Igreja, Lagares 

DREN Penafiel EB Ordins 

DREN Penafiel EB Curveira 

DREN Penafiel EB S. Paio 

DREN Penafiel EB n.º1 Assento 

DREN Penafiel EB n.º2 Assento 

DREN Penafiel EB Rio Mau 

DREN Penafiel EB Sebolido 

DREN Ponte da Barca EB de Mosteiro 

DREN Ponte da Barca EB de Padim 

DREN Ponte da Barca EB Burmeirães 

DREN Ponte da Barca EB Igreja, Grovelas 

DREN Ponte da Barca EB Devesa 

DREN Ponte da Barca EB Igreja, Nogueira 

DREN Ponte da Barca EB Saném 

DREN Póvoa de Lanhoso  EB de Esperança 

DREN Póvoa de Lanhoso  EB de Calvos 

DREN Santa Maria da Feira  EB de Proselha 

DREN Santa Maria da Feira  EB de Agoncida 

DREN Santa Maria da Feira  EB de Igreja, Espargo 

DREN Santa Maria da Feira  EB de Goim, Romariz 

DREN Santa Marta de Penaguião  EB n.º 1 de Gundeiro 

DREN Santo Tirso  EB de Costa, Roriz 

DREN Santo Tirso  EB Aldeia do Monte 

DREN Santo Tirso  EB de Mourinha, São Tomé de Negrelos 

DREN Santo Tirso  EB de Giestal 

DREN Santo Tirso  EB n.º 2 de Giestal, Igreja 

DREN Santo Tirso  EB de Pombinhas, São Tomé de Negrelos 

DREN Santo Tirso  EB de Santo António 



DREN Santo Tirso  EB de Redundo, Monte Cordova 

DREN Santo Tirso  EB de Entre Estradas, S. Martinho do 
Campo, 

DREN Santo Tirso  EB de Rechã, Portelas 

DREN Trofa  EB de Cidai, Santiago de Bougado 

DREN Vale de Cambra  EB Santa Cruz 

DREN Valongo  EB de Lomba, Sobrado 

DREN Valpaços EB de Vassal 

DREN Valpaços EB de Valpaços 

DREN Vieira do Minho EB de Caniçada 

DREN Vieira do Minho EB de Ventosa 

DREN Vieira do Minho EB de Louredo 

DREN Vieira do Minho EB de Ruivães 

DREN Vila do Conde EB Sininhos 

DREN Vila do Conde EB Pinhal 

DREN Vila do Conde EB Lamosa 

DREN Vila Nova de Famalicão  EB de Giestais, Joane 

DREN Vila Nova de Famalicão  EB de Mato da Senra, Joane 

DREN Vila Nova de Famalicão  EB de Cima de Pele, Joane 

DREN Vila Nova de Famalicão  EB de Montelhão 

DREN Vila Nova de Famalicão  EB de Santa Ana, Ribeirão 

DREN Vila Nova de Famalicão  EB de Aldeia Nova 

DREN Vila Nova de Famalicão  EB de Portela, Ribeirão 

DREN Vila Verde  EB de Codessal 

DREN Vila Verde  EB de Devesa 

DREN Vila Verde  EB de Arcozelo 

DREN Vila Verde  EB de Azões 

DREN Vila Verde  EB de Visage 

DREC Albergaria-a-Velha  EB Outeirinho 

DREC Albergaria-a-Velha  EB Paus 

DREC Almeida  EB Imaculada 

DREC Anadia  EB Pedralva 

DREC Arganil  EB Secarias 

DREC Aveiro EB Vilar 

DREC Batalha  EB Alcanadas 

DREC Belmonte  EB Fonte do Ruivo 

DREC Cantanhede EB Portunhos 

DREC Cantanhede EB Cochadas 

DREC Cantanhede  EB Fervença, Cantanhede 

DREC Cantanhede  EB Gândara 

DREC Cantanhede  EB Lemede 

DREC Castanheira de Pera  EB Bolo 

DREC Coimbra EB Casal do Lobo 

DREC Coimbra  EB Ardazubre 

DREC Figueira da Foz  EB Lares 

DREC Fornos de Algodres EB Algodres 

DREC Guarda  EB Arrifana 

DREC Guarda  EB Vale de Estrela 

DREC Ílhavo  EB Carvalheira 

DREC Lousã  EB Pegos 

DREC Mangualde  EB Fornos de Maceira Dão 

DREC Mangualde  EB Lobelhe do Mato 

DREC Mangualde  EB n.º 1 de Mangualde 

DREC Mealhada  EB Lameira de S. Pedro 



DREC Miranda do Corvo  EB Casal da Senhora 

DREC Miranda do Corvo  EB Casa do Gaiato 

DREC Montemor-o-Velho  EB Resgatados 

DREC Montemor-o-Velho  EB Ribeira de Moinhos 

DREC Montemor-o-Velho  EB Torre 

DREC Mortágua  EB Espinho 

DREC Mortágua  EB Vale de Açores 

DREC Mortágua  EB Vale de Remígio 

DREC Mortágua  EB Mortágua 

DREC Nelas EB Folhadal 

DREC Nelas EB Senhorim 

DREC Nelas EB Nelas 

DREC Nelas  EB Moreira 

DREC Nelas  EB Vila Ruiva 

DREC Oliveira do Bairro EB Passadouro 

DREC Oliveira do Hospital  EB Gavinhos de Baixo 

DREC Oliveira do Hospital  EB Seixas 

DREC Penalva do Castelo  EB Vila Cova do Covelo 

DREC Penamacor  EB Benquerença 

DREC Penamacor  EB Pedrógão 

DREC Penamacor  EB Salvador 

DREC Penamacor  EB Águas 

DREC Pombal EB Arnal 

DREC Pombal  EB Carvalhal 

DREC S. Pedro do Sul EB Sá 

DREC S. Pedro do Sul  EB Freixo 

DREC Sabugal  EB Aldeia da Ponte 

DREC Sabugal  EB Vila Boa 

DREC Sabugal  EB Rapoula do Côa 

DREC Sever do Vouga EB Rocas do Vouga 

DREC Sever do Vouga  EB Sanfins 

DREC Sever do Vouga  EB Couto de Esteves 

DREC Soure  EB Pouca Pena 

DREC Soure  EB Casal do Redinho 

DREC Tábua  EB Ázere 

DREC Tábua  EB Sinde 

DREC Tábua  EB Candosa 

DREC Tábua  EB Espariz 

DREC Tábua  EB Meda de Mouros 

DREC Tábua  EB Percelada 

DREC Tábua  EB Pinheiro de Coja 

DREC Tábua  EB Várzea de Candosa 

DREC Tondela EB Santa Ovaia de Baixo 

DREC Vila Nova de Poiares  EB Entroncamento 

DREC Vila Velha do Rodão  EB Fratel 

DREC Viseu EB Paraduça 

DREC Viseu EB Vila Chã do Monte, Viseu 

DREC Viseu EB Bassim, Viseu 

DREC Viseu EB Prime, Viseu 

DREC Viseu EB Carragoso, Viseu 

DREC Viseu EB Vila Corça, Viseu 

DREC Viseu EB Rio de Loba 

DREC Viseu  EB Folgosa 

DREC Viseu  EB Queirela 



DREC Viseu  EB Várzea 

DREC Viseu  EB Couto de Baixo 

DREC Vouzela EB Carvalhal do Estanho 

DREC Vouzela EB Vasconha 

DREC Vouzela EB Queirã 

DRELVT Abrantes EB Amoreira 

DRELVT Abrantes EB Arreciadas  

DRELVT Alcobaça EB Acipreste 

DRELVT Alcobaça EB Covões 

DRELVT Alcobaça EB Cumeira 

DRELVT Alcobaça EB Frei Domingos 

DRELVT Alcobaça EB Valado de Santa Quitéria 

DRELVT Alcobaça EB Bemposta 

DRELVT Alcobaça EB Boavista  

DRELVT Alcobaça EB Ninho d'Águia  

DRELVT Alcobaça EB de Freires  

DRELVT Alcobaça EB Azambujeira  

DRELVT Alcobaça EB Candeeiros  

DRELVT Alcobaça EB Cabecinha  

DRELVT Alenquer EB Bairro 

DRELVT Alenquer EB Camamal 

DRELVT Alenquer EB Azedia 

DRELVT Alenquer EB Lapaduços 

DRELVT Alenquer EB Torre  

DRELVT Alenquer EB Casais da Marmeleira  

DRELVT Alenquer EB Guisanderia  

DRELVT Almada Escola Básica Almada n.º 1 

DRELVT Arruda dos Vinhos EB Adoseiros 

DRELVT Azambuja EB Aveiras de Baixo 

DRELVT Azambuja EB Casais da Lagoa 

DRELVT Azambuja EB Britos n.º2 

DRELVT Azambuja EB Britos n.º1 

DRELVT Cadaval EB Pero Moniz 

DRELVT Constância EB Aldeia 

DRELVT Constância EB Malpique n.º 1 

DRELVT Constância EB Portela  

DRELVT Coruche EB Vale Mansos  

DRELVT Coruche EB Coruche n.º 2  

DRELVT Ferreira do Zêzere EB Paio Mendes 

DRELVT Ferreira do Zêzere EB Beco 

DRELVT Ferreira do Zêzere EB Carril 

DRELVT Ferreira do Zêzere EB Cruz dos Canastreiros 

DRELVT Lourinhã JI Ventosa 

DRELVT Nazaré EB Fanhais 

DRELVT Nazaré EB Sítio  

DRELVT Nazaré EB Pederneira  

DRELVT Oeiras EB Firmino Rebelo  

DRELVT Oeiras EB José Canas  

DRELVT Ourém EB Lombo d'Égua  

DRELVT Ourém EB Monfortinos  

DRELVT Ourém EB Fátima  

DRELVT Ourém EB Casa Velha  

DRELVT Ourém JI Sobral 

DRELVT Ourém EB Giesteira 



DRELVT Peniche EB Atouguia da Baleia n.º2 

DRELVT Rio Maior EB Arruda dos Pisões 

DRELVT Santarém EB Nossa Senhora da Saúde  

DRELVT Sintra EB Almoçageme  

DRELVT Sintra EB Colares nº 1  

DRELVT Sintra JI Camarões 

DRELVT Sintra JI Albogas 

DRELVT Sobral Monte Agraço EB Moitelas 

DRELVT Sobral Monte Agraço JI Serreira 

DRELVT Sobral Monte Agraço EB Silveira 

DRELVT Tomar EB Asseiceira 

DRELVT Torres Novas EB Àrgea 

DRELVT Torres Novas EB Ribeira Ruiva 

DRELVT Torres Novas EB Vale da Serra 

DRELVT Torres Novas EB Zibreira 

DRELVT Torres Novas EB Vila do Paço 

DRELVT Torres Vedras EB Sendieira 

DRELVT Vila Franca de Xira EB Cachoeiras 

DRELVT Vila Franca de Xira EB Quintas 

DREA Beja EB n.º 2 de Beja 

DREA Beja EB n.º 3 de Beja 

DREA Beja EB n.º 4 de Beja 

DREA Beja EB n.º 5 de Beja 

DREA Redondo EB Santa Susana 

DREAlg Albufeira EB Mouraria 

DREAlg Lagoa EB Vale D'El Rei 

DREAlg Loulé EB de Caliços 

DREAlg Loulé EB de Vale d` Éguas 

DREAlg Vila do Bispo EB de Barão de S. Miguel 

DREAlg Vila do Bispo EB de Burgau 

DREAlg Vila Real de Santo António EB de S. João (Manta Rota) 

 



 



Agita Seixal 2012 nas frentes ribeirinhas

Poder Local e coletividades 
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O Agita Seixal 2012 encheu as zonas ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal de milhares de pessoas que participaram nas 
múltiplas atividades lúdicas e desportivas que decorreram ao longo da manhã de 27 de maio, numa iniciativa promovida pela 
Associação das Colectividades do Concelho do Seixal, com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, juntas de freguesia e movimento 
associativo concelhio. 12, 13



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 575    8 JUNHO 2012

2     DESTAQUE

A freguesiA de fernão 
ferro foi oficialmente criada a 27 
de maio de 1993. Passados 19 anos, 
são mais de 17 mil as pessoas que 
aqui vivem e dispõem de equipa-
mentos como uma unidade de saú-
de familiar, duas escolas do 1.º ciclo, 
um centro de dia para a 3.ª idade, 
coletividades de cultura e recreio, 
campos de jogos (futsal, basquete-
bol, ténis, voleibol) e um polo cul-
tural.

Além das atividades recreativas 
que assinalaram os 19 anos da fre-
guesia, realizou-se uma sessão sole-
ne, no dia 26 de maio, na Associação 
de Amigos do Pinhal do general. 
estiveram presentes Alfredo 
Monteiro, presidente da Câmara do 
seixal, Joaquim Judas, presidente 
da Assembleia Municipal do seixal, 
Carlos Pereira, presidente da Junta 
de freguesia de fernão ferro, e o seu 

executivo, elementos da Assembleia 
de freguesia  de fernão ferro e das 
instituições da comunidade. 

Na ocasião, Carlos Pereira re-
feriu que, «nestes 19 anos, o per-
curso foi feito com determinação. 
Conhecendo de antemão as dificul-
dades, espero que equipamentos 
como o pavilhão gimnodesportivo 
ou a secção dos bombeiros sejam 
construídos a breve prazo. Nem 
tudo foi fácil devido às vicissitu-
des de um processo de loteamen-
to clandestino, iniciado na década 
de 60, que tem exigido paciência 
e esforço financeiro dos proprie-
tários das Augi e da autarquia, no 
sentido de resolver a reconversão 
urbanística». 

O autarca falou ainda sobre os 
tempos de gravidade extrema, 
«porque de acordo com a Lei sobre 
a reforma administrativa local, a 

freguesia deixará de existir, o que 
muito nos preocupa. As juntas de 
freguesia estão ao serviço das po-
pulações e não cedem às intenções 
do governo». 

Joaquim Judas referiu o desafio 
colocado ao Poder Local para «en-
contrar forma de resolver a ques-
tão dos loteamentos clandestinos. 
As pessoas investiram os seus ren-
dimentos e sonhos e ao fim de 30 
anos a questão persiste porque não 
houve vontade política. É inadmis-
sível que quando se quer fazer a 
revisão do Plano Diretor Municipal 
(PDM) se demore mais de 10 anos».

Alfredo Monteiro disse que a 
constituição da freguesia «corres-
pondeu às necessidade das pesso-
as que escolheram este lugar pa-
ra viver». referiu a prioridade de 
investimentos, como o Centro de 
Distribuição de Água, importante 

para a freguesia ao nível do abasteci-
mento de água e que aguarda a apro-
vação de financiamento do QreN.  

O edil referiu o facto de «viver-
mos no país a situação social mais 
dramática em democracia, com a 
maior taxa de desemprego e de po-
breza. Também o Poder Local atra-
vessa grandes dificuldades que 
iremos vencer em conjunto com a 
nossa população».

A finalizar, deixou o seu apreço 
pelo trabalho das associações de 
moradores e das administrações, 
no âmbito das Augi, e uma palavra 
de esperança para que «a revisão 
do PDM seja brevemente apro-
vada, o que representa o encer-
ramento de um processo de anos 
com enormes barreiras burocráti-
cas. Com a integração das Augi no 
PDM, a população da freguesia de 
fernão ferro e de outras áreas do 

concelho com processos de recon-
versão urbanística irá ter no curto 
prazo a concretização da emissão 
de alvarás».   

             
Desporto e teatro
O grupo de Teatro da Associa-

ção de Moradores dos redondos 
associou-se às comemorações, 
com Barafunda Total. A área 
desportiva, ficou marcada pelo 
Torneio de futsal da freguesia 
de fernão ferro, que decorreu de 
2 a 27 de maio, em que a união 
recreativa Juventude de fernão 
ferro se sagrou vencedora. 
incluída nas comemorações, a 
rota dos Círios fez a sua tradicio-
nal paragem na freguesia. uma 
oportunidade para a população 
ver as 50 viaturas, das décadas 
de 1940 a 1970 que, em seguida, 
rumaram ao Cabo espichel.n 

19.º aniversário da freguesia de fernão ferro

Novo Plano Diretor Municipal
viabiliza a reconversão urbanística

A partir do mês de junho, está dis-
ponível um novo serviço gratuito 
da Câmara  Municipal do Seixal: a 
fatura eletrónica do consumo de 
água. Ao aderir à fatura eletrónica, 
as faturas em papel deixarão de 
ser remetidas por correio e ape-
nas serão enviadas por e-mail, 
em formato PDF, para a caixa de 
correio eletrónico que indicar no 
registo. Utilizando este serviço, 
receberá a sua fatura mais rapi-
damente.

Por ser um documento certifica-
do, é totalmente seguro, confiden-
cial e aceite fiscalmente e serve 
de recibo após boa cobrança.
Uma vez cumpridos todos os pro-
cedimentos de adesão, o serviço 
ficará disponível no processamen-
to seguinte.  O utente pode ativar 
ou cancelar o envio eletrónico da 
fatura de água a qualquer mo-
mento.
Poderá efetuar a adesão à fatura 
eletrónica através de:

•Serviços online da autarquia, no 
site cm-seixal.pt, preenchendo o 
respetivo formulário
•E-mail para camara.geral@cm-
-seixal.pt
•Car ta para Município do 
Seixal, Alameda dos Bombeiros 
Voluntários n.º 45, 2844-001 
Seixal
•Num dos balcões de atendi-
mento presencial nos Serviços 
Centrais da autarquia, no Seixal
Para solicitar este serviço, deve 

ser titular do contrato de água e 
indicar o número de instalação, 
de cliente e de contribuinte e o 
endereço de e-mail para envio da 
fatura. Quem preencher o formu-
lário nos serviços online deve ler 
e aceitar os termos e condições 
de utilização da fatura eletrónica.
A fatura eletrónica simplificará a 
sua vida e contribuirá para o equi-
líbrio ambiental do nosso planeta. 

Adira à fatura eletrónica do consumo de água 
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Debate sobre obra da A33/IC32 
entre o Nó de Belverde e Coina
Estradas de Portugal 
tem de resolver problemas 
causados à população

«A Câmara do Seixal compromete-se a reivindicar junto da Estradas de 
Portugal a resolução dos problemas resultantes da obra e do funciona-
mento da A33/IC32 que afetam a nossa população, ao mesmo tempo 
que não aceitamos a colocação de portagens que põem em causa a 
função de mobilidade desta infraestrutura para a população e para a 
atividade económica». 
A garantia foi dada por Joaquim Santos, vice-presidente da autarquia, 
na sessão pública e debate sobre o tema, que decorreu no Centro de 
Solidariedade Social  de Pinhal de Frades, no dia 28 de maio.
No debate estiveram ainda Teresa Nunes e Carlos Pereira, presidentes da 
Junta de Freguesia de Arrentela e de Fernão Ferro, respetivamente. Ercília 
Palma, coordenadora do Gabinete de Projetos Estratégicos de Mobilidade 
e Transportes da câmara municipal, apresentou um relatório, no qual 
constam 78 anomalias em espaço público identificadas pela autarquia.
De entre estas, destacam-se a insuficiência de redes de proteção, pas-
sagens pedonais estreitas e com barreiras arquitetónicas, passeios 
inacabados, rails de proteção mal rematados ou perigosos, problemas de 
estabilização de taludes que revelam deficiências de drenagem de águas 
pluviais e maior vulnerabilidade à erosão, falta de sinalização em vias que 
se tornaram becos sem saída, deficiente separação destas vias com a 
A33, entre outras.
A autarquia identificou ainda a necessidade de repavimentação  de algu-
mas vias que ficaram deterioradas face à utilização intensiva de viaturas 
pesadas durante a obra, bem como a necessidade de recolha de entulho 
resultante de demolições inacabadas e estaleiros de obra.
Vários munícipes tomaram a palavra para denunciar situações da fase 
de obra e da sua conclusão, como a deficiente drenagem das ruas, com 
consequentes inundações; danos nas habitações; derrube de muros sem 
reposição, abatimento e fragmentação de vias, não restabelecimento 
de iluminação em zonas habitacionais e a não reposição de serventias 
rurais. Os moradores denunciaram ainda o excesso de velocidade em al-
gumas vias pavimentadas, que agora terminam em ruas sem pavimento, 
face às alterações de trânsito verificadas, e a falta de sinalização e neces-
sidade de barreiras acústicas junto a algumas casas. 
Joaquim Santos lamentou a ausência das Estradas de Portugal, S.A., em-
presa adjudicante da obra, da Autoestradas do Baixo Tejo, concessioná-
ria, e da CONBATE – Construções do Baixo Tejo, ACE, subconcessionária 
responsável pelo projeto e construção, e considerou que «numa altura 
em que tanto se fala da responsabilidade social das empresas e da in-
sensibilidade do Estado face aos problemas das populações, a ausência 
destas entidades e o seu silêncio é um sinal de menoridade da nossa 
democracia».

Após A aprovação da lei 
22/2012, de 30 de maio, sobre a 
reorganização administrativa ter-
ritorial autárquica, poder Local e 
populações uniram-se uma vez 
mais no dia 2 de junho, para protes-
tar contra a extinção de freguesias. 
«Freguesias sim, Extinção Não!» 
foram as palavras de ordem no 
desfile que partiu da rotunda da 
Cruz de pau e terminou no jardim 
do Fogueteiro, juntando centenas 
de pessoas. A lei agora aprovada 
prevê a extinção das freguesias de 
Fernão Ferro, Arrentela, Aldeia de 
paio pires e seixal, agregadas numa 
única, ficando o concelho com ape-
nas três freguesias.

Ao lado da população e dos tra-
balhadores das freguesias, esti-
veram o presidente da Câmara do 
seixal, Alfredo Monteiro, o presi-
dente da Assembleia Municipal do 
seixal, Joaquim Judas, os presiden-
tes das assembleias e das juntas 
de freguesia, vereadores da câma-
ra municipal e representantes do 
sindicato dos Trabalhadores das 
Autarquias Locais (sTAL). 

para Manuel Araújo, presidente 
da Junta de Freguesia de Amora, 
«aquilo que nos mobiliza é a defesa 
das nossas freguesias. Este gover-
no quer ir mais longe que o me-
morando da troika e tudo faz para 
acabar com as autarquias. só ainda 
não souberam explicar o que é que 
o país ganha com esta reforma». 

O autarca salientou que «as 
freguesias não têm dívidas e pe-
sam menos de 0,1 por cento no 
Orçamento do Estado. Esta lei vai 
afastar as pessoas do poder, vai di-
ficultar a capacidade de resolução 

dos problemas e não clarifica as 
competências e os meios que as 
freguesias vão ter».

Joaquim Judas considerou que 
a população «está unida na defe-
sa do poder Local Democrático. As 
freguesias são uma tribuna onde 
as pessoas se podem mobilizar 
para resolver os seus problemas 
e defender os seus interesses». 
Destacando o papel das freguesias, 
afirmou que «a assembleia muni-
cipal continuará a votar a favor das 
seis freguesias porque é assim que 
a população quer que seja».

Defender a democracia
Alfredo Monteiro destacou a im-

portância de «defender a democra-
cia que está a ser posta em causa 
todos os dias, quando se retiram 
direitos aos trabalhadores e às po-
pulações. Com esta lei querem aca-
bar com uma das maiores conquis-
tas de Abril, que é o poder Local, 
a sua autonomia e a participação 
popular na vida do país e no que 
isso significa para o seu desenvol-
vimento».

O presidente da câmara relem-
brou que «o poder Local é respon-
sável por 50 por cento do investi-
mento público que se faz no país 
e tem apenas 10 por cento dos 
recursos, numa altura em que o 
Orçamento do Estado é o mais bai-
xo de sempre, já que apenas 1,41 
por cento é transferido para as au-
tarquias». 

Terminou apelando à participa-
ção de todos: «sempre estivemos 
juntos, poder Local e população, 
e não vamos desistir das nossas 
seis freguesias, da defesa do poder 

Local Democrático e do serviço pú-
blico». 

Moção aprovada 
No final foi aprovada por unani-

midade uma moção. O documento 
manifesta «a oposição a qualquer 
proposta de liquidação de fregue-
sias», defende o atual número de 
freguesias, «bem como o reforço 
das suas competências e meios 
financeiros». simultaneamente, 
apela à subscrição do abaixo-assi-
nado e à participação de todos «pa-
ra o prosseguimento da luta contra 
a extinção de freguesias e em defe-
sa do poder Local Democrático».

Durante a manifestação, muitos 
assinaram o abaixo-assinado con-
tra a extinção de freguesias, que 
ainda se encontra a decorrer. 

Opinião da população
paulo Alexandre, da freguesia de 

Amora, esteve presente na iniciati-
va porque «para mim as freguesias 
representam proximidade, apoio e 
uma colaboração imprescindível». 
Mariana Oliveira, de Corroios, veio 
protestar «para não nos tirarem o 
que ganhámos com o 25 de Abril. 
Quem conhecia Corroios e o todo 
o concelho há uns anos, vê a evo-
lução que houve, graças ao poder 
Local.» 

Já António Alpalhão, do seixal, 
diz «estar contra esta medida 
porque as freguesias estão perto 
de nós e tudo o que precisamos 
podemos tratar lá». Almerinda 
Vilhena, de Amora, veio «lutar pe-
las freguesias.O presidente da jun-
ta está sempre disponível e é quem 
conhece melhor o território».  n

Desfile reuniu centenas de pessoas

População e Poder Local 
juntos pelas freguesias



SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 575    8 JUNHO 2012

4     DESTAQUE

Valorização ambiental
Visita à Recielectric 
e Recipolymers 

O Ambigroup é um grupo de gestão ambiental integrada. 
Constituído por diversas empresas, duas estão localizadas na zona 
industrial de Casal do Marco, no Seixal. A Recielectric, que gera re-
síduos de plástico durante a reciclagem de resíduos de equipamen-
tos elétricos e eletrónicos (REEE), dá cumprimento às obrigações 
legais e às metas de reciclagem exigidas atualmente. Esta tem 
capacidade para o tratamento de 3500 kg/hora de resíduos. Por 
sua vez, a Recipolymers  receciona todos estes resíduos e através 
de processos de triagem, trituração e granulação, transforma-os 
em matéria-prima secundária para a indústria de transformação 
de plásticos. A unidade recebe ainda os resíduos plásticos prove-
nientes dos veículos em fim de vida e os resíduos de construção e 
demolição da Ambitrena (operadora do grupo). 
Na visita que eleitos da autarquia e Junta de Freguesia de Arrentela 
efetuaram à Recielectric, foi possível ver que a unidade recebe 
eletrodomésticos, como frigoríficos, máquinas de lavar, computa-
dores e televisores. Empilhados em montes ou a correr nos tapetes 
rolantes, preparam-se para ter uma segunda vida. Na linha de des-
montagem são desmanchados com a ajuda de uma chave elétrica 
e das próprias mãos do operário. Cada componente tem um cesto 
de destino. O plástico para um lado, para posterior transformação 
em mobiliário de jardim, e o vidro para outro, destinado a uma fá-
brica de cerâmica ou de vidro. O alumínio e outros metais também 
têm mercado assegurado. 
A unidade do Seixal iniciou atividade em 2009, com um investimen-
to de cerca de 6 milhões de euros, tem perto de 80 trabalhadores 
e vários projetos em aberto, como a compactação de metais. Está 
prevista para o 2.º semestre do ano uma nova linha de produção 
que criará mais 60 postos de trabalho.
Nelson Além, administrador do grupo, referiu que a unidade foi 
implementada no Seixal pelo facto de «estrategicamente estar 
bem localizado, numa zona com potencialidade e densidade po-
pulacional. As nossas localizações têm igualmente que ver com 
locais onde se geram resíduos». Estes são rececionados através 
«da parceria que estabelecemos com a Amb3E e outras entidades 
sem fins lucrativos que organizam o modelo de gestão da retoma 
dos resíduos provenientes dos sistemas multimunicipais, intermu-
nicipais e câmaras municipais (SMAUT), assim como dos pontos 
eletrões, colocados nos centros comerciais». 
Ao contrário de muitos setores, «no ambiente crescem oportunida-
des de negócio, as tecnologias estão sempre a evoluir. Hoje em dia 
fala-se muito de resíduos, estes são matérias-primas. Mudou-se 
muito a filosofia do que é resíduo para o que pode ser reaproveita-
do», salientou o administrador.

O desenvOlvimentO 
ambiental sustentável foi o mo-
te para a sessão do Fórum seixal 
que decorreu no dia 25 de maio, 
no independente Futebol Clube 
torrense. Os temas abordados 
inseriram-se na preparação para a 
discussão pública do Plano diretor 
municipal (Pdm). Ao longo do dia, 
os eleitos visitaram a freguesia de 
Arrentela, contactando com a po-
pulação e os agentes económicos 
e sociais. O roteiro incluiu a visita 
a uma empresa na área da recicla-
gem e valorização ambiental.

durante a sessão, Alfredo mon-
teiro, presidente da autarquia, re-
feriu que «estes encontros abor-
dam áreas essenciais para o de-
senvolvimento do concelho. Com 
a iniciativa pretendemos que a 
população participe na construção 
deste projeto municipal, o Pdm, 
que é um instrumento fundamen-
tal, priorizando o desenvolvimento 
económico e a coesão social». 

teresa nunes, presidente da 
Junta de Freguesia de Arrentela, 
disse ser «este o espaço para ou-
virmos os munícipes. neste mo-
mento, a nossa maior preocupação 
prende-se com a extinção das fre-
guesias e  como vai afetar a vida das 
populações, seja na recolha de lixo 
ou na obtenção de uma certidão».

em 2003, o município do seixal 
aderiu à Carta de Aalborg – Carta 
das Cidades europeias para a 
sustentabilidade. em 2010, assi-
nou os compromissos de Aalborg  
e assumiu uma gestão local susten-
tável, assente na mobilidade, equi-
dade, economia local e dinâmica 
sustentável. e, em 2011, aderiu ao 

Pacto de Autarcas que aponta para 
uma redução até 2020 de 20 por 
cento  dos gases com efeito de estu-
fa e 20 por cento de produção das 
energias renováveis. 

Para Joaquim tavares, verea-
dor da área do ambiente, falar 
de desenvolvimento sustentável 
é «abordar questões ambientais, 
económicas e sociais. trata-se da 
qualidade de vida das pessoas, in-
tegrada no planeamento estraté-
gico que a autarquia está a desen-
volver. Foi assim há 15 anos, quan-
do iniciámos a recolha seletiva, é 
agora quando implementamos os 
programas de valorização da Baía 
do seixal ou promovemos o projeto 
do Arco Ribeirinho sul».  

Intervenção da população
 A sessão prosseguiu com as 

intervenções de populares que 
mostraram a sua preocupação 
com a paragem do processo para 
a construção do hospital no seixal, 
as urgências do Garcia de Orta, a 
constituição de mega-agrupamen-
tos de saúde e as consequências 
da extinção de freguesias. Ao ní-
vel do ambiente, foram colocadas 
questões sobre os ecopontos loca-
lizados na Praceta João de Barros, 
assim como sobre os contentores 
de recolha de resíduos na Av. do 
mFA. Ainda na Av. do mFA, ao nível 
da mobilidade, a população falou 
sobre a colocação de passadeiras 
desniveladas e os sentidos de trân-
sito nesta artéria. 

em resposta, o vereador da área 
ambiental, Joaquim tavares rea-
firmou a necessidade de sensibili-
zar os munícipes para uma correta 

deposição de resíduos. Quanto às 
questões da mobilidade, o verea-
dor da área, Joaquim santos, re-
feriu que «aquando da requalifi-
cação da Av. do mFA, a autarquia 
estudou as possibilidades para o 
perfil da avenida, tendo concluí-
do que a melhor opção foi a que se 
concretizou. Quanto à circulação 
automóvel, a opção foi pelos dois 
sentidos,  assegurando a mobilida-
de na torre da marinha». 

Joaquim Judas, presidente da 
Assembleia municipal do seixal, 
fez uma analogia entre a sustenta-
bilidade ambiental, que tem que 
ver «com a gestão de recursos e 
a qualidade de vida das pessoas, 
aplicando o mesmo princípio à 
questão das freguesias. Quem deci-
diu que deviam ser extintas não se 
aproximou das pessoas e das suas 
necessidades». 

Alfredo monteiro finalizou, des-
tacando que «a luta pela constru-
ção do hospital no seixal vai pros-
seguir. Os dados sociais do país são 
dramáticos, mais de um milhão de 
idosos vivem isolados e o desem-
prego crescente e a níveis nunca 
atingidos abrange 50 por cento dos 
jovens, uma situação para a qual 
é prioritário encontrar solução». 
O autarca referiu ainda que «as 
reduções das transferências do 
Orçamento do estado provocam 
a asfixia financeira dos municí-
pios e criam sérias dificuldades na 
resposta às populações. É preciso 
defender os serviços e o emprego 
públicos e lutar contra a privati-
zação da água e dos resíduos, uma 
das medidas que integram o me-
morando da troika». n

Fórum seixal na freguesia de Arrentela

Gestão sustentável 
garante qualidade de vida
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A reorgAnizAção dos 
circuitos de recolha seletiva por 
parte da Amarsul tem conduzido 
a uma sobreutilização dos eco-
pontos, em particular do emba-
lão (ecoponto amarelo).

Tendo em conta que os ecopon-

tos são de utilização coletiva, a 
correta utilização dos mesmos é 
fundamental para a boa higiene 
urbana. A colaboração de todos 
é essencial, pelo que se solicita 
aos munícipes que acondicionem 
devidamente os seus resíduos. 

Desta forma, sugerimos que te-
nha em conta as seguintes indi-
cações quando depositar as suas 
embalagens no ecoponto ama-
relo:

Colaboração de todos é essencial

Boas práticas de 
utilização do embalão Coordenado pela ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e 

dinamizado pela Agência Municipal de Energia do Seixal - AMESEIXAL 
e outras entidades, o projeto ECOSAVE procura dar a conhecer até que 
ponto a eficiência energética dos eletrodomésticos é diminuída pelos 
hábitos incorretos de utilização. 
Nesta edição apresentamos alguns conselhos para uma utilização 
ecológica dos seus equipamentos de frio (frigoríficos e arcas):
• O equipamento deve estar afastado de fontes de calor (fogão, jane-
las, máquinas de lavar). Deve também assegurar-se a circulação de ar 
à sua volta. Ao baixar a temperatura da envolvente do equipamento em 
5º C, consegue-se uma economia de energia até 30 por cento.
• As temperaturas do termóstato do frigorífico devem estar reguladas 
para + 5º C e a temperatura do congelador entre -15º C e -18º C. 
• Evite ao máximo aberturas desnecessárias e muito demoradas das 
portas.
• Ao descongelar os alimentos no frigorífico, estes estarão a contribuir 
para manter a sua temperatura interior, reduzindo o trabalho do mes-
mo, e poupando cerca de 2 por cento do consumo energético diário.
• Quanto mais cheio estiver o frigorífico, melhor é o seu funcionamen-
to. Assim, caso não estejam alimentos suficientes no compartimento, 
deve lá colocar recipientes fechados, não totalmente cheios. No en-
tanto, é importante assegurar a circulação do ar, evitando comprimir 
demasiado os alimentos ou pô-los em contacto direto com as paredes. 
• Ao colocar alimentos no frigorífico ou congelador, deve deixá-los 
arrefecer primeiro, pois se estiverem ainda quentes o frigorífico terá de 
compensar o calor introduzido, o que pode causar um aumento de 10 
a 15 por cento do consumo diário de energia.
• As borrachas dos equipamentos de frio são um elemento essencial 
na vedação do mesmo e, consequentemente, na sua eficiência ener-
gética. Por isso, deverão existir alguns cuidados de manutenção.
• A grelha exterior do frigorífico (serpentinas) deve ser limpa pelo 
menos uma vez por ano, para evitar grandes acumulações de poeiras 
e consequente redução na eficiência de arrefecimento do frigorífico, 
causando um maior consumo de energia. 
• O congelador deve ser descongelado quando a camada de gelo 
for de pelo menos 3 mm. A presença desta camada funciona como 
isolante, fazendo com que o termóstato não consiga perceber que 
temperatura está no interior do congelador, continuando a produzir 
frio e consequentemente mais gelo. 
• Sempre que ocorram ausências prolongadas, é aconselhável 
esvaziar e desligar o frigorífico, deixando depois as portas abertas 
para evitar a formação de odores desagradáveis. No caso de se querer 
manter alguns alimentos, pode no seu interior baixar ligeiramente a 
temperatura do frigorífico, pois como o equipamento não vai ser utili-
zado não existirão tantas perdas de energia. 
• A implementação das medidas propostas permite reduzir em mais 
de 40 por cento o consumo de energia do seu frigorífico ou combinado.

Projeto Ecosave – conselhos úteis 
Frigoríficos e arcas 
mais eficientes

A AMESEIXAL – Agência Municipal 
de Energia do Seixal vai realizar 
auditorias energéticas gratuitas 
ao comércio local do concelho do 
Seixal, visando reduzir o consumo 
de energia nas suas instalações.
Vocacionada para a racionalização 
dos consumos energéticos e im-
plementação de energias alternati-
vas, a AMESEIXAL entendeu apoiar 

os agentes económicos locais na 
promoção das melhores práticas 
energético-ambientais, contribuin-
do assim para o cumprimento do 
Pacto de Autarcas a que a Câmara 
Municipal do Seixal aderiu formal-
mente em 2011. De salientar que 
uma das medidas é o Plano de 
Ação para a Energia Sustentável, 
que prevê a realização de uma 

campanha de sensibilização sobre 
a redução da fatura energética no 
comércio local. 
Para mais informações e inscrições 
contactar a AMESEIXAL: Rua Paiva 
Coelho, n.º 23, Loja 42 A, Seixal; te-
lefone 212 275 656 ou pelo e-mail 
ameseixal@cm-seixal.pt.

Auditorias gratuitas para comércio local
Poupe na sua fatura energética

• escorra e despeje todo o con-
teúdo das embalagens.

1

•  retire as tampas e rolhas, 
quando estas forem de material 
diferente da embalagem.

3

• evite a colocação de resíduos na envolvente do ecoponto. Se esti-
ver cheio, procure um ecoponto próximo onde possa depositar ade-
quadamente os seus resíduos.

5

• Sempre que possível, espal-
me-as, pois assim ocuparão me-
nos espaço em casa e também no 
ecoponto.

2

• Deposite individualmente as 
embalagens no contentor adequa-
do, evitando a colocação de sacos 
cheios de embalagens, que ocu-
pam mais espaço.

4
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A junta de freguesia encontra-se a proceder à qualificação de rotundas na 
zona dos Redondos. Para além de pequenas reparações, as intervenções 
incluem a pintura com tinta refletora com vista ao aumento da segurança 
rodoviária, nomeadamente durante a noite.

No dia 27 de maio, por ocasião da Festa da Flor, a população do Pinhal do 
General passou a contar com uma nova área de estadia, junto à Alameda 
das Palmeiras.
No espaço, a junta de freguesia colocou dois bancos e uma mesa, bem 
como uma armação em madeira que poderá servir para o crescimento 
de vegetação que permita a criação de sombra. Foi também efetuada a 
limpeza e manutenção do espaço.

Fernão Ferro

Espaço de estadia 
na Alameda das Palmeiras

Beneficiação de rotundas 
nos Redondos

Rua da Igreja, n.º 18 A, 2865-061 Fernão Ferro > Tel.: 212 120 498 > Fax: 212 120 598 > jf-fernaoferro.pt

A Feira da Troika, uma das ativida-
des com que Fernão Ferro celebrou 
o 19.º aniversário da elevação a 
freguesia, vai ter continuidade ao 
quarto sábado de cada mês entre 
as 8 e as 18 horas. 
O evento realiza-se junto ao 
Mercado Municipal de Fernão 
Ferro, onde pode encontrar ou ven-
der antiguidades, velharias, objetos 

de coleção e artesanato. A numis-
mática ou a filatelia, entre outros 
artigos usados ou antigos, são algu-
mas das áreas que têm despertado 
maior interesse e para as quais a 
iniciativa se encontra direcionada.
Realizada no dia 26 de maio, esta 
primeira edição da Feira da Troika 
contou com 22 inscrições de resi-
dentes na freguesia e incluiu ani-

mação musical com concertinas. 
Nas próximas edições, se tiver in-
tenção de montar uma banca, pode 
inscrever-se na Junta de Freguesia 
de Fernão ferro ou preencher a 
ficha de inscrição disponível na 
Internet, em fernaoferro.pt. A pá-
gina eletrónica da autarquia dis-
ponibiliza ainda o regulamento de 
participação.

A Junta de Freguesia de Fernão Ferro 
está a colaborar com a Associação 
Rumo, Cooperativa de Solidariedade 
Social, na colocação em ambiente 
laboral de pessoas portadoras de 
deficiência ou incapacidade não im-

peditivas de desenvolverem traba-
lho ou atividades profissionais.
No âmbito desta iniciativa, desen-
volvida em parceria com o Centro 
de Emprego do Seixal, a autarquia 
integra atualmente duas pessoas.

A associação assume a responsa-
bilidade pelo seguro de acidentes 
pessoais e subsídios de refeição e 
transporte, não havendo quaisquer 
encargos para a entidade integra-
dora.

Feira da Troika ao quarto sábado de cada mês

Integração de pessoas 
com incapacidade ou deficiência
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Cerca de 650 alunos do ensino básico e pré-escolar participaram, no dia 
28 de maio, na Jogária da Arrentela que decorreu no campo do Atlético 
Clube de Arrentela.
As crianças das escolas básicas do 1.º ciclo e dos jardins de infância 
Nuno Álvares, Qt.ª de S. João, Arrentela e Torre da Marinha passaram 
assim uma manhã diferente e muito divertida com insufláveis, vários 
circuitos gímnicos e de equilíbrio, duplo minitrampolim, entre outras 
atividades.

As crianças das escolas básicas do 1.º ciclo e dos jardins de infância da 
rede pública da freguesia de Arrentela foram ao teatro assistir à peça Os 
Cães, numa parceria da junta de freguesia com a Animateatro. No total, 
cerca de 850 crianças da EB e JI Nuno Álvares, Arrentela, Qt. de São João, 
Nossa Sr.ª do Monte Sião, Torre da Marinha e Pinhal de Frades tiveram a 
oportunidade de contactar com esta forma de arte que é o teatro. 
A peça fala sobre as desavenças de duas matilhas de cães, os SKI e 
os EX, e o amor que nasce entre elementos de lados opostos, sendo 
que as crianças foram chamadas a participar ativamente na ação. As 
sessões decorreram na Sociedade Filarmónica União Arrentelense, 
Independente Futebol Clube Torrense e Centro de Solidariedade Social 
de Pinhal de Frades.

Estão abertas até dia 22 de junho 
as inscrições para o 9.º Torneio 
de Xadrez da Freguesia de 
Arrentela.  Organizado pela Junta 
de Freguesia de Arrentela com o 
apoio da Câmara Municipal do 
Seixal, a prova realiza-se no dia 23 
de junho, a partir das 14.30 horas, 
no Grupo Desportivo do Cavadas.
Aberta a todos, a prova joga-se de 
forma individual, em sistema suí- 
ço de sete sessões de partidas 
semirrápidas de 15 minutos por 
jogador. As inscrições são gratui-
tas e devem ser efetuadas para o 
e-mail jogosdoseixal@gmail.com. 
No ato da inscrição deverão ser in-
dicados: nome completo, data de 
nascimento, clube/escola/grupo 
informal ou individual.

Com o objetivo de melhorar a aces-
sibilidade dos peões entre a Av. da 
Ponte e a R. da Boavista, em Pinhal 
de Frades, a Junta de Freguesia de 
Arrentela e a Câmara Municipal 
do Seixal estão a proceder à cons-
trução de uma ligação entre as 
duas vias, que inclui a colocação 
de uma escadaria metálica e cria-
ção de uma via pedonal em lajeta. 
Com esta obra, os moradores da 
zona passam a aceder de uma for-
ma mais rápida e direta à Av. da 
Ponte, uma via central naquela 
localidade.

A Escola Básica da Qt.ª de S. João recebeu a vereadora do pelouro da 
Educação, Cultura e Juventude, Vanessa Silva, a presidente da Junta de 
Freguesia de Arrentela, Teresa Nunes, e técnicos da autarquia no dia 16 
de maio para uma visita de trabalho integrada num programa de visitas às 
escolas do 1.º ciclo e jardins de infância.
Para além de reforçar os laços de proximidade entre a escola e autarquia, 
durante esta visita as autarcas ficaram a conhecer de perto algumas das 
dificuldades e problemas existentes na escola e sentidas pelos professo-
res e alunos. Puderam ainda ficar a saber mais sobre os projetos em cur-
so e qual o ponto de situação dos equipamentos e materiais existentes.

A Associação Khapaz realizou, no dia 27 de maio, a Festa de África que 
reuniu os moradores do bairro e parceiros da associação para uma tarde 
de música e celebração da cultura africana.  A vereadora da Câmara do 
Seixal Corália Loureiro e a presidente da Junta de Freguesia de Arrentela 
estiveram presentes na iniciativa, destacando todo o trabalho realizado 
pela associação junto dos jovens. Para além de uma missa e almoço na 
igreja e Centro Paroquial de Arrentela, houve muita animação junto à sede 
da Khapaz, com os Dj Néne e Maboko e com os grupos TDS, Black Vibe – 
Chullage, Fdib, Lowrasta – Mini Afro, KsK, Start Struk, Red Chikas, Sony 
Pain, Hugo Rey e Mauro Rey e Fidjus Di Djunta Mo.

Arrentela

Visita à Escola Básica 
da Quinta de S. João

Festa de África na Khapaz

9.º Torneio 
de Xadrez

Nova ligação 
pedonal 
na Av. da Ponte

Crianças da freguesia 
foram ao teatro 

Largo 25 de Abril  – Arrentela > 2840-149 Seixal >Tel.: 212 277 360 > Fax: 212 277 368 > jf-arrentela.pt

Jogária reúne 650 crianças
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O COnselhO Municipal 
de educação do seixal (CMes) 
aprovou um parecer que solici-
ta ao Ministério da educação e  
Ciência a suspensão da constitui-
ção de agrupamentos de escolas 
(ou mega-agrupamentos) por 
considerar o processo «desade-
quado e coercivo».

este parecer surge como res-
posta à decisão do ministério de 
criar agrupamentos de escolas no 
próximo ano letivo (2012-2013), 
tendo como objetivo englobar to-
dos os níveis de ensino, desde o 
pré-escolar até ao 12.º ano. 

A aprovação do parecer te-
ve lugar numa reunião do CMes 
que se realizou no dia 29 de maio, 
nos serviços Centrais da Câmara 
Municipal do seixal, presidida 
por Alfredo Monteiro, presiden-
te da autarquia. estiveram pre-
sentes Vanessa silva, vereadora 
do pelouro da educação, Cultura 
e Juventude, Manuel Aráujo, pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Amora (em nome das juntas de fre-
guesia do concelho), técnicos da 
autarquia e os elementos  restantes 
do CMes.

Turmas com 30 alunos
segundo o ministério, a reorga-

nização da rede escolar irá per-
mitir que os alunos possam fre-
quentar as escolas do seu agrupa-
mento desde o ensino pré-escolar 
até ao secundário. no entanto, esta 
questão de sequencialidade dos 
percursos educativos é contestada 

pelo CMes, que considera que a es-
pecificidade do ensino secundário 
não permite garantir que um alu-
no permaneça os 12 anos de esco-
laridade no mesmo agrupamento.

Com esta reorganização, cada 
agrupamento de escolas poderá 
ter, no concelho do seixal, até cer-
ca de 3 mil alunos, e cada turma 
poderá ter até 30 alunos. Mas não 
está esclarecido o número de es-
tabelecimentos de ensino que vão 
integrar um mega-agrupamento. 
O CMes considera que, perante 
este quadro, torna-se difícil criar a 
«coerência no projeto educativo», 
preconizada pelo governo.

Gestão escolar
sobre a gestão escolar, prevê-

-se que em cada agrupamento 
exista um conselho geral, um 
conselho pedagógico e um dire-
tor, que tomam decisões admi-
nistrativas e pedagógicas sobre 
todos os níveis de ensino.

Para Alfredo Monteiro, esta 
decisão distancia os órgãos de 
gestão das escolas e da comu-
nidade educativa: «esta opção 
torna a gestão escolar e pedagó-
gica completamente desligada 
dos seus protagonistas que, em 
primeiro lugar, são os alunos e 
todos os que fazem parte do pro-
cesso educativo, os professores e 
trabalhadores das escolas».

Gestão dos recursos
Outro pressuposto do Governo 

é que a nova reorganização das 

escolas vai permitir «a racionali-
zação e eficiência na gestão dos 
recursos humanos e materiais».

sobre esta matéria, Alfredo 
Monteiro considera que «na 
educação, não aceitamos a visão 
economicista do governo, em que 
o objetivo é sobretudo reduzir 
na despesa. há custos que não é 
possível deixarem de ter porque 
têm a ver com a qualidade da edu-
cação dos alunos, o seu futuro e o 
futuro do país».

Carta Educativa 
O parecer do CMes exige «o 

respeito e o cumprimento da 
Carta educativa Municipal do 
seixal em vigor», que foi ho-
mologada pelo Ministério da 
educação, e que não prevê a cria-
ção de mega-agrupamentos.

Vanessa silva considera que 
se o Governo entende que «o 
planeamento escolar ao nível 
dos municípios não é suficien-
te, deve desenvolver uma Carta 
educativa nacional, que os possa 
conformar». esta é também uma 
das questões frisadas no parecer 
aprovado.

Ouvir os municípios
João Passarinho, diretor-ad-

junto da Direção Regional de 
lisboa e Vale do Tejo (DRelVT), 
referiu que a DRelVT reuniu com 
a autarquia e diretores das esco-
las do concelho e enviou todos os 
pareceres que lhe foram entre-
gues para a secretaria de estado.

Manuel Araújo disse que está 
preocupado com o facto de se es-
tarem a agregar instituições em 

todas as áreas, «na saúde, nas es-
colas, nos tribunais e nas fregue-
sias, sem ter em conta a opinião 
dos intervenientes e sem provas 
de que seja uma vantagem». 

Os elementos do CMes abor-
daram várias questões, nomea-
damente o facto de não se dever 
criar agrupamentos «a régua e 
esquadro», sem haver históri-
co, projetos ou identidade co-
mum entre as escolas, sem ter 
em conta questões de segurança 
e quando ao mesmo tempo os 
agrupamentos existentes não 
estão ainda consolidados. Outro 
aspeto muito debatido foi o gran-
de número de professores com 
horário zero (sem horário leti-
vo), muitos deles com mais de 20 
anos de serviço que podem sair 
para outra escola do concelho.n

A cerimónia de entrega de prémios 
do concurso Imagem em Movimento 
teve lugar na Escola Secundária 
Alfredo dos Reis Silveira, no dia 10 
de maio, e contou com a presença 
da diretora da escola, Maria dos 
Anjos Brites, e da vereadora da 
Câmara Municipal Corália Loureiro, 
que felicitaram os alunos, realçando 
a importância da iniciativa. A concur-

so estiveram 27 trabalhos, prove-
nientes das escolas básicas do 2.º 
e 3.º ciclos Carlos Ribeiro, de Pinhal 
de Frades, Nun’Álvares e Miratejo e 
Escola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira. 
O júri, constituído por representantes 
da Direção-Geral da Saúde, Escola 
Nacional de Saúde Pública, Câmara 
Municipal do Seixal e Unidade de 

Cuidados na Comunidade do Seixal, 
atribuiu aos alunos Daniel Caraça, 
Renata Freitas e Ricardo Mendonça, 
da EB Carlos Ribeiro, de Pinhal de 
Frades, o primeiro lugar pelo traba-
lho  intitulado «HIV Comportamentos 
de Risco». O segundo lugar foi pa-
ra Mara Cá, Maria Grenho, Jéssica 
Oliveira e Gabriela Luvumba, da 
EB Nun’Álvares com o trabalho «O 

Tabaco». Laura Simões, aluna da ES 
Alfredo dos Reis Silveira ficou em ter-
ceiro lugar com o trabalho intitulado 
«Vida Saudável». Estes alunos rece-
beram cheques para a aquisição de 
materiais pedagógicos, no valor de 
150, 100 e 50 euros, respetivamen-
te para o 1.º, 2.º e 3.º lugares. Foram 
ainda atribuídas três menções hon-
rosas. 

Imagem em Movimento é uma 
iniciativa da equipa do Projeto de 
Educação para a Saúde da Escola 
Secundária Alfredo dos Reis Silveira, 
promovido em parceria com a  
Câmara Municipal do Seixal, no âm-
bito do Projeto Seixal Saudável.  Este 
tem como objetivo promover junto 
da comunidade educativa a adoção 
de comportamentos saudáveis.

Concurso sensibiliza para a saúde
Cerimónia de entrega de prémios Imagem em Movimento

Conselho Municipal de educação do seixal

Contra a criação
de mega-agrupamentos
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Para celebrar o Dia Mundial da 
criança, realizaram-se várias iniciativas no 
concelho. Integrado no apre(e)nder o Teatro, 
e numa parceria com o Sementes – Festival 
Internacional para a Infância, organizado pelo 
Teatro extremo, realizaram-se três espetá-
culos para as crianças: Estórias e Maravilhas, 
do teatro de marionetas de Teodor borisov 
(bulgária), no Parque Urbano das Paivas; Na 
Boa Companhia, com o Palhaço companhia, 
no Parque da Quinta D. Maria, Seixal; e   
A-TA-KA, teatro infantil pela companhia cal 
y canto (espanha), no largo do Mercado de 
Miratejo. O centro de Solidariedade Social de 
Pinhal de Frades realizou o Torneio Festivo de 

andebol e a biblioteca Municipal do Seixal or-
ganizou Uma Noite na biblioteca, que propor-
cionou a crianças entre 8 e os 12 anos a opor-
tunidade de passar uma noite diferente com 
ateliês de leitura e escrita criativa, histórias e 
livros. Nos parque do Serrado, das Paivas e do 
Fanqueiro, em amora, na Quinta da Marialva, 
em corroios, junto à escola básica de aldeia 
de Paio Pires e no estádio do bravo, no Seixal,  
realizaram-se atividades desportivas e lúdi-
cas dirigidas aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, numa organização da câmara muni-
cipal e juntas de freguesia. Insufláveis, jogos 
e animação musical fizeram as delícias das 
crianças que assim celebraram o seu dia. n

Teatro, desporto 
e animação 
no Dia Mundial
da Criança
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Sabia que a maioria 
dos jovens das escolas secundá-
rias do concelho pensa que o en-
velhecimento ativo é continuar a 
trabalhar depois da reforma? esta 
foi uma das conclusões do estu-
do envelhecimento, Pareceres e 
Realidades, realizado por Nádia 
Costa, aluna do instituto Superior 
de Ciências educativas. 

O estudo foi apresentado du-
rante o encontro interagir Forte 
e envelhecer ativo, organizado 
pela Câmara Municipal do Seixal 
para comemorar o ano europeu 
do envelhecimento ativo e da 
Solidariedade entre Gerações 
(aeeaSG).

Sendo a solidariedade entre ge-
rações o tema central do encontro, 
o auditório dos Serviços Centrais 
da Câmara do Seixal acolheu os 
idosos e os alunos que participa-
ram no estudo para debater ideias.

Com base em questionários rea-
lizados a 111 alunos das escolas 

secundárias Manuel Cargaleiro, 
José afonso, alfredo dos Reis 
Silveira e amora, o trabalho reve-
lou que a maioria dos jovens con-
sidera que grande parte dos idosos 
sofrem de demência ou são senis, 
que se sentem miseráveis a maior 
parte do tempo e que a maioria é 
doente e precisa de auxílio para as 
suas atividades diárias. 

Permuta de saberes
Joaquina Madeira, comissária 

do aeeaSG, afirmou que, «numa 
sociedade do conhecimento, não 
devemos excluir ninguém por cau-
sa da idade». acrescentou ainda 
que, «no Seixal, há condições para 
envelhecer com qualidade».

Corália Loureiro, vereadora da 
Câmara do Seixal, acredita que o 
que diferencia a intervenção social 
do concelho «é o trabalho coletivo, 
de cooperação e solidariedade, in-
dependentemente da condição, re-
ligião, idade e opção política. Todos 

somos necessários para construir 
um município mais forte, com mais 
qualidade de vida». 

Qualidade de vida
No concelho do Seixal, em 20 

anos, o número de idosos (com 
65 e mais anos) duplicou, sen-
do atualmente de 24 641 idosos. 
Curiosamente, o Seixal (uma das 
freguesias mais antigas) e Fernão 
Ferro (uma das mais recentes) são 
as mais envelhecidas, e aldeia de 
Paio Pires é a freguesia mais jovem. 
Os dados foram fornecidos por 
anabela Soares, responsável pela 
área da ação Social na autarquia.

Fernando Sousa, presiden-
te da união das associações de 
Reformados, Pensionistas e idosos 
do Concelho do Seixal, considera 
que as instituições que represen-
ta contribuem para o desenvolvi-
mento do município, não só pelo 
apoio que prestam aos idosos, co-
mo pelo facto de serem gerado-

ras de postos de trabalho e dina-
mizadoras da economia: «Foram 
criados nesta área 640 postos de 
trabalho diretos e 150 postos de 
trabalho indiretos, e diariamente 
são adquiridos produtos alimenta-
res para as instituições.»

Projetos para idosos
Mariana Mareco, professora da 

universidade Sénior do Seixal, fa-
lou sobre este projeto da Casa do 
educador do Seixal, que permitiu 
a pessoas com mais de 50 anos 
estudar, participar em atividades 
recreativas e culturais e conviver, 
proporcionando o bem-estar dos 
seus frequentadores.

Conceição quarela, professo-
ra na escola Secundária Manuel 
Cargaleiro, falou sobre a partici-
pação de três turmas daquele 
estabelecimento de ensino no 
Prémio da universidade Católica 
Ciência, Saúde e… os Meus avós. 
alguns alunos fizeram voluntaria-

do na associação de Reformados 
e idosos da Freguesia de amora 
(aRiFa) e aplicaram inquéritos a 
idosos, tendo realizado dois vídeos 
que apelam ao convívio e cuidado 
intergeracional.

No final do encontro, atores do 
(Des)Dramatizar mostraram a to-
dos que os mais velhos conseguem 
fazer sorrir gente de todas as ida-
des.

O jardim que liga gerações
No dia 1 de junho, no Jardim 

do Seixal, realizou-se a iniciativa  
encontro entre Gerações: o Jardim 
que os Liga, que reuniu idosos 
das associações de reformados 
do concelho e crianças de institui-
ções particulares de solidarieda-
de social para a infância. as duas 
gerações ensinaram uma à outra 
as brincadeiras e jogos dos seus 
tempos, revelando que todas as 
idades têm a aprender umas com 
as outras. n

encontro interagir Forte e envelhecer ativo

Solidariedade entre gerações

O Parque do Serrado vai receber, a 
10 de junho, a partir das 9 horas, as 
comemorações do Dia Municipal 
do Idoso, com a presença de cente-
nas de seniores neste convívio.
A iniciativa é organizada pela União 
das Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Concelho 
do Seixal, com o apoio das suas as-
sociadas, câmara municipal, juntas 
de freguesia, corporações de bom-

beiros do Seixal e de Amora.
A celebração deste dia pretende 
contribuir para a ocupação de tem-
pos livres dos idosos, valorizar o 
papel que estas pessoas desem-
penham no desenvolvimento do 
concelho e, ao mesmo tempo, é um 
momento propício para os grupos 
corais e as classes de ginástica das 
associações mostrarem o trabalho 
realizado ao longo do ano.

Este ano, os participantes come-
çam o dia com jogos tradicionais e 
uma partida de malha, seguindo-se 
ginástica sénior.
De tarde, está prevista a atuação 
dos grupos corais, a intervenção 
dos representantes das entidades 
organizadoras e convidadas e por 
fim o desfio será bailar, com acom-
panhamento musical do Grupo de 
Concertinas dos Redondos.

Dia 10 de junho, Parque do Serrado
Celebrar o Dia Municipal do Idoso
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A Câmara Municipal do Seixal, com a colaboração da Associação 
das Colectividades do Concelho do Seixal realizou, entre os dias 
22 e 27 de maio, a 3.ª edição da Semana Social, este ano dedicada 
às coletividades e ao seu trabalho social. No dia 22 de maio, a 38.ª 
reunião plenária do CLASS iniciou as atividades. As coletividades 
de desporto, cultura e lazer partilharam o trabalho que realizam 
junto das populações mais carenciadas, e foi debatida a candida-
tura à 3.ª edição da linha Promoção da Interculturalidade a Nível 
Municipal, que tem como objetivo promover iniciativas de caráter 
intercultural nos municípios e foi aprovado o plano de ação do 
Contrato Local de Desenvolvimento Social.
No dia 23 de maio, decorreu um encontro de instituições de solida-
riedade social subordinado ao tema «IPSS com Ideias» onde foram 
aprovados alguns dos projetos inovadores das instituições do con-
celho e, no dia 24, o Pavilhão Municipal do Alto do Moinho recebeu 
várias coletividades para um workshop que contou ainda com um 
programa cultural.
O Movimento Democrático de Mulheres participou na semana 
social com um debate sobre a Saúde da Mulher Idosa, o que incluiu 
temas sobre a vida diária das mulheres e as doenças que as afetam 
a partir de uma determinada idade.
Durante a semana, a vereadora Corália Loureiro, que esteve pre-
sente em várias iniciativas, destacou o trabalho social das coletivi-
dades, sobretudo junto dos jovens e dos idosos mais carenciados. 
«Somos um concelho com um grande trabalho nesta área e por isso 
fazia todo o sentido refletir sobre o mesmo e mostrar também à 
população o que é feito nas nossas coletividades na área social». A 
semana social terminou no dia 27 de maio com o Agita Seixal (págs. 
12/13). 

Semana Social do Seixal
Refletir e valorizar o trabalho 
social das coletividades

Durante a Semana 
Social, o dia 24 de maio foi espe-
cialmente dedicado à população 
sénior. Cerca de 100 idosos das as-
sociações de reformados do con-
celho participaram num piqueni-
que no Parque do Serrado,  inte-
grado ainda nas comemorações 
do Dia Mundial da Saúde, cujo 
tema é o «envelhecimento ativo». 

ao longo do dia realizaram-se 
várias atividades ao ar livre, co-
mo jogos tradicionais, a explo-
ração em grupo do tema «Vida 
Saudável» e a entrega de prémios 
do concurso de rimas sobre segu-
rança e segurança rodoviária, no 
qual dezenas de artistas popula-
res com mais de 55 anos deram 
largas à sua alma de poeta. 

O grande objetivo deste con-
curso dinamizado pelo Projeto 
Seixal Saudável foi promover o 
convívio entre os participantes e 
demonstrar como uma vida ativa 
contribui para o bem-estar e para 
a saúde de todos, especialmente 
dos mais idosos.

a vereadora da câmara do 
Seixal Corália Loureiro esteve pre-
sente nesta iniciativa e afirmou 
que «é em projetos como este que 
vem ao de cima o que muitas vezes 
está escondido dentro de cada um. 
Queremos que as pessoas tenham 
mais anos, mas com qualidade de 
vida. a poesia faz bem à mente e 

ao espírito e com este concurso 
os nossos poetas estão também 
a sensibilizar a população para 
a segurança na estrada. Deixou 
ainda uma palavra de apreço às 
associações de reformados pelo 
que fazem todos os dias pela nossa 
população idosa».

 Fernando Sousa, presiden-
te da união das associações de 
reformados do Concelho do 
Seixal, considera que a iniciativa 
«é muito atual porque a insegu-
rança infelizmente faz parte dos 
nossos dias. Mas se seguirmos os 
conselhos destes nossos poetas tu-
do será mais fácil. esta e outras ini-
ciativas que se realizam no nosso 
concelho permitem-nos um enve-
lhecimento ativo e feliz que é o que 
desejamos para os nossos idosos».

a Divisão Policial do Seixal foi 
parceira no concurso de rimas. 
Diogo Simões, comandante da di-
visão, explicou que «os idosos têm 
necessidades diferentes da res-
tante população e, por isso, desen-
volvemos programas específicos 
de apoio aos mais velhos. esta é 
mais uma iniciativa que contribui 
para a proximidade da polícia a 
este público que para nós é tão es-
pecial.

estiveram ainda presentes no 
piquenique o presidente da Junta 
de Freguesia de amora, Manuel 
araújo, e amélia Lopes, mem-

bro do júri e representante da 
unisseixal. 

Palavra aos poetas
arménio Correia venceu o 1.º 

(com pseudónimo) e o 3.º pré-
mios. Faz poesia desde jovem, mas 
«em criança escrevia os poemas 
que o meu pai lia. Soube deste con-
curso através do Mensageiro da 
Poesia, do qual faço parte, e resolvi 
concorrer. estou muito satisfeito 
por ter vencido e logo dois pré-
mios. Para quem gosta de poesia 
qualquer tema é bom e este não foi 
diferente. O principal é fazermos o 
que gostamos!»

alexandrina Diogo foi outra das 
concorrentes. Ficou em 7.º lugar, 
mas a classificação «não importa. 
Gostei muito de participar por-
que adoro escrever. Poesia e não 
só. estive para desistir mas uma 
amiga incentivou-me a continuar. 
Penso que este tipo de eventos é 
muito positivo para nós os idosos 
podermos conviver, trocar ideias 
e esquecer os problemas da vida».

Premiados
 1.º, a.C. aldeano; 2.º Hermilo 

Grave, 3.º, arménio Correia; 4.º, 
Maria adélia Martinho dos Santos; 
5.º, noémia Cruz Silva 6.º: aníbal 
Louro Bexiga; 7.º: alexandrina 
Geni Barros Diogo; 8.º, Carlos 
alberto de araújo. n

Piquenique e poesia  juntaram idosos 
no Parque do Serrado

Viver mais tempo 
com saúde 
e segurança
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Centenas de pessoas reuniram--se 
na manhã de 27 de maio para a III 
Caminhada Comemorativa do Dia 
Nacional das Coletividades, por-
que caminhar ao ar livre é sinóni-
mo de agitar-se e atividade física 
quer dizer saúde. É essa a motiva-
ção que traz todos os anos milha-
res de cidadãos para a rua, respon-
dendo ao convite da Associação 
das Colectividades do Concelho do 
Seixal (ACCS), no nosso município, 
e da Confederação Portuguesa das 
Colectividades de Cultura, Recreio 

e Desporto, a nível nacional.
No concelho, os caminhantes par-
tiram do Mercado do Seixal e da 
zona ribeirinha de Amora rumo à 
Quinta da Fidalga, em Arrentela, 
para se juntarem aos participan-
tes nas atividades desportivas e 
recreativas que aqui decorriam e 
onde teve lugar a saudação ao Dia 
Nacional das Coletividades.
O evento foi organizado pela ACCS, 
com o apoio da Câmara Municipal 
do Seixal, juntas de freguesia e mo-
vimento associativo concelhio.

Dia Nacional
das Coletividades 
Caminhar
ao longo da Baía

O AgitA Seixal 2012 
encheu as zonas ribeirinhas de 
Amora, Arrentela e Seixal de 
milhares de pessoas que parti-
ciparam nas múltiplas ativida-
des lúdicas e desportivas que 
decorreram ao longo da manhã 
de 27 de maio, numa iniciativa 
promovida pela Associação das 
Colectividades do Concelho do 
Seixal, com o apoio da Câmara 
Municipal do Seixal, juntas de 
freguesia e movimento associa-
tivo concelhio. 

Os objetivos do Agita Seixal 
são incentivar a prática de ativi-
dade física regular, a promoção 
de estilos de vida saudáveis e o 
convívio.

O programa deste ano incor-
porou aulas abertas de dan-
ça, ginástica e artes marciais e 

demonstrações de diferen-
tes modalidades desportivas. 
Decorreram ainda atividades 
de participação livre, que foram 
completadas com insufláveis 
para os mais pequenos. Junto 
à Companhia de Lanifícios de 
Arrentela, realizou-se um tor-
neio de malha.

O Agita Seixal culminou junto 
à Quinta da Fidalga, onde tam-
bém terminou a caminhada co-
memorativa do Dia Nacional das 
Coletividades (que se celebra a 
31 de maio), realizando-se uma 
breve cerimónia, com a leitura 
da saudação da Confederação 
Portuguesa das Colectividades 
de Cultura Recreio e Desporto, 
na presença de eleitos da câmara 
municipal e das juntas de fregue-
sia e representantes do movi-

mento associativo concelhio.
 José Carlos gomes, presidente 

da Associação das Colectividades 
do Concelho do Seixal, saudou o 
movimento associativo, o Poder 
Local Democrático, «que apoiou 
a iniciativa», e os participantes 
das atividades do Agita Seixal. O 
dirigente recomendou: «Mexam-
-se pela vossa saúde, escolham 
nas coletividades as atividades 
que mais vos interessam e se 
adaptam às vossas característi-
cas». 

teresa Nunes, presidente da 
Junta de Freguesia de Arrentela 
e em representação das fre-
guesias do concelho, felicitou a 
população, as coletividades e a 
ACCS «pelo trabalho, dedicação, 
organização e pela forma como 
trazem os munícipes a movimen-

Agita Seixal 2012 nas frentes ribeirinhas

Poder Local e coletividades
dinamizam estilos de vida saudáveis 
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Na manhã em que se realizou o 
Agita Seixal, teve lugar o encerra-
mento da Semana Social, com a di-
namização de atividades no âmbito 
do Agitar em Família, pela Inclusão, 
com a campanha de solidariedade 
para doar alimentos não perecíveis. 
Os participantes no Agita Seixal 
entregaram os alimentos nos 

pontos de recolha e contribuíram 
assim para o banco alimentar, a 
gerir pela Criar-T – Associação de 
Solidariedade Social, no âmbito da 
Emergência Social Concelhia. 
Instituições de solidariedade so-
cial, coletividades e escolas estive-
ram envolvidas na campanha. João 
Rosa, presidente do Moto Clube de 

Corroios, disse que a sua instituição 
«participa em ações sociais de ajuda 
às pessoas mais desfavorecidas e 
que a recolha de hoje é positiva».
A vereadora Corália Loureiro salien-
tou que «as pessoas foram sensibi-
lizadas para esta causa e atingimos 
os objetivos da iniciativa: fazer mais 
pelos outros».

Campanha de recolha de alimentos 
Contribuir para a Emergência Social Concelhia

tarem-se nas margens da Baía». 
Garantiu que as juntas «continua-
rão a estar com o movimento as-
sociativo, mesmo num quadro de 
muitas dificuldades», e apelou 
à população para participar nas 
manifestações em defesas das 
freguesias. 

Capacidade coletiva
Para o vice-presidente da 

Câmara Municipal do Seixal, ve-
reador Joaquim Santos, as mi-
lhares de pessoas que estiveram 
na rua demonstram o alcance do 
Agita Seixal e a capacidade e o 
empenho das autarquias e cole-
tividades «para servir os muní-
cipes». 

O vereador chamou a atenção 
para «os dias difíceis que vive-
mos», mas assegurou que as au-

tarquias «querem continuar a 
apoiar as coletividades e a ter 
condições para servir a popula-
ção». Referiu que «só com o en-
volvimento das populações este 
concelho pode continuar a ser a 
bandeira nacional do que bem 
se faz nas várias áreas, do des-
porto à cultura, do ambiente à 
saúde». Por isso, pediu a todos 
que se unam «cada vez mais em 
torno das autarquias e das cole-
tividades para que consigamos 
ultrapassar as dificuldades e de-
senvolver o concelho». n

Agita Seixal 2012 nas frentes ribeirinhas

Poder Local e coletividades
dinamizam estilos de vida saudáveis 

Grávidas participam na caminhada 

Promover a saúde
da gravidez ao parto

A MARGeM da Baía do 
Seixal acolheu, no dia 27 de 
maio, uma centena de pessoas, 
entre grávidas, acompanhan-
tes, enfermeiras e trabalhado-
res do município, na iniciativa 
Caminhar por Uma Gravidez 
Saudável, integrada no Projeto 
Preparação para o Nascimento 
e no âmbito do Agita Seixal.

A caminhada foi promovida 
em parceria pelo Agrupamento 
de Centros de Saúde dos 
Concelhos do Seixal  e de 
Sesimbra, Câmara Municipal do 
Seixal e Hospital Garcia de Orta. 

Na Quinta dos Franceses 
também esteve instalada uma 
banca da saúde, com oferta às 
grávidas de bolsas de feltro 
para os seus documentos e do 
bebé, elaboradas pelas utentes 
das associações reformados 
de Miratejo e da freguesia de 

Amora e trabalhadoras munici-
pais. A banca também disponi-
bilizou material informativo, os 
patrocinadores doaram produ-
tos de puericultura e brindes e a 
Bioteca ofereceu livros infantis 
e outros mimos.

Teresa Catarino, grávida de 
35 semanas, usufruiu da ativi-
dade «porque é saudável. e re-
cebi esta bolsa tão gira; vai ser 
útil para guardar os documen-
tos do Santiago».

Sónia Borges, com 25 sema-
nas de gravidez, participou na 
caminhada porque é «uma ini-
ciativa muito boa» e disse que 
as bolsas «são uma ótima recor-
dação para as mães».

Para a enfermeira Júlia Matos, 
coordenadora da Unidade de 
Cuidados Continuados no 
Seixal, a iniciativa «é importan-
te para as mulheres grávidas 

porque movimento, ar livre, 
interação, conhecimento e par-
tilha contribuem para que elas 
ganhem competências e saibam 
viver melhor a gravidez, o parto 
e o puerpério». 

Corália Loureiro, vereado-
ra da Saúde e Ação Social da 
Câmara do Seixal, considera 
«positivo o balanço da cami-
nhada, porque participou um 
número muito significativo de 
grávidas. As pessoas estão en-
tusiasmadas e dão importân-
cia à gravidez». Salientou que 
esta iniciativa «visa dar conti-
nuação à promoção de estilos 
de vida saudáveis e caminhar 
é importante para a saúde da 
mãe e da criança». Disse ainda 
que a bolsa que este ano «ofe-
recemos é um gesto de amizade 
e representa uma recordação 
deste dia».n
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Marco De camillis, ex- 
-bailarino profissional, coreógrafo 
e professor de dança, abraçou o 
enorme projeto de apoiar jovens 
a singrarem no mundo da dança. 
Da rua para o Palco culmina no 
dia 19 de julho com um espetá-
culo de apresentação no Teatro 
Maria Matos. aos que mais se des-
tacarem neste musical, será dada a 
possibilidade de enveredarem por 
uma carreira artística ao junta-
rem-se ao grupo de bailarinos pro-
fissionais de Marco De camillis.

Seixal Boletim Municipal: 
O Marco é um coreógrafo com 
provas dadas e por isso mui-
to requisitado no  nosso país. 
Como é que se lembrou de de-
senvolver o projeto Da Rua para 
o Palco? 

Marco de Camilis: ao longo de 
16 anos de trabalho em Portugal, 
tive oportunidade de conhecer 
muitos jovens que vivem em bair-
ros sociais. eu também nasci num 
bairro social, em roma, mais pro-
priamente na  Via Donna olimpia. 
este projeto é de certa forma a 
minha história. Nestes bairros há 
uma quantidade de jovens com 
talento para dançar, a que chamo 
«diamantes brutos», bastava al-
guém ir ter com eles, dar-lhes uma 
oportunidade, ensiná-los a dançar 
e transformar o sonho que tinham 
em realidade. eu fiz isso, acredi-
to nestes jovens. Há muito talento 
nas ruas e tem de ser mostrado.

SBM: Sentiu algumas dificul-
dades no arranque ou durante 
o projeto?

MC: Não tive dificuldade no 

arranque do projeto, a produção 
de tudo está muito bem organiza-
da. Senti alguma dificuldade em 
colocar o projeto na rua, no en-
tanto, tanto a Fundação eDP co-
mo a Fundação Gulbenkian, que 
são os mecenas, acreditam que 
é através da inclusão social e da 
igualdade de oportunidades que 
podemos ajudar a mudar a vida 
destes jovens. Também o apoio 
do Programa escolhas é essen-
cial, são eles que estão no terreno 
e conhecem bem muitos destes 
jovens. a eGeac cedeu o Teatro 
Maria Matos para a apresentação 
do espetáculo. Todos acreditamos 
neste projeto e nos jovens, a partir 
daqui, quaisquer que sejam as pe-
queninas dificuldades, são sempre 
ultrapassadas. 

SBM: De que forma é que a 
iniciativa pode ajudar estes jo-
vens?

MC: Da rua para o Palco não é só 
um projeto de inclusão social, tem 
também a via profissionalizante. 
assim sendo, e dada a conjuntura 
atual do país, poder dar trabalho a 
alguns destes jovens é muito gra-
tificante. espero que brevemente 
alguns já possam começar a traba-
lhar comigo e assim ganhar algum 
dinheiro. além disso, há também 
a vertente da disciplina que lhes 
imponho que é muito importante 
para os ajudar a criar regras e nor-
mas. Se querem ser bailarinos, têm 
de trabalhar muito, todos os dias. 
e, por fim, eles percebem que se 
alguém os está a ajudar a crescer, 
então vamos lá aproveitar a opor-
tunidade e ser responsável. 

SBM: Ao todo quantos jovens 
participaram nos workshops?

MC: cerca de 350 jovens. 
SBM: Quantos é que vão inte-

grar espetáculo final?
MC: estão selecionados 68, se 

nenhum desistir é muito gratifi-
cante. 

SBM: Como foi a escolha? 
Difícil?

MC: a escolha não foi nada fácil, 
no entanto eu disse a todos – se 
não forem selecionados, não é por-
que não dancem bem, mas como 
só tenho um mês de ensaios, te-
nho de escolher os que são mais 
flexíveis e se adaptam a mais de 
um estilo de dança. Sinceramente, 
o talento que há nestes jovens é 
muito, mas não posso levar todos. 

Mas praticamente todos eles 
participaram no evento Futebol 
contra o racismo, foi um flashmob 
que se realizou na final da Taça de 

Portugal em futebol, no estádio 
Nacional, e isso foi muito bom para 
eles.

SBM: Foram selecionados al-
guns jovens do Seixal? Com que 
ideia ficou dos nossos bailari-
nos? 

MC: Sim, do Seixal foram sele-
cionados cinco jovens. Fiquei bem 
impressionado, as coreografias 
que apresentaram eram boas, e 
notei que se empenharam bastan-
te, isso mostra o quanto este proje-
to é importante para eles. Sei que 
um grupo, para além dos ensaios 
diários, no fim de semana, ensaiou 
quase doze horas seguidas, só 
pararam para comer. São muitas 
destas histórias que contamos nas 
nossas reportagens, é importan-
te outros jovens seguirem estes 
exemplos. 

SBM: Qual o futuro para um 
bailarino em Portugal?

MC: o futuro para os bailarinos 
em Portugal é o mesmo das ou-
tras profissões. Neste momento, 
todos queremos que não nos falte 
trabalho. eu sou otimista por na-
tureza, por isso acredito que vai 
continuar a haver trabalho. como 
em todas as profissões, temos de 
ser bons naquilo que fazemos e 
agarrar as oportunidades, porque 
não basta ter sorte. 

SBM: O que é que pode reve-
lar do espetáculo do dia 19 de 
julho, no Teatro Maria Matos?

MC: o espetáculo de dança vai 
ter 45 minutos e as músicas que 
vou utilizar são só de artistas por-
tugueses. através das coreogra-
fias e das músicas vai-se mostrar 
como é viver num bairro social. 
as emoções, os medos e as espe-
ranças vão estar bem patentes no 
palco do Maria Matos.  n

Da rua para o Palco dia 19 de julho, no Teatro Maria Matos 

Cinco jovens do Seixal 
selecionados para espetáculo final

Aos sábados durante o mês de junho
Venha ler, reler e trocar livros no Mercado das Histórias

Durante o mês de junho, aos sá-
bados, a Biblioteca Municipal 
do Seixal promove a iniciativa 
Mercado das Histórias: Feira de 
Troca de Livros para Crianças. Esta 
iniciativa tem como principais ob-
jetivos estimular os mais novos 
para a importância do livro e da 
leitura e incentivar a troca como 
forma de partilha, enriquecimento 

e renovação de bibliotecas pes-
soais.
Se tem livros infantis em bom es-
tado, mas que os seus filhos já 
leram e releram, venha ao Fórum 
Cultural do Seixal e troque-os por 
outros. A participação é gratuita 
e está aberta a toda a comunida-
de, não existindo limite de livros 
a entregar para a troca. Por cada 

documento entregue é atribuído 
um vale que permite a troca por 
outro disponível. 
Durante o funcionamento da fei-
ra, a recolha é feita no quiosque 
criado para o efeito. Pode ainda 
entregar os seus livros de segun-
da a sexta-feira, entre as 10 e as 
20.30 horas, no Espaço Júnior da 
Biblioteca Municipal do Seixal.



  8 JUNHO 2012    SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 575

CULTURA     15

O Seixal recebeu no seu 
núcleo urbano antigo mais uma 
edição do Festival Portugal a 
Rufar, que culminou no dia 27 de 
maio com a realização do Dia do 
Bombo, trazendo ao concelho 26 
grupos de todo o país, com mais 
de 700 tocadores a desfilarem 
pelas ruas da cidade e a tocarem 
em conjunto no jardim junto à 
Baía.

Uma das tocadoras presentes, 
alice lopes, de Guimarães, foi 
perentória: «O bombo é um sinal 
de alegria e em todas as festas e 
romarias há um bombo». O seu 
grupo é constituído por uma fa-
mília e espera que «a tradição 
continue».

Também Joana Nave parti-
cipou no evento, liderando um 
grupo de jovens tocadores de 
uma escola de Cascais. Referiu 
que a «importância do bombo 
no seu projeto é unir as pessoas 

de gerações diferentes, crian-
do uma nova forma de estar 
na escola e um convívio entre 
professores, pais e alunos numa 
atividade artística, pedagógica e 
social». Fez questão de dizer que 
o bombo «é o som ancestral da 
nossa história».

O festival é organizado pe-
lo Tocá Rufar, com o apoio da 
Direção-Geral das artes, Câmara 
do Seixal e Junta de Freguesia do 
Seixal.

O presidente da junta de fre-
guesia local, antónio Santos, 
afirmou com orgulho que «o 
Seixal transforma-se na capital 
do bombo uma vez por ano. É 
uma iniciativa que vai para além 
do bombo, envolve toda a comu-
nidade, o núcleo urbano e milha-
res de pessoas que vêm assistir. 
este festival é uma forma de dar-
mos um abraço do tamanho do 
concelho ao país, representado 

pelos grupos de tocadores».
O festival, este ano, teve ain-

da maior participação, o que 
significa que alcançou mais um 
grande sucesso. Também é essa 
a certeza de Rui Júnior, mentor 
do projeto Tocá Rufar e organi-
zador do evento: «aumentámos 
o número de participantes em 
mais de 150 tocadores, que vie-
ram de todo o país, desde o Peso 
da Régua a Tunes, passando por 
Évora a Castelo Branco». 

Um dos objetivos do evento é 
proporcionar aos grupos o con-
vívio e o intercâmbio. as pessoas 
«fizeram um grande esforço pa-
ra estar aqui. Por isso, o princi-
pal é sentirem-se bem recebidas, 
acarinhadas e passarem um dia 
agradável nesta grande família 
dos tocadores de bombos», sa-
lientou Rui Júnior. 

a vereadora Vanessa Silva, da 
área da Cultura da câmara muni-

cipal, realçou o significado deste 
acontecimento cultural para o 
concelho: «a mostra de percus-
são tem uma especial importân-
cia, assim como todo o trabalho 
realizado pelos Tocá Rufar ao 
longo dos anos». 

a autarca salientou que o 
Poder local no município do 
Seixal «apoia estes grupos de ca-
ráter profundamente popular», 
mas que, «infelizmente, os meios 
que hoje têm ao seu alcance são 
menores». No entanto, garantiu 
que estes projetos de expressão 
de cultura popular «são impor-
tantes para a autarquia» e dese-
jou que «continuem a ter apoios 
e a desenvolver-se em prol da 
cultura do nosso país». n

Viii Festival de Percussão Portugal a Rufar

Seixal abraça o país no Dia do Bombo

 «O Seixal
transforma-se
na capital
do bombo
uma vez por ano.
É uma iniciativa 
que vai para além 
do bombo, envolve
a comunidade,
o núcleo urbano
e milhares
de pessoas
que vêm assistir»

Encontra-se a decorrer, até ao dia 
16 de junho,  o 3.º AKTUARTE – 
Encontro de Teatro do Seixal, 
organizado pela Art’ Anima – 
Associação Cultural. O evento de-
corre na Sociedade Filarmónica 
Democrática Timbre Seixalense 
e tem entrada livre.
A primeira peça, A Senhora dos 
Papéis, da autoria de Joel Lira, foi 
apresentada no dia 26 de maio 

pelo Grupo de Teatro A Muleta, 
do Seixal.
No dia 2 de junho, o Grupo de 
Teatro Absurdo e a ACTIS – 
Associação Cultural da Terceira 
Idade de Sintra levaram à cena 
dois autos de António Aleixo: Auto 
do Curandeiro e Auto da Vida e 
da Morte.
A 3.ª edição do AKTUARTE termi-
na com o seguinte programa:

Dia 16 de junho, sábado,
21.30 horas
Jograis do Século XXI

Sem Abrigo, peça de Joel Lira
M/12 anos
Grupo de Teatro A Muleta, Seixal

3.º AKTUARTE decorre até 16 de junho 
Teatro com entrada livre
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21.º aniversário da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro

Concluída a 1.ª fase 
de beneficiação da sede

No dia 5 de maio, a Quinta da Marial-
va, em Corroios, recebeu mais de 
300 jovens escoteiros que partici-
param nas Olimpíadas Escotistas 
2012. Esta foi uma atividade orga-
nizada pelo Grupo 242 de Corroios 
e pela Chefia Regional Além do Tejo, 
com o apoio da Câmara do Seixal e 
da junta de Freguesia de Corroios, 
e inspirada no espírito dos Jogos 

Olímpicos. Ao longo do dia foram rea-
lizadas competições entre os grupos 
em jogos como a corrida de sacos, 
lançamento da vara, corrida de car-
ros, ponte himalaia, tiro ao balão, 
as maratonas de socorrismo e pio-
neirismo, entre outros. Estiveram 
presentes os grupos 123 do Montijo, 
206 de Setúbal, 210 de Fernão 
Ferro, 231 de Azeitão, 232 de Quinta 

do Conde, 242 de Corroios e 40 de 
Palmela.
A vereadora da Câmara do Seixal 
Vanessa Silva e o presidente da Junta 
de Corroios, Eduardo Rosa, estive-
ram presentes na abertura, onde foi 
ainda distinguido com a medalha de 
Abnegação – Classe Ouro o escoteiro 
chefe Paulo Valido, pertencente ao 
Agrupamento 210 de Fernão Ferro.

Olimpíadas Escotistas 2012
Mais de 300 jovens convivem na Marialva

No dIA 8 de maio, nu-
ma tarde soalheira de primave-
ra, a Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Fernão 
Ferro (ARPIFF) assinalou o 21.º 
aniversário. Com a conclusão da 
1.ª fase das obras de requalificação 
das suas instalações, a instituição 
cumpriu um sonho. 

o projeto de ampliação e be-
neficiação da ARPIFF, orçado em 
cerca de 200 mil euros, foi compar-
ticipado pela Câmara do Seixal em 
cem mil euros. A 1.ª fase qualificou 
os serviços prestados, através da 
adaptação do edifício às normas 
de higiene e segurança alimentar 
e segurança em edifícios de apoio 
social. Numa 2.ª fase, pretende-se 
erguer um edifício no átrio, com 
elevador para o 1.º andar. o átrio 
destinar-se-á a salão de festas. o 
piso superior, a gabinetes e sala de 
atividades.

o aniversário ficou marca-
do por uma sessão solene, que 
teve a presença de Joaquim 
Raposo, presidente da direção 
da ARPIFF, Florindo Paliotes, da 
União distrital das Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social, Fernando Sousa, da União 
das Associações de Reformados, 
Pensionistas e Idosos, Fernando 
Ferreira, da Junta de Freguesia de 
Fernão Ferro, e Corália Loureiro, 
em representação da Câmara 
Municipal do Seixal.

o presidente da direção da 
ARPIFF mostrou o seu orgulho 
porque «ao fim de um ano, a obra 
está concluída. Agradeço a todos 
os que nos apoiaram. Vamos agora 
angariar fundos para o início da 
2.ª fase. Em virtude da conjuntu-
ra, teremos que levar mais tempo 
para qualificarmos o nosso projeto 
social». 

 Corália Loureiro realçou que 
estas casas persistem graças ao 
trabalho de voluntariado que é 
feito pelos corpos sociais e pe-
los seus trabalhadores, e que é 
fundamental para que os idosos 
tenham qualidade de vida».

A vereadora frisou «o reconhe-
cimento da autarquia para com 
as instituições sociais do conce-
lho. Por essa razão, contribuiu 
com 5 milhões de euros para a 
construção dos equipamentos 
sociais, no âmbito do programa 
PARES. Atravessamos momentos 
difíceis, mas estamos disponí-
veis para apoiar quem trabalha 
para a nossa população. Neste 
momento, temos duas grandes 
prioridades: evitar a extinção de 
freguesias e garantir a constru-
ção do hospital que devia estar a 
abrir e ainda nem o projeto tem 
aprovado». n

A associação tem 57 utentes em centro de dia e 23 em apoio domi-
ciliário. Serve 100 refeições por dia e conta com o trabalho de 20 
funcionários. 
Esta instituição serve igualmente um universo de 2 mil sócios, em 
serviços como a hidroginástica, atividades lúdico-pedagógicas e 
passeios socioculturais. Cláudia Silva é animadora na instituição 
desde 2010 e trabalha com 150 utentes. Entre as atividades que 
dinamiza estão as aulas de ginástica de manutenção e os traba-
lhos manuais, «tudo os que os mantenha mais ativos». Cláudia tem 
100 pessoas nas suas aulas de ginástica, entre utentes e sócios 
da ARPIFF, «todos muito participativos e empenhados em dar o 
seu melhor». Outro exemplo da proatividade dos seniores acon-
teceu com a presença de João Baião na instituição, onde realizou 
a rubrica do programa televisivo Portugal no Coração, que deu a 
conhecer o dia a dia da ARPIFF e as atividades que fazem com os 
utentes, e que segundo a animadora «deu visibilidade ao trabalho 
que a associação desenvolve e que muito nos orgulhou».
Desde 2007 que Marília Teixeira faz parte do Grupo Coral da Boa 
Vontade, uma forma de esta ex-funcionária pública ocupar o tem-
po que sobrava com a chegada da reforma, «tinha necessidade de 
continuar a conviver porque tinha uma vida agitada. Com o grupo 
já fez algumas digressões pelo país, «a cantar canções populares 
do cancioneiro português».  
Maria José Santos é uma mulher multifacetada, integra o grupo co-
ral e há vários anos que é voluntária na associação, o seu trabalho 
passa pela ajuda na organização de eventos ou no acompanha-
mento dos utentes. Também é sócia da instituição e desta forma 
usufrui das atividades de ginástica e hidroginástica. Uma mente 
sã em corpo são! 

Seniores dinâmicos
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Clube de Canoagem de Amora
Aniversário comemorado 
com desporto e muita animação

O Clube de Canoagem de Amora comemorou o 9.º aniversário no 
dia 5 de maio, com a realização de várias atividades desportivas, 
terminando o dia com um jantar convívio e animação musical. 
Tendo como objetivo principal a participação de todos os atletas, o 
CCA proporciona aos seus associados as modalidades de canoa-
gem (kayak polo, pista, kayak mar, slalom), natação, futsal, BTT, 
orientação e montanhismo.
Para comemorar o aniversário, realizou-se um torneio de futsal no 
escalão de infantis, que decorreu no Polidesportivo Soeiro Pereira 
Gomes. O Grupo Desportivo e Recreativo da Quinta da Princesa 
foi o vencedor deste torneio que contou ainda com a participação 
das equipas do Clube Associativo de St.ª Marta do Pinhal, do Clube 
Desportivo e Recreativo do Fogueteiro e do clube aniversariante. 
Outro dos momentos altos desta comemoração foi a realização 
do III Orikayak, no qual 32 canoístas realizaram um percurso pré- 
-definido pela Baía. Munidos de mapa, concentração e força de 
vontade, procuraram cumprir o percurso no menor tempo possí-
vel. No final da prova, Nuno Henriques, do CCA, foi o vencedor no 
escalão K1 e a dupla João Anes e Luís Marques, a título individual, 
venceu no escalão K2. 
A entrega de prémios destas duas provas decorreu nesse mesmo 
dia numa cerimónia que contou com a presença do vice-presidente 
da Câmara do Seixal, Joaquim Santos.
De destacar ainda a realização da 9.ª Pagaiada na Baía, um pas-
seio de canoa pela Baía do Seixal, e uma aula aberta de canoagem, 
atividade destinada a proporcionar o primeiro contacto com a 
modalidade.  
 

A AssociAção de Refor-
mados, Pensionistas e idosos do 
Fogueteiro (ARPiF) desenvolve 
a sua atividade em prol do bem- 
-estar da população sénior há 19 
anos. No dia 18 de maio, a ins-
tituição celebrou o aniversário 
com uma sessão solene, música 
e teatro. 

José António silva, presidente 
da ARPiF, afirmou que «este ani-
versário acontece num período 
que é talvez aquele em que as di-
ficuldades são as maiores de sem-
pre. Por isso, é preciso estarmos 
unidos porque é a forma de ultra-
passar problemas». Assegurou 
que a associação «consegue man-
ter-se de pé e fazer a sua obra so-
cial para apoiar quem trabalhou 
toda a vida graças ao trabalho 
solidário dos dirigentes e colabo-
radores e ao empenho das funcio-
nárias». Agradeceu às autarquias 
e à segurança social, «entidades 
imprescindíveis para a sustenta-
bilidade da instituição».

A vereadora corália Loureiro, 
da área da Ação social da câmara 
do seixal, louvou todos os que na 
ARPiF «fazem um trabalho de 
excelência em prol dos que mais 
necessitam, levando-lhes mais 
dignidade, conforto e qualidade 
de vida». Apontando as dificul-
dades impostas ao Poder Local, 
garantiu que a câmara municipal 
«vai continuar sempre ao lado 
das associações de idosos». 

corália Loureiro apelou tam-
bém à participação na luta con-
tra a extinção de freguesias e nas 

ações pela construção do hospital 
no concelho do seixal. 

Estiveram ainda presentes na 
mesa da sessão Manuel Araújo, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Amora, Adelino Barradas, 
vice-presidente da União das 
Associações de Reformados, Pen-
sionistas e idosos do concelho 
do seixal, e Pedro Mogárrio, pre-
sidente da assembleia geral da 
ARPiF.

Irreverência sénior 
provoca riso e bem-estar
iniciativa pioneira que inte-

gra participantes das associa-
ções de reformados do concelho, 
o Projeto Municipal de Teatro 
sénior (Des)dramatizar surgiu 
em 2001 para ocupar os idosos 
em atividades criativas. Tem sido 
um sucesso, ganhou asas e criou 
núcleos. sol e Luas, da ARPiF, é 
um desses grupos.

João soromenho é coordena-
dor e encenador do (Des)drama-
tizar. Tem vindo a ensinar técni-
cas de representação e a transfor-
mar o humor numa arma para en-
carar a vida, porque riso significa 
saúde e bem-estar.

o encenador sublinha que este 
projeto «se caracteriza por dar 
ênfase à importância do riso, à 
irreverência. E o desdramatizar 
significa relativizar as coisas, a 
vida. E a irreverência é muito im-
portante para esta faixa etária, 
porque estas pessoas tiveram um 
passado que as condicionou». 
Explica ainda que o teatro «é uma 

ferramenta que também lhes per-
mite protagonizar a vida».

Hoje, cada sénior do (Des)dra-
matizar encara uma plateia «de 
forma descomplexada, sem inibi-
ção. Transmitimos alegria no gru-
po e isso reflete-se nos espetácu-
los», confidencia o encenador.

No aniversário da ARPiF foi 
montado um quadro que se in-
tegra na peça A Rábula do Juiz, 
interpretado pelo grupo sol e 
Luas. Mariana Guerreiro, de 71 
anos, integra o (Des)dramatizar 
há 9 anos e realça assim a impor-
tância do projeto: «Tem-me da-
do anos de vida! sinto-me jovem 
por dentro!». E deixa um recado 
aos outros jovens seniores para 
entrarem no mundo da represen-
tação: «Deviam vir, é muito bom. 
se eu deixar o teatro morro mais 
depressa!». n

Associação de Reformados, Pensionistas 
e idosos do Fogueteiro

Obra social apoia 
população sénior
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A Seixalíada Escolar é uma iniciativa da Câmara Municipal do Seixal 
em parceria com as escolas do concelho, que tem como objetivos 
reforçar o gosto pela prática regular de atividades físicas, permitindo 
aos jovens desenvolver capacidades físicas, bem como aptidões 
sociais como o trabalho em equipa, a solidariedade, a tolerância e o 
fair play. Procura-se ainda promover o desenvolvimento desportivo 
do concelho e o intercâmbio entre escolas, alunos e professores. 
Milhares de alunos participam anualmente na Seixalíada Escolar. Na 
edição de 2012, durante os meses de abril e maio decorreram várias 
atividades nos espaços públicos e desportivos do concelho, como a 
Estafeta da Liberdade, torneios de xadrez, ténis, badmínton, atletis-
mo, um convívio de barcos dragão, entre outras.

Seixalíada Escolar
Fomentar a prática desportiva
entre os jovens

Campeonato Nacional de Cadetes e Sub-21
Alto do Moinho recebeu prova
de Taekwondo

O Pavilhão Municipal do Alto do Moinho foi palco, nos dias 12 e 13 
de maio, do Campeonato Nacional de Combates para as categorias 
de Cadetes e Sub-21. A prova foi organizada pela Associação de 
Taekwondo do Distrito de Setúbal e contou com o apoio do Centro 
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho e da Câmara Municipal do 
Seixal. 
A competição demonstrou a vitalidade da modalidade em Portugal, 
tendo registado uma forte participação dos clubes nacionais, com 
mais de cem atletas em cada um dos dias da prova. 

Classificações coletivas:
Cadetes masculinos: 1.ª, Associação de Taekwondo de Lisboa, 
59 pontos; 2.ª, Associação de Taekwondo de Braga, 33 pontos; 3.ª, 
Associação de Taekwondo do Distrito de Setúbal, 25 pontos.

O Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro-Rouxinol realizou, entre os 
dias 20 e 23 de abril, o III Open Securitas nos escalões de veteranos 
+35, +45 e +55, masculinos. 
A prova foi disputada em quadro aberto e dirigida a portadores de licen-
ça da Federação Portuguesa de Ténis. 
No escalão + 35, João Marques, da Academia de Ténis João Marques, 
venceu o cabeça de série Pedro S. Silva, do Clube de Ténis de Setúbal, 
por 6-1 e 6-0. Em + 45, o vencedor foi João Alonso, da Academia de 
Ténis Venda do Alcaide, que derrotou por 6-3 e 7-5 Emanuel Cadorio, 
de Clube de Ténis do Montijo. Já no escalão + 55, Miguel B. Monteiro, 
do Club Internacional de Foot-Ball, venceu na final o cabeça de série 
Carlos Gomes, da Associação de Moradores da Portela, que desistiu no 
segundo set.

III Open Securitas 
Ténis em veteranos 

As AtividAdes em evi-
dência nos Jogos do seixal são as 
áreas de participação desportiva, 
com milhares de participantes. 
todos podem participar nesta prá-
tica desportiva informal, de forma 
gratuita e sem inscrição prévia.

As áreas de participação pro-
longam-se até novembro, embora 
haja uma interrupção em julho e 
agosto. Apareça e usufrua das vá-
rias modalidades disponíveis.

Calendário para junho

Amora
Dia 17 de junho, domingo,
às  10 horas
Atividades gímnicas, futebol 

3x3, jogos tradicionais, voleibol, 
ténis de campo e desportos de 
combate
Zona ribeirinha

Dia 24 de junho, domingo,
às 10 horas
Atividades gímnicas, futebol 

3x3, jogos tradicionais, voleibol, 
ténis de campo, desportos de 
combate, slake line, aulas abertas 
e bicicletas
Zona ribeirinha

Arrentela
Dias 9, 16, 23 e 30 de junho,
sábado, às 10 horas
Aeróbica, body combat, jogos 

tradicionais, futebol, voleibol e 
basquetebol
Zona ribeirinha, em frente à 
Quinta da Fidalga

Corroios
Dias 10 e 17 de junho,
domingo, 
às 10 horas
Artes marciais, ioga, aeróbica, 

zumba, jogos tradicionais, bas-
quetebol, futebol, badmínton e 
ténis
Quinta da Marialva

10 horas 
escalada e futsal

Associação de Paraquedistas do 
seixal e Almada

Seixal
Dias 10, 17e 24 de junho,
domingo, 9.30 horas
Aeróbica, body combat, ciclo-

turismo, basquetebol, futebol, 
voleibol, percursos gímnicos, 
skates e badmínton
Parque da Quinta dos Franceses, 
seixal

10 horas
Aula aberta de canoagem

Zona ribeirinha, em frente ao 
Parque da Quinta dos Franceses. n

em junho, nas freguesias
de Amora, Arrentela, Corroios e seixal

Áreas de participação
desportiva
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No dia 26 de maio, de-
correram os festivais de encerra-
mento dos subprojetos Patinhos 
na Água, Primeiras Braçadas e 
Primeiras Corridas, em que os alu-
nos mostraram o que aprenderam 
ao longo deste ano letivo.

Estes subprojetos integram o 
Projeto de apoio à Educação Física 
no 1.º Ciclo do Ensino Básico da 
Câmara Municipal do Seixal e são 
dirigidos aos alunos das escolas 
do 1.º ciclo do ensino básico e dos 
jardins de infância públicos.

o objetivo é desenvolver o Pro-
grama de Expressão e Educação 
Físico-Motora, através da partici-

pação em atividades físicas que 
promovam o desenvolvimento 
global das capacidades das crian-
ças, nomeadamente a adaptação 
ao meio aquático, a aprendizagem 
da natação e a aquisição de habili-
dades motoras e aptidões físicas.

as aulas decorrem em período 
letivo, com inscrição voluntária e 
gratuita para todos os participan-
tes. os projetos Patinhos na Água 
e Primeiras Braçadas decorrem 
nas piscinas municipais e o projeto 
Primeiras Corridas tem lugar no 
Complexo Municipal de atletismo 
Carla Sacramento (CMaCS). 

No ano letivo 2011-2012, cerca 

de 62 por cento dos alunos do 1.º 
ciclo do concelho participaram em 
atividades desportivas regulares. 

Nas festas de encerramento 
dos Patinhos na Água e Primeiras 
Braçadas participaram 535 alu-
nos. Na festa de encerramento das 
Primeiras Corridas, no CMaCS, os 
pais também participaram, pe-
lo que praticaram atletismo 269 
crianças e 179 adultos, num total 
de 448 pessoas. 

Apoio pedagógico 
e formação de professores
Para além destes três subproje-

tos, o Projeto de apoio à Educação 

Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
inclui apoio pedagógico, formação 
de professores e ainda o apoio aos 
convívios desportivos de escola e 
de freguesia.

através dos apoios pedagógicos, 
os técnicos especialistas da autar-
quia transmitem aos  professores 
titulares de turma os conhecimen-
tos práticos necessários para a rea-
lização das suas aulas de educação 
física, cujo conteúdo está definido 
nos programas oficiais em vigor. os 
professores são, assim, apoiados 
na conceção, realização e avalia-
ção da sua intervenção pedagógica 
e podem esclarecer dúvidas que 

os ajudem a resolver dificuldades 
durante as aulas. Nestes ano leti-
vo, receberam apoio pedagógico 
semanal 46 docentes, abrangendo 
um universo de 1014 alunos.

 a formação assume uma impor-
tância idêntica à do apoio coadju-
vado à ação do professor. as ações 
realizam-se ao longo do ano letivo, 
de acordo com as disponibilida-
des dos docentes e cobrem todas 
as áreas do programa oficial do 
Ministério da Educação.

Neste ano letivo, as formações 
incidiram sobre os blocos de 
atividades Rítmicas Expressivas e 
Percursos na Natureza. n

Projeto de apoio à Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico

Aprender a nadar e a praticar atletismo

X Nadador Completo
Selecionar o melhor em cinco estilos

O clube de Campismo Luz e Vida, 
com o apoio da Junta de Freguesia 
de Corroios e da Câmara do Seixal, 
realizou, nos dias 28 e 29 de março, 
na Piscina Municipal de Corroios, a 
10.ª edição do Nadador Completo. 
O objetivo desta prova é o de sele-
cionar o melhor nadador em todos 
os estilos e proporcionar aos atletas 
uma experiência saudável ao nível 

da prática desportiva. Os nadadores 
competiram em 5 provas: bruços, 
mariposa, livre, costas e estilos. Os 
vencedores em cada escalão foram 
apurados através do somatório do 
tempo obtido em cada prova.
Este ano participaram 137 atletas 
de 8 clubes: Clube de Campismo Luz 
e Vida, Associação Naval Amorense, 
Atlético Clube de Portugal, Estádio 

Universitário de Lisboa, União 
Atlético Povoense, Ginásio Clube 
Português, Centro Cultural Bom 
Sucesso e Centro Popular e Cultural 
de Desporto.
Os nadadores completos absolutos 
foram Madalena Silva, do Estádio 
Universitário de Lisboa, e David 
Carrilho, do Clube de Campismo Luz 
e Vida.

Patinhos na Água
• Direcionado a crianças do ensino pré-escolar
• Periodicidade semanal
• Envolveu 639 alunos e 29 professores no ano letivo 
2011-2012
• Pretende familiarizar as crianças com o meio aquático 
através de atividades lúdicas

Primeiras Braçadas
• Destinado a crianças dos 3.º e 4.º anos de escola-
ridade
• Periodicidade quinzenal
• Envolveu 1755 alunos e 80 professores no ano leti-
vo 2011-2012 
• Procura que a criança domine o meio aquático e 
conquiste processos de deslocação coordenada den-
tro de água (iniciação à natação)

Primeiras Corridas
• Para todas as crianças do 1.º ciclo
• Periodicidade quinzenal
• Participaram 970 alunos e 45 professores no ano 
letivo de 2011-2012
• São realizados exercícios de deslocamentos, equi-
líbrios, perícias, manipulações e jogos, bem como 
corridas, saltos e lançamentos
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A edição de 2012 do Campeonato de Futsal do Concelho do Seixal 
que teve início no dia 27 de janeiro está a chegar ao fim e atingiu um 
número recorde de participação. Além das 20 equipas do escalão 
sénior, a novidade foi mesmo a integração de mais sete escalões 
na competição: benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores, 
seniores femininos e veteranos, cujos campeonatos tiveram início 
a 14 e 15 de abril. Na globalidade estiveram envolvidas 26 coletivi-
dades, 62 equipas e 1 240 atletas do concelho.
Quanto à prova dos seniores masculinos, organizada em 2 ligas de 
10 equipas, a 18.ª e última jornada decorre hoje, dia 8 de junho.

Classificações
Após a 17.ª jornada, as classificações eram as seguintes:
1.ª Liga–1.º, CDC Casal do Marco – 40 pontos; 2.º, União Fernão 
Ferro –36 pontos; 3.º, Cabeço de Vide – 25 pontos.
2.ª Liga – 1.º, Fogueteiro –36 pontos; 2.º, Santa Marta – 35 pontos; 
3.º, CCD Paivas – 34 pontos. 
Nos restantes escalões, o 1.º lugar já está apurado e ficou assim 
distribuído: CA Santa Marta do Pinhal (benjamins); Águias de Vale 
de Milhaços (infantis); GFA Encosta do Sol (iniciados); CA Sta Marta 
do Pinhal (juvenis); CRD Cavaquinhas (juniores); CDR Fogueteiro 
(seniores feminino) e GT Car (veteranos).
Além do campeonato será disputada uma taça, cuja final está 
prevista para o dia 16 de junho, no Pavilhão Municipal do Alto do 
Moinho,  pelas 17 horas, com a entrega dos prémios às 19 horas. 
Vá assistir e apoie os atletas! Pode ainda acompanhar o desenrolar 
da prova no blogue futsalsxl.blogspot.pt. 

A campanha de Portugal no Euro 2012 vai poder ser acompanhada 
ao minuto através da transmissão em direto dos jogos da equipa 
lusa em ecrã gigante colocado no Pavilhão Sede do Seixal Futebol 
Clube. 
O pontapé de saída é dado no dia 9 de junho (sábado), pelas 19.45 
horas, com a transmissão do jogo Portugal x Alemanha. Segue-se 
o Dinamarca x Portugal, no dia 13 de junho (quarta-feira), às 17 
horas. A finalizar a prestação da seleção na 1.ª fase do campeonato, 
acontece o jogo contra a Laranja Mecânica (Holanda), no dia 17 de 
junho (domingo), pelas 19.45 horas. Venha torcer pela equipa de 
todos nós!

Campeonato de Futsal do Concelho
do Seixal 2012
Alto do Moinho recebe final
da Taça  

Transmissão em direto dos Jogos de Portugal
Apoie a seleção nacional
no Euro 2012

O Clube Desportivo e 
Recreativo Águias unidas rea-
lizou, no dia 6 de maio, a 30.ª 
edição do Jovemaio, uma prova 
de grande tradição, integrada 
no XXV Troféu de Atletismo do 
Seixal e nos Jogos do Seixal, e que 
este ano teve a participação de 
272 atletas em representação de 
16 clubes, nos escalões de ben-
jamins a veteranos. Como habi-
tualmente, a prova contou com 
o apoio da Câmara do Seixal e da 
Junta de Freguesia de Amora. 

No setor  feminino a vencedora 
foi a atleta veterana Amélia Costa, 
do Centro Cultural e Recreativo 
do Alto do Moinho, que termi-
nou a prova em 42 m e 30 s. Paulo 
António, atleta do clube organiza-
dor e também veterano, foi o ven-
cedor masculino, com o tempo de 
33 m e 23 s.

esta 30.ª edição ficou ainda 
marcada pela realização do VIII 
Passeio Jovemaio, uma caminha-
da informal onde participaram 
53 pessoas, e do 1.º passeio de ci-
cloturismo de bTT que percorreu 
a Herdade da Apostiça e belverde 
num percurso com cerca de 33 
quilómetros, onde participaram 
cerca de 180 pessoas.

Classificações
Benjamins B femininos: 

1.ª, beatriz Silva, Centro de 
Convívio e Desportivo de Vale 
Milhaços (CCDVM); 2.ª, Fabiana 
Rodrigues, Clube Atletismo 

Amora (CATA); 3.ª, beatriz 
Mendes, Núcleo Amigos Perna 
Assada (NAPA). Benjamins B 
masculinos: 1.º, Miguel Rebelo, 
CATA; 2.º, Élvio Almeida, Grupo 
Desportivo Cavadas (GDC); 3.º, 
Ruben Vitorino, GDC. Infantis fe-
mininos: 1.ª, bruna Meirinhos, 
CCDVM; 2.ª, beatriz Amaral, 
GDC; 3.ª, Soraia Tavares, GDC; 
Infantis masculinos: 1.º, Filipe 
Nascimento, Academia Atletismo 
Seixal  (AAS);  2 .º ,  Manuel 
Cardoso, Casa Povo Corroios 
(CPC); 3.º, Tiago Silva, GDC. 
Iniciados femininos: 1.ª, lara 
Glória, CPC; 2.ª, Sofia Meireles, 
AAS; 3.º, Patrícia Carvalho, CATA. 
Iniciados masculinos: 1.º, 
Filipe Ramos, CATA; 2.º, Pedro 
Gomes, GDC; 3.º, edjoy Almeida, 
GDC. Juniores femininos: 1.ª, 
Inês Marques, AAS; 2.ª, Marta 
Machado, CCDVM; 3.º, Patrícia 
Carvalho, Clube Desportivo Asas 
do Milenium (CDAM). Juniores 
masculinos: 1.º, Nelson Taia, 
AAS; 2.º, Ruben Amador, CATA; 
3.º, Pedro Ramos, CATA. Juvenis 
femininos: 1.ª, Sara Valente, 
CCDVM; 2.ª, Raquel lourenço, 
CPC. Juvenis masculinos: 1.º, 
Mário elvas, Clube Desportivo 
e Recreativo Águias unidas 
(CDRAu); 2.º, Hugo Quintas, 
GDC; 3.º, Nuno Jesus, AAS. 
Seniores femininos: 1.ª, Inês 
Almeida, Associação unitária 
de Reformados Pensionistas 
e Idosos de Pinhal de Frades 

(AuRPIPF); 2.ª, Ana Fernandes, 
CDAM; 3.ª, Cláudia Matos, CDAM. 
Seniores masculinos: 1.º, João 
brito, CDRAu; 2.º, António Aires, 
Centro Cultural e Recreativo 
Alto do Moinho (CCRAM); 3.º, 
Ricardo Abreu, Individual. 
Veteranos I femininos: 1.ª, 
Amélia Costa, CCRAM; 2.ª, Tina 
Oliveira, CDRAu; 3.ª, Zita Coelho, 
GDC. Veteranos I masculinos: 
1.º, Ricardo Mestre. CDAM; 2.º, 
Hélder Rebelo, CDRAu; 3.º, Rui 
Afonso, CDRAu. Veteranos II 
femininos: 1.ª, Maria Pontes, 
CCRAM; 2.ª ,  Maria lurdes 
Henriques, CDAM; 3.ª, luísa 
lopes, AAS. Veteranos II mascu-
linos: 1.º, Paulo António, CDRAu; 
2.º eduardo Fernandes, CCRAM; 
3.º, José Silva, GDC. Veteranos III 
masculinos: 1.º, Amílcar Duarte, 
CCRAM; 2.º, João Veiga, CCRAM; 
3.º, Joaquim Capucho, CDRAu. 
Veteranos IV masculinos: 1.º, 
Joaquim Guerreiro, CDRAu; 2.º, 
José lança, CCRAM; 3.º, Manuel 
Amaro, CCRAM. Veteranos V 
masculinos: 1.º, Carlos Pereira, 
CDAM; 2.º, Silvino Antunes, GDC; 
3.º, José Mira, CDAM. Veteranos 
VI  masculinos :  1 .º ,  José 
Monteiro, Zatopeques Fernão 
Ferro; 2.º, Acácio brito, CCRAM; 
3.º, Rogério Santiago, Clube 
Recreativo Cruz de Pau.

equipas jovens: 1.ª, GDC; 2.ª, 
AAS; 3.ª, CCDVM

Equipas prova grande: 1.ª, 
CDRAu; 2.ª, CCRAM; 3.ª, CDAM.n

Jovemaio assinala 30 edições

Atletismo, caminhada
e BTT reúnem mais
de 500 atletas
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Deliberações da Câmara Municipal
Reunião de 1 de junho

Calendário do mês de junho
Campanha de Vacinação Antirrábica 
e de Identificação Eletrónica 

O Gabinete Médico Veterinário 
Municipal vai iniciar a 18 de ju-
nho, em todas as freguesias, 
a Campanha de Vacinação Anti-
rrábica e de Identificação Ele-
trónica 2012. Esta ação decorre 
do Programa Nacional de Luta e 
Vigilância Epidemiológica da Raiva 
Animal e Outras Zoonoses, sendo 
da responsabilidade da Direção 
Geral de Alimentação e Veterinária, 
organismo do Ministério da 
Agricultura, Mar, Ambiente e 
Ordenamento do Território.

A vacinação antirrábica é obrigató-
ria por lei, uma vez que esta é uma 
doença que pode ser transmitida 
aos humanos. Os detentores dos 
cães com três meses ou mais de 
idade que não tenham sido vaci-
nados há menos de um ano devem 
vacinar os seus animais. 
Simultaneamente, decorre a cam-
panha de identificação eletrónica, 
sendo que é obrigatório a identifi-
cação de todos os cães nascidos 
após 1 de julho de 2008 e de todos 
os cães de raças perigosas ou po-

tencialmente perigosas, cães de 
caça e cães em exposição para fins 
comerciais ou lucrativos.
A campanha prolonga-se até ou-
tubro. Nesta edição publicamos 
o calendário dos meses de junho 
e julho.

Vacinação antirrábica

Abertura de proposta de hasta pública
Cessão de exploração de espaços
comerciais na Cucena

No dia 21 de maio decorreu a abertura de propostas com o resultado 
da hasta pública da cessão de exploração de dois espaços comerciais 
sitos na Cucena, freguesia de Aldeia de Paio Pires, cuja ata foi aprova-
da a 24 de maio, por despacho da Câmara Municipal do Seixal.
A ata refere que foi aberta a proposta 1, em nome de Maria de Araújo 
da Silva Vera Cruz, verificando-se que não foram apresentados todos 
os documentos exigidos, apesar de estarem presentes os essenciais. 
A proposta licita o valor de 300 euros mais IVA como contrapartida 
mensal para a exploração da loja 1, situada na Rua da Alegria n.º 17, 
no bairro da Cucena, freguesia de Aldeia de Paio Pires.
A proposta ficou condicionada à apresentação de parte dos documen-
tos referentes aos requisitos e documentação (ou seja, a certidão de 
não dívida à fazenda pública, o comprovativo de que tem a situação 
regularizada junto da Segurança Social e o alvará e a licença de explo-
ração), num prazo de 10 dias úteis, que finda hoje.

PELOURO DA MOBILIDADE, 
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS E DESPORTO

 
• Contratação pública. Concurso 
público para a empreitada de 
prolongamento do passeio ribei-
rinho do Seixal, infraestruturas 
e qualificação do espaço público 
– QREN. Abertura.
• Protocolo a celebrar entre o 
Município do Seixal e o Portugal 
Cultura e Recreio. Aprovação de 
minuta.
• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 
Sociedade Filarmónica Operária 
Amorense. Comparticipação fi-
nanceira.
 

PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS, 
MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA
 E AÇÃO SOCIAL

• Contrato-programa a celebrar 
entre o Município do Seixal e a 

Cooperativa Pelo Sonho É Que 
Vamos, CRL. Construção de cre-
che. Comparticipação financeira.
• Associação dos Serviços 
Sociais dos Trabalhadores das 
Autarquias do Seixal. Plano anual 
de apoios. Contrato-programa e 
comparticipação financeira.

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 
CULTURA E JUVENTUDE

• Apre(e)nder o Teatro. Projetos 
com as escolas. Contratos- 
-programa e comparticipações 
financeiras. 

As deliberações são publicadas 
na íntegra na Ata da reunião

Retificação
Número de habitantes

Por lapso, na infografia sobre tratamento de efluentes, publicada nas 
páginas 6 e 7 do Seixal  Boletim Municipal n.º 574, os dados populacio-
nais de Arrentela e Fernão Ferro surgem trocados.
Segundo os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística 
para o Recenseamento Geral da População em 2011, a freguesia 
de Arrentela tem uma população de 28 886 habitantes. Por sua vez, 
Fernão Ferro possui 17 059 habitantes. 

Alfredo José Monteiro da Costa, 
presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, torna público que, nos 
termos do art.º 91.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, com 
a redação atualizada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de janeiro, e com 
as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 67/2007, de 31 de dezembro, 
e para efeitos do disposto no art.º 
28.º da Lei n.º 91/95, de 2 de se-
tembro, com a redação alterada 
pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 
agosto e pela Lei n.º 10/2008, 

de 20 de fevereiro, na reunião or-
dinária de 3 de maio de 2012 a 
câmara deliberou (deliberação n.º 
088/2012-CMS) aprovar o Estudo 
de Loteamento da Área Urbana 
Génese Ilegal n.º FF156, sita na 
Quinta das Laranjeiras, Freguesia 
de Fernão Ferro, que abrange o 
prédio rústico n.º 3697, artigo 
63 da secção L, com a área de 
5006 m2, conforme descrição da 
Conservatória do Registo Predial 
do Seixal.
Para conhecimento geral se pu-

blica o presente e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos lu-
gares habituais estabelecidos na 
lei, por trinta dias (úteis) contados 
decorridos quinze dias da data do 
presente.

Seixal, 18 de maio de 2012

O presidente da Câmara Municipal 
Alfredo Monteiro

Aprovado Estudo de Loteamento na Quinta das Laranjeiras
Edital n.º 064/2012

Freguesia Local Data Hora N.º animais
Seixal Junto ao Mercado 18 de junho 9.30  10
Amora Pizzaria Verde e Amarelo  19 de junho 9.30 40
Corroios St.ª Marta de Corroios 20 de junho 9.30 40
Fernão Ferro Parque das Lagoas 21 de junho 9.30 90
Paio Pires Casal do Marco -  22 de junho  9.30 70
  Deleg. da Junta de Freguesia
Arrentela Canil Municipal 23 de junho 9 50
Arrentela Bairro das Cavaquinhas 25 de junho 9.30 30
Amora  Cruz de Pau (Largo)  26 de junho 9.30 50
Corroios Qtª do Brasileiro 27 de junho 9.30 30
  Clube Recreativo  11 20
  e Desportivo Miratejo 
Fernão Ferro Ass. Moradores dos Redondos  28 de junho 9.30 80
Corroios Mercado de Levante 2 de julho 9.30 30
Fernão Ferro   Ass. Moradores  3 de julho 9.30 30
  Foros da Catrapona 
  Pinhal General (polidesportivo)  11 30
Paio Pires Qt.ª da Galega (Rest. Agricultor) 4 de julho 9.30 30
Fernão Ferro Parque das Lagoas 5 de julho 9.30 80
Fernão Ferro Largo do Chafariz 6 de julho 9.30 80

Identificação Eletrónica

Freguesia Local Data Hora Nº animais
Arrentela Canil Municipal 23 de junho 9 50
   7 e 14 de julho
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|212 250 265 - 212 250 270|

|968 485 593 - 917 297 278 |

SEIXAL | LISBOA

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA Horários

Horários

LISBOA | SEIXAL

FARMÁCIAS | JUN

Soromenho | R. Paiva Coelho, 38, Seixal 
Central | Av. General Humberto Delgado, 
9-11, Paio Pires
Godinho | Largo da Igreja, 51, Seixal 
ana BranCo | R. da Liberdade, 105-A,  Bairro 
Novo
SeruCa lopeS | Trav. Paz, 4-B, 
Casal do Marco
alveS velho | R. Luís de Camões, 27, 
Torre da Marinha
luSitana | R. Soc. Filarmónica  União  
Arrentelense
Quinta da torre | Av. 25 de Abril, 65, 
Torre da Marinha
Quinta de S. JoÃo | Pct.a Quinta de S. João, 
7, Arrentela
moura Carneiro | RioSul Shopping, 
Loja 0.044 A  
novaiS | Av. José António Rodrigues, 89-A, 
Aldeia de Paio Pires
SÃo Bento | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora
Central da amora | R. MFA, loja 22
FoGueteiro | Av. 1.º de Maio, 93 A e B, 
Fogueteiro
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA) Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Atendimento Público da Câmara Municipal do Seixal

Amora | Paio Pires | Arrentela | 
Casal do Marco | Fogueteiro | 
Seixal | Torre da Marinha | 
Quinta de São João

FonSeCa | R. Ribatejo, 2-A, Cruz de Pau
nova amorenSe | R. Oliveira Martins, 4-B,   
Paivas 
matoS lopeS | R. 25 de Abril, 28-A, Amora
noBre Guerreiro |  Av. Marcos de 
Portugal, 20-A, Amora
duarte ramoS | Centro Comercial Belsul, 
11 Lj. 29, Cruz de Pau 
ForoS de amora | Estrada dos  Foros 
de Amora, 120-A-B 
do vale | R. Rossio de Amora, 20, 
Cruz de Pau
aBreu CardoSo |  R. Cidade Setúbal, 1-B, 
Corroios
univerSo | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios
BiotiFar | R. José Carlos Ary dos Santos, 
2-A, Miratejo
Central de vale de milhaçoS | R. 
Alexandre Herculano, 2 A, Vale de Milhaços
SouSa marQueS | Av. Luís de Camões, 2, 
Miratejo
St.ª marta do pinhal |  R. Mário Sampaio 
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal
romana | R. Gil Vicente, 25, 
Vale de Milhaços
nova de CorroioS | Av. Rui Grácio, 84 - A/B 
Santa Marta do Pinhal
*Bento lino | Av. de Vale de Milhaços, 34 
Corroios (* serviço premanente 24 horas)

Amora | Corroios | Cruz de Pau | 
Foros de Amora | Miratejo | Paivas |
St.ª Marta do Pinhal | Vale de Milhaços

vale Bidarra | R. Luís de Camões, Lt. 350, 
Fracção A e B, Fernão Ferro 
nurei | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c, 
Fernão Ferro 
pinhal de FradeS | R. Dr. Raul Machado, 
lote 52, Pinhal de Frades

 | Fernão Ferro |

telemóveis

URgêNCIAS TELEFONES ÚTEIS

Número Nacional de Socorro | 112

Bombeiros Mistos do Concelho 
do Seixal | 212 279 530

Bombeiros Voluntários de Amora 
| 212 255 555

Polícia de Segurança Pública 
Divisão Policial do Seixal, 
Torre da Marinha | 212 276 500 
Cruz de Pau | 212 242 940
Seixal | 212 223 318
Corroios | 212 548 410

Guarda Nacional Republicana 
Aldeia de Paio Pires | 212 210 340
Fernão Ferro | 212 124 624 

Proteção Civil Municipal | 919 374 732

Saúde 24 | 808 242 424

Centros de Saúde 
SAP Concelhio (Amora) e UCSP Amora 
| 212 274 200
USF Amora Saudável | 212 274 230
USF Rosinha (Amora) | 212 273 500
USF CSI – Seixal, UCSP Seixal e USF 
Cuidar Saúde (Seixal) | 212 274 800
USF Torre da Marinha | 212 274 300
USF Pinhal de Frades | 212 260 070
USF FF Mais (Fernão Ferro) | 212 128 230
UCSP Corroios | 212 548 350
USF Servir Saúde (Moinho de Maré) 
| 212 556 400

SAP: Serviço de Atendimento Permanente
UCSP: Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar
CSI: Cuidados de Saúde Integrados 

Hospital Garcia de Orta – Almada 
| 212 940 294

Cruz Vermelha Portuguesa 
| 212 222 222

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148

Linha 65 – Apoio à Terceira Idade
e a Pessoas Dependentes 
| 800 208 875

Piquete de Águas e Saneamento 
A partir das 17.30 horas | 210 976 000

EDP
Avarias | 800 506 506

Setúbal

Coina
Fogueteiro

F.Amora
Corroios

Pragal
Campolide

Sete Rios

Entrecampos

Roma-Areeiro

 26 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘        9 ‘        2 ‘         3 ‘        2 ‘

Roma-Areeiro

Entrecampos

Sete Rios

Campolide

Pragal
Corroios

F. A
mora

Fogueteiro

Coina
Setúbal

 2 ‘        4 ‘       2 ‘        9 ‘        5 ‘        3 ‘        4 ‘         5 ‘         24 ‘

telefones

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

Dias úteis

Sábados

Domingos e feriados

06.10 06.40 07.00 07.25 07.45 08.10 08.30  08.55 09.15 09.40 

10.05 11.00 12.30 14.00 15.30 16.20 16.45 17.05 17.30 17.50 

18.15 18.40 19.05 19.30 20.30 21.30 22.30 

07.00 08.00 09.00 11.00 13.00  15.00 16.30 18.00 

19.30 20.30 21.30

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30  18.00 19.30 21.00

06.35 07.05 07.25 07.50 08.10 08.35 08.55 09.20 09.40 10.05 

11.30 13.00 14.30 15.55 16.45 17.10 17.30 17.55 18.15 18.40

19.05 19.30 20.00 21.00 22.00 23.15

07.30 08.30 09.30 10.30 13.30 15.30 17.00 18.30 

20.00 21.00 22.00

08.30 09.30 11.30 13.30 15.30 17.00 18.30 20.00 21.30

pinhal de Frades
nurei

vale Bidarra
11 a 17/6

18 a 24/6

8 a 10/6; 25 a 30/6

Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

(*) n Partida do Fogueteiro

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina. 
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro
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Sábados, domingos e feriados
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707 12 71 27 FERTAgUS  

(*)

O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal do Seixal tem 
lugar às quartas-feiras à tarde, a partir das 14 horas, mediante marcação 
efetuada previamente, na segunda-feira anterior, das 9 às 12 horas, atra-
vés dos gabinetes de apoio aos vereadores.

808 203 050 TRANSTEJO  

Seruca lopes   19
  20
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 8 21

 8 23 

 9 22

 9 24

 10 23

 10 25

 11 24

 11 26

 12 25

 12 27

 13 26

 13 28

 14 27

 - 30

 15 28

 17

 16 29

Quinta da torre

São Bento

Quinta de S. João

duarte ramos

moura Carneiro 

St.ª marta do pinhal

Central da amora

Foros de amora 

novais

romana 

alves velho 

do vale 

Fogueteiro 

nova de Corroios

lusitana 

Godinho 

Soromenho

ana Branco

Central

abreu Cardoso 
Fonseca
universo
nova amorense
Biotifar 
matos lopes
C. de vale milhaços
nobre Guerreiro

Sousa marques   22

  15 30
  14 29

  16
  17
  18
  19
  20
  21

TÁXIS  
Coop 
táxis

|211 581 132|

|966781 220 - 932 711 132 |
|sms: 4901 táxi já|

telemóveis

telefone

Expresso 
táxis

Câmara Municipal do Seixal 
Geral | 212 276 700
Ambiente e Serviços Urbanos 
| 210 976 008
Canil/Gatil Municipal | 210 976 200
Espaço Cidadania | 210 976 223
Posto de Turismo | 212 275 732
Seixal Limpo | 210 976 011
Leitura do Consumo de Água 
| 800 500 210

Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225

Juntas de Freguesia
Aldeia de Paio Pires | 212 273 800
Amora | 212 268 730
Arrentela | 212 277 360
Corroios | 212 535 814
Fernão Ferro | 212 120 498
Seixal | 212 275 390

EDP
Informações | 800 505 505

Tribunal Judicial da Comarca 
do Seixal | 212 274 500
Julgado de Paz | 212 219 200

Conservatória do Registo 
Civil do Seixal | 212 271 188

Conservatória do Registo Predial 
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280

Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710

Centro de Emprego | 212 267 230

Cruz Vermelha Portuguesa
Núcleo do Seixal | 212 229 694

Segurança Social / 
/Serviço Local de Amora 
| 212 219 270
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Recital de piano com João 
Bettencourt da Câmara
A sugestão é ouvir o jovem de 24 anos João Bettencourt da Câmara, num recital de piano com obras 
de Scarlatti, Liszt e Beethoven. O músico, que iniciou aos 3 anos o estudo do piano com o pai, foi admi-
tido em 1997 na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa, onde terminou, em 2006, o 
Curso de Piano com a classificação máxima. Iniciou a carreira internacional em 2007, com excelentes 
notas da crítica.
M/ 6 anos. Ingresso: 6 euros (50 por cento de desconto para jovens até 25 anos, reformados e traba-
lhadores das autarquias do Seixal). T. 210 976 103.

M
ús

ic
a Dia 9 de junho, sábado, às 21.30 horas, no Auditório Municipal 

Ficha Técnica

Propriedade e edição Câmara Municipal do Seixal – Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 · Fax: 212 276 701 – geral@cm-seixal.pt – Coordenação – Departamento de Comunicação e Imagem – 
Alameda dos Bombeiros Voluntários, 45 – 2844-001 Seixal – Tel.: 212 276 700 – boletim@cm-seixal.pt – Impressão – Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, SA – Rua Consiglieri Pedroso – Casal de Santa Leopoldina – Queluz de Baixo 
– 2745-553 Barcarena – Tel.: 214 345 400 · Fax: 214 360 542 – Edição na Internet – cm-seixal.pt – Distribuição – Robério Ávila, Ld.ª – Estrada dos Foros de Amora, 101, r/c esq., 2845-554 Amora – Tel.: 211 806 454 – Tiragem 55 000 
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Destaques de 8 a 22 de junho

Dia 15 de junho, sexta-feira
21.30 horas
Nana
Prémio Melhor Primeira Obra 
do Festival de Locarno de 2011
De Valérie Massadian, França, 
2011, 70 min
Com Kelyna Lecomte, Alain 
Sabras,  Marie Delmas,  Yves 
Monguillon
Em complemento:
Rafa
Urso de Ouro da curta-metragem 
no Festival de Berlim de 2012
De João Salaviza, Portugal, 
França, 2012, 25 min
Com Rodrigo Perdigão, 
Joana de Verona
M/ 12 anos
Ingresso: 4 euros

Dia 16 de junho, sábado
21.30 horas
Há Tourada na Aldeia – 
Beira Alta
Uma tourada com características 
únicas no mundo: 
a capeia arraiana
Filme inserido no projeto 
Microcosmos, série de 13 
documentários sobre diversas 
províncias do país
De Pedro Sena Nunes, Portugal, 
2011, documentário, 75 min
M/ 6 anos
Ingresso: 4 euros

Espetáculos

Dia 9 de junho, sexta-feira
21.30 horas
Romã, Três Noites de Teatro III
Mostra de Teatro Escolar
Clube de teatro e cinema 
da Escola Secundária 
Dr. José Afonso
M/ 4 anos
Entrada livre
Cinema S. Vicente
T. 210 976 103

Dias 10, 17 e 24 de junho, 
domingo
16 horas
Os Cães
Teatro infantil pela Animateatro
M/ 6 anos
Ingresso: 4 euros
Cinema S. Vicente
Produção e reservas: 
Animateatro
T. 212 254 184 / 214 099 896

Dia 16 de junho, sábado
21.30 horas
La Chanson Noir
Música
M/ 12 anos
Ingresso: 4 euros
Cinema S. Vicente
T. 210 976 103

Dia 22 de junho, sexta-feira
21.30 horas
Amadeus
Companhia de Dança de Aveiro
Coreografia e direção artística: 
Álvaro Ribeiro; Música: W. 
A. Mozart; Bailarinos: Álvaro 
Ribeiro, Filipa Peres, Gustavo 
Figueiredo, Ilona Pylypenko, 
Rafaela Reis, Rita Pinheiro 
e Uriel Assis
M/ 6 anos

Cinema

Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
Informações: 210 976 103 
ou 915 635 090

Dia 8 de junho, sexta-feira
21.30 horas
É na Terra, Não É na Lua
O homem e a natureza 
na distante ilha do Corvo
Grande Prémio do Doc Lisboa 
2011
De Gonçalo Tocha, Portugal, 
2011, documentário, 180 min
M/12 anos
Ingresso: 4 euros

De 12 a 14 e de 19 e 20 junho, 
terça, quarta e quinta-feira
10 e 15.30 horas
História 52
De Alexis Alexiou, Grécia, 2008, 
97 min
Com Yorgos Kakanakis, Serafita 
Grigoriadou, Dafni Labroyanni
M/ 12 anos
Ingresso: 2 euros
Org.: Associação Auditórios 
do Tempo

De terça a sexta-feira, 
das 10 às 20 horas
Sábado, das 14.30 às 20 horas
Brincar Livre
Atividades lúdicas
Dos 3 aos 12 anos
Ludoteca 

Dia 9 de junho, sábado
16 horas
Apresentação do livro Joquinha 
na Nuvem da Mafalda
De Anne Caroline Soares, com 
ilustrações de Maria de Palma
Público em geral
Galeria de Exposições Augusto 
Cabrita

Património

Serviço Educativo do Ecomuseu 
Municipal do Seixal
T. 210 976 112

Em junho, de terça 
a sexta-feira
Diversos horários
Ateliês e visitas temáticas
Para público escolar
A Pé pela Amora
Vários locais

Ingresso: 10 euros
Auditório Municipal
Fórum Cultural do Seixal
T. 210 976 103

Exposições

Até 9 de junho
Amarelo Pálido
Pintura de Nuno Carvalho
Galeria Municipal de Corroios

Até 28 de julho
Trabalho, Retratos 
e Memórias Futuras
Fotografia de Rosa Reis
Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita
Fórum Cultural do Seixal

De 15 de junho a 18 de julho
Segunda a sexta-feira, 
das 10 às 20 horas
Sábado, das 10 às 13 horas
Pintura de Cátia Nunes
Público em geral
Espaço Arte Jovem
Miratejo

De 16 de junho a 28 de julho
Onde Estás?
Pintura de Odete Silva
Galeria Municipal de Corroios

Leitura Pública

Biblioteca Municipal do Seixal
T. 210 976 100
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todo o dador de 
sangue é um herói

Antiga Companhia de Lanifícios 
de Arrentela – Seixal

17 de junho 2012  

dia mundial do dador de sangue
25º. Aniversário da Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal

Antiga Companhia de Lanifícios 

2012  
9.30H Boas–vindas aos Convidados

9H / 13H Presença de uma unidade 
móveldo Instituto português 
do sangue e da transplantação 
para colheita de sangue

10h Atuação dos Tocá Rufar

10.30h Receção das entidades 
oficiais convidadas

11h Sessão Solene

13h Almoço/Convívio

14.30h Formação da Gota de Sangue 
Humana (com Fotografia Aérea)

15h Momentos de música, teatro 
e outrasvariedades

18.30h sessão de encerramento 
pela Associação de dadores benévolos 
de sangue do concelho do seixal

19h Fim do evento

ORGANIZAÇÃO E APOIOS
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REORGANIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR 

(Resolução 44/2010, de 14/06) 

 

01.07.2010 

 

 

Nem precisa esforço para aceitarmos a bondade da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

44/2010 que, de acordo, até com o programa do Governo, define, como um dos seus principais 

objectivos, concretizar a universalização da frequência da educação básica e secundária de modo a 

que todos os alunos frequentem estabelecimentos de educação ou de formação pelo menos entre 

os 5 e os 18 anos de idade. 

 Neste sentido, a presente resolução estabelece orientações para o reordenamento da rede 

escolar, com vista a garantir a adaptação à escolaridade de 12 anos. E diz mais: que pretende 

garantir a promoção do sucesso escolar, dentro da racionalização dos agrupamentos de escolas, 

articulando níveis e ciclos de ensino distintos. 

 Já temos dificuldade em aceitar os procedimentos usados para a operacionalização desta 

resolução. 

 De facto, o problema é que não vemos, aqui, uma política consequente de educação. 

Talvez política avulsa, num Estado autoritário, amante da técnica e do tecnicismo jurídico, do 

funcionalismo económico, da recusa a uma orientação política coerente e clara. Este processo mais 

se afirma como um rosário de medidas, implementadas «ad hoc». 

 Para o ME, as escolas são entidades periféricas, iguais e abstractas e, como habitualmente, 

não devem agir porque querem apenas que reajam. Não há confiança nas escolas, muito menos 

nas suas direcções, nas famílias, nas autarquias. As escolas não são, como deviam ser, espaços de 

construção, de organização autónoma educativa escolar, nem precisam os seus actores de usarem 

inteligência; basta que cumpram as normas. Só assim se entende este processo, onde toda a 

gente foi posta à margem. 

 Acresce que, como temos dito e repetido, a educação precisa de tranquilidade e não 

suporta mudanças contínuas de legislação numa voracidade que as escolas não comportam. 

Não podemos admitir o modo como o processo foi conduzido pelas DRE´s, elas próprias 

constrangidas, como foi evidente no que conhecemos: 

 

 Agrupamentos que resultam de junções sem qualquer afinidade; apenas ditados por 

números de alunos; 
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 Prazos que tornam impossível, quer a elaboração de um Projecto Educativo minimamente 

aceitável para as novas estruturas, quer a composição de uma organização capaz nos 

campos da gestão administrativa e, sobretudo, pedagógica; 

 A falta de ética que representa o modo como se impõe a destituição de direcções com 

projectos em construção ou em funcionamento; 

 Sobretudo, a falta de diálogo, sinónimo da falta de autonomia e o desrespeito pelas 

instituições mais representativas, como as autarquias, quando se mexe nas cartas 

educativas. 

 Importante, diria mesmo basilar, é o princípio de que o fundamento da educação é a 

pessoa e não a economia e que daqui resulte um esforço de renovação ético, em que será 

a liberdade que nos conduzirá à autonomia real de cada escola, que não foi respeitada, 

nem sequer nas pessoas da sua direcção. 

 

Muito se procura e se exige a mudança. Talvez devêssemos, antes, procurar a melhoria. 

Melhoria assente em diagnósticos locais que envolvam todos os actores da escola. Muitos 

problemas concretos se devem resolver localmente, em liberdade, com confiança, com 

compromissos responsáveis, que não houve. E assim deveria ter sido! As escolas devem ser 

devolvidas às comunidades onde estão, com os seus problemas, contexto e características 

próprias. Não se pode querer fazer uma reorganização da rede escolar sem ouvir e promover 

entendimentos que se apoiem na reprodução de relações sociais. A autonomia exprime-se como 

produto de relação e consiste na harmonização da pessoa com os ambientes em que se insere. Não 

existe autonomia no isolamento nem na solidão, como se pretendeu. 

 Temos recebido mensagens de directores de todo o país, de gente angustiada e desorientada. E 

sabe Vossa Exa. o que mais me preocupa? É que os directores já nem sentem força para «gritar» … 

calam, preocupados; não consigo, mas com o projecto de uma escola de sucesso que querem construir. 

 O que significa, claramente, que, se a administração pode e não tem uma actuação diferente, a 

culpa será também nossa. Daí, estas minhas considerações junto de Vossa Exa.  

 E perguntamo-nos mais: não será esta uma óptima oportunidade para se tratar, a sério, a 

autonomia, na construção destes agrupamentos? 

 Mais e em pormenor poderíamos dizer sobre o assunto, tal a pressão que nos chega, quer dos 

colegas, quer da comunicação social. Procuramos ter o bom senso necessário nestas ocasiões, mas 

também nos permitimos pedi-lo ao Ministério. 

 Com os melhores cumprimentos. 

 

 Adalmiro Botelho da Fonseca (Presidente da Direcção da ANDAEP)
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Agrupamento de Escolas de Nogueira contesta agregação no tribunal

Ensino

autor

Redacção

As associações de pais do Agrupamento de Escolas de Nogueira e as juntas de freguesia que o integram, interpuseram uma providência
cautelar contra a agregação com a Escola Secundária Alberto Sampaio. A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB
2,3 de Nogueira afirma que “a providência cautelar e a respectiva acção judicial conjunta” foram interpostas na sexta-feira no Tribunal

Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga.

“Contrariando estudos internacionais e sem nunca explicitar claramente quais os verdadeiros motivos da agregação e/ou demonstrar
quais os ganhos efectivos, e qual o impacto positivo desta medida, o Ministério da Educação decidiu avançar unilateralmente com a

agregação, apesar da oposição clara do Conselho Municipal de Educação, dos conselhos gerais e da Federação das Associações de
Pais”, refere.

Acrescenta ser “com enorme receio” que as associações de pais do Agrupamento de Escolas de Nogueira e as juntas de freguesia “enca
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ram o avanço deste processo, cujo objectivo é meramente economicista”.

“A educação não é um encargo puramente financeiro que importa diminuir a todo o custo; é um investimento de futuro numa sociedade
que se quer moderna e num país que pretende evoluir”, sublinha a associação de pais.

Esta contestação judicial surge “pelos interesses das comunidades que representam”, sendo que os “proponentes sentem que é sua
obrigação lutar contra a destruição do trabalho que foi arduamente desenvolvido ao longo dos anos em prol da educação, para que não
se hipoteque irremediavelmente o futuro das crianças e dos jovens”.

A criação do mega-agrupamento congrega “mais de 3000 alunos distribuídos por 15 escolas e oito freguesias, num raio de 12
quilómetros”, pelo que “o afastamento e a dimensão da estrutura, envolvendo escolas com culturas e objectivos distintos, tornarão a

sua gestão muito complexa e ineficiente”, conclui a associação de pais.

Aluguer de Carros Baratos
Preço Mínimo Garantido. Reserve já. Grande Variedade. Reservas Online!

Rentalcars.com/Aluguer-de-Carros
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DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

    ENTRE A FENPROF E A CONFAP 

 

  

                 PONTOS DE CONVERGÊNCIA E CONSENSO 

    A PROPÓSITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 
  

A Confederação Nacional de Associações de Pais (CONFAP) e a Federação Nacional dos 

Professores (FENPROF) reuniram em Coimbra para debaterem aspectos relacionados com o 

reordenamento da rede escolar, tendo encontrado, a esse propósito, os seguintes pontos de 

consenso: 

1.   Os processos de reordenamento da rede escolar deverão ter em conta o interesse das 

comunidades educativas, sob pena de os principais prejudicados, por decisões tomadas 

longe da realidade, serem os alunos; 

2. É desejável que os Conselhos Municipais de Educação, existentes nos diversos 

concelhos do país, sejam reactivados, reúnam e tomem posições sobre esta matéria; 

3.   É indispensável a actualização das Cartas Educativas Municipais, que, em muitos casos, 

já não correspondem à realidade existente, sobretudo por não terem sido desenvolvidas 

as dinâmicas que estavam previstas; 

4. Em matéria de reordenamento da rede escolar, compete aos municípios (suportados 

pelos respectivos conselhos municipais de educação) e às escolas (através dos seus 

órgãos de gestão, designadamente os conselhos gerais e no quadro da sua autonomia) 

tomar decisões. Imposições do poder central são inaceitáveis e põem em causa, 

precisamente, os princípios que são enunciados na Resolução n.º 44/2010, de 14 de 

Junho, aprovada pelo Governo, nomeadamente em relação à promoção do sucesso 

escolar e à articulação de níveis e ciclos de ensino. Quanto a números para a 

reorganização de agrupamentos, podendo ser referenciais, não poderão ser 

determinantes, sendo que 3.000 se considera um número exagerado de alunos; 

5. O reordenamento da rede escolar não poderá ter como objectivo a redução do número de 

trabalhadores (docentes e não docentes), com prejuízo para a qualidade do ensino e as 

condições de organização pedagógica, funcionamento e segurança das escolas; 

 

 



 

 

 

6.  O encerramento de uma escola só deverá ter lugar quando estiver garantido que as 

condições da escola de acolhimento são efectivamente melhores do que as da escola que 

encerra; 

7. As deslocações de crianças nunca deverão ultrapassar os 30 minutos, devendo ser 

asseguradas em condições adequadas de segurança e conforto, para o que deverá existir 

uma rede dedicada ao transporte de crianças que respeite as condições legalmente 

estabelecidas; 

8. As escolas e agrupamentos deverão garantir respostas sociais adequadas, no âmbito de 

uma componente de apoio às famílias, incluindo nos períodos de interrupção da 

actividade lectiva, com a garantia de refeições comparticipadas que, no caso de alunos 

deslocados, independentemente de outros requisitos, deverão ser gratuitas; 

9. Relativamente à organização e funcionamento da Educação Especial nas escolas, é 

necessário criar um Departamento de EE que funcione autonomamente e garanta 

respostas abrangentes a todos os alunos com necessidades educativas especiais, 

independentemente de resultarem ou não de deficiência ou doença de carácter 

prolongado; 

10. Na distribuição de alunos pelos estabelecimentos de educação e ensino é necessário 

respeitar a lei no que concerne às respostas educativas prestadas pelos estabelecimentos 

privados e cooperativos que não poderão constituir um sorvedouro de alunos das escolas 

públicas. 

               

            

Para a CONFAP e a FENPROF, em tempo de crise, não há qualquer dúvida sobre a necessidade 

de o Estado poupar, mas a poupança deverá fazer-se na despesa e não no investimento. Por essa 

razão, o corte que se anuncia para as autarquias não pode atingir o fundo social municipal 

previsto na Lei das Finanças Locais que vigora. A acontecer, estariam a ser, uma vez mais, 

penalizados os que, já por norma, são mais discriminados. 

  

Coimbra, 24 de Junho de 2010 

  

             Mário Nogueira                                           Albino Almeida(Secretário-Geral da 

FENPROF)                        (Presidente da CONFAP)  
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Directores reunidos em Coimbra tomam posição sobre
Mega-Agrupamentos

Comunicado

Os Directores das Escolas abaixo discriminadas, eleitos, há menos de um ano, após procedimento concursal para um
mandato de 4 anos, manifestam grande perplexidade e preocupação pelo rumo de instabilidade que à escola pública
continua a ser dado pelo Ministério da Educação, agravada com as decisões mais recentes sobre  criação dos  “mega
agrupamentos”.

Ao longo dos últimos anos, têm sido variadas as medidas ministeriais que geraram instabilidade nas escolas, desde a
criação dos primeiros  agrupamentos,  às alterações dos planos curriculares, ao estatuto disciplinar do aluno,  às
alterações ao estatuto da carreira docente (divisão da carreira docente, modelo de avaliação do desempenho dos
docentes), só para sublinhar as que mais impacto causaram...

Com o novo e pouco pacífico modelo de gestão e administração das escolas, que entrou em vigor há cerca de um ano e,
consequentemente com a entrada em funções do Director, a par de outros compromissos, por realizar, assumidos pela
Senhora Ministra, julgava-se que a acalmia, a serenidade e o ambiente propício à eficácia nos processos ensino-
aprendizagem tinham regressado à escola pública portuguesa. Porém, nas últimas semanas novo factor de instabilidade
se instalou nas escolas.

Estas, que ao longo do tempo adquiriram uma personalidade própria, que investiram nos projectos educativos que a
identificam e vão ao encontro do interesse de uma comunidade educativa particular, vêem-se agora confrontadas com
uma necessidade de adaptação a novas regras, novos objectivos, a novas parcerias, sem que a sua fusão seja feita por
afinidade de projectos mas por localização geográfica, o que vem contrariar a tão propalada autonomia das Escolas.

A forma apressada e pouco transparente com que as Direcções Regionais da Educação estão a impor os “mega
agrupamentos” é preocupante e abriu de novo a polémica e a instabilidade nas escolas.

Não se compreende que:

Se tenha avançado com a mudança do modelo de gestão e administração das escolas que foi polémico, para,
passado um ano, se pôr tudo em causa, invocando a necessidade de implementação dos novos agrupamentos,
que estavam já previstos;

Não sejam respeitados os projectos para 4 anos elaborados pelos órgãos de direcção e que começam agora a dar
os seus frutos;

Se avance com as fusões nesta altura do ano, em que as escolas estão preocupadas com as avaliações dos seus
alunos e já têm muito trabalho feito na preparação do próximo ano lectivo com base nos seus projectos educativos;

Se lance um novo modelo antes de se definirem as regras a que estes têm que obedecer, deixando as escolas
num vazio legislativo;

O Ministério não respeite o trabalho dos seus colaboradores e que ignore que estes trabalham intensamente para
que as suas escolas e alunos tenham sucesso;

A qualidade de ensino e as questões pedagógicas sejam preteridas a favor de medidas administrativas
desenhadas nos gabinetes sem um verdadeiro conhecimento da realidade.

Estamos convencidos de que na constituição destes novos “mega agrupamentos” foram tidas em conta apenas razões de
carácter economicista que, a serem postas em prática,  se traduzirão numa inequívoca deterioração da qualidade da
escola pública, através da desvalorização das questões pedagógicas, dificultando a promoção das aprendizagens e
contribuindo, assim, para o aumento do insucesso e abandono escolar,  bem como da indisciplina. Assistimos, pois, a uma
quantificação pedagógica em detrimento evidente da qualidade.

Reafirmamos que muito da instabilidade que tem ocorrido  na Educação se deve às sucessivas e avulsas orientações da
tutela sem que os directamente envolvidos neste processo tivessem tido oportunidade de manifestar a sua opinião. Se a
escola pública tem funcionado com qualidade, isso deve-se ao profissionalismo dos docentes e das gestões escolares,
pois têm sido eles que têm agarrado as pontas deste novelo que os responsáveis têm criado.

Assim, a bem da Escola Pública, os Directores que subscrevem este documento, reunidos na Escola Secundária Avelar
Brotero, no dia 21 de Junho de 2010 , colocados perante a forma como estão a ser criados estes “mega agrupamentos”,
manifestam o seu profundo desacordo e o veemente protesto por mais este ataque à estabilidade da Escola, à qualidade
do ensino - aprendizagem e ao sucesso escolar  dos alunos.

Os Directores dos Agrupamentos e das Escolas não Agrupadas

Agrupamento de Escolas Alice Gouveia

Agrupamento de Escolas de Arganil   

Agrupamento de Escolas Álvaro Vieira de Lemos

Agrupamento de Escolas de António José de Almeida

Agrupamento de Escolas de Ceira    

Agrupamento de Escolas de Coja
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Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro

Agrupamento de Escolas  Ferrer Correia     

Agrupamento de Escolas da Lousã

Agrupamento de Escolas  Martim de Freitas

Agrupamento de Escolas da Pedrulha             

Agrupamento de Escolas de São Silvestre

Agrupamento de Escolas de Taveiro

Agrupamento Vertical Pampilhosa da Serra

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares    

Escola Secundária de Arganil

Escola  Secundária Avelar  Brotero

Escola  Secundária com 3º ciclo D. Dinis            

Escola  Secundária D. Duarte

Escola  Secundária com 3º ciclo Infanta D. Maria

Escola  Secundária  Jaime Cortesão

Escola  Secundária de José Falcão

Escola  Secundária com 3º ciclo da Lousã

Escola  Secundária com 3º ciclo Quinta das Flores
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Directores reunidos em Coimbra tomam posição sobre Mega-Agrupam... http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=399&doc=4861
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                DECLARAÇÃO CONJUNTA

                   ENTRE A FENPROF E A CONFAP

 

                 PONTOS DE CONVERGÊNCIA E CONSENSO
    A PROPÓSITO DO REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR
 
A Confederação Nacional de Associações de Pais (CONFAP) e a Federação Nacional
dos Professores (FENPROF) reuniram em Coimbra para debaterem aspectos

relacionados com o reordenamento da rede escolar, tendo encontrado, a esse
propósito, os seguintes pontos de consenso:

1.  Os processos de reordenamento da rede escolar deverão ter

em conta o interesse das comunidades educa&vas, sob pena
de os principais prejudicados, por decisões tomadas longe da
realidade, serem os alunos;

2. É desejável que os Conselhos Municipais de Educação,

existentes nos diversos concelhos do país, sejam reac&vados,
reúnam e tomem posições sobre esta matéria;

3.  É indispensável a actualização das Cartas Educa&vas
Municipais, que, em muitos casos, já não correspondem à
realidade existente, sobretudo por não terem sido

desenvolvidas as dinâmicas que estavam previstas;

4. Em matéria de reordenamento da rede escolar, compete aos
municípios (suportados pelos respec&vos conselhos
municipais de educação) e às escolas (através dos seus

órgãos de gestão, designadamente os conselhos gerais e no
quadro da sua autonomia) tomar decisões. Imposições do
poder central são inaceitáveis e põem em causa,

precisamente, os princípios que são enunciados na
Resolução n.º 44/2010, de 14 de Junho, aprovada pelo

Governo, nomeadamente em relação à promoção do sucesso
escolar e à ar&culação de níveis e ciclos de ensino. Quanto a
números para a reorganização de agrupamentos, podendo

ser referenciais, não poderão ser determinantes, sendo que
3.000 se considera um número exagerado de alunos;

5. O reordenamento da rede escolar não poderá ter como
objec&vo a redução do número de trabalhadores (docentes e

não docentes), com prejuízo para a qualidade do ensino e as
condições de organização pedagógica, funcionamento e
segurança das escolas;
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Email:

Inscrever

6. O encerramento de uma escola só deverá ter lugar quando

es&ver garan&do que as condições da escola de acolhimento
são efec&vamente melhores do que as da escola que

encerra;

7. As deslocações de crianças nunca deverão ultrapassar os 30
minutos, devendo ser asseguradas em condições adequadas
de segurança e conforto, para o que deverá exis&r uma rede

dedicada ao transporte de crianças que respeite as condições
legalmente estabelecidas;

8. As escolas e agrupamentos deverão garan&r respostas sociais
adequadas, no âmbito de uma componente de apoio às

famílias, incluindo nos períodos de interrupção da ac&vidade
lec&va, com a garan&a de refeições compar&cipadas que, no
caso de alunos deslocados, independentemente de outros

requisitos, deverão ser gratuitas;

9. Rela&vamente à organização e funcionamento da Educação
Especial nas escolas, é necessário criar um Departamento de
EE que funcione autonomamente e garanta respostas

abrangentes a todos os alunos com necessidades educa&vas
especiais, independentemente de resultarem ou não de
deficiência ou doença de carácter prolongado;

10. Na distribuição de alunos pelos estabelecimentos de

educação e ensino é necessário respeitar a lei no que
concerne às respostas educa&vas prestadas pelos
estabelecimentos privados e coopera&vos que não poderão

cons&tuir um sorvedouro de alunos das escolas públicas.
              

         
   

Para a CONFAP e a FENPROF, em tempo de crise, não há qualquer dúvida sobre a

necessidade de o Estado poupar, mas a poupança deverá fazer-se na despesa e não
no inves&mento. Por essa razão, o corte que se anuncia para as autarquias não pode
a&ngir o fundo social municipal previsto na Lei das Finanças Locais que vigora. A

acontecer, estariam a ser, uma vez mais, penalizados os que, já por norma, são mais
discriminados.
 

Coimbra, 24 de Junho de 2010
 
 

            Mário Nogueira                                           Albino Almeida(Secretário-Geral da
FENPROF)                        (Presidente da CONFAP)
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Patrocínio

Reorganização da rede escolar pronta em maio

O secretário de Estado do Ensino e Administração
Escolar, João Casanova de Almeida, afirmou, esta quinta-
feira, que a reorganização da rede escolar é um processo
que vai estar concluído em maio, para dar tempo às
escolas de se organizarem.

"O processo tem que estar concluído a tempo de dar
tranquilidade às escolas para se organizarem já para o
próximo ano letivo. Não é para se arrastar no tempo e no
próximo mês estará concluído este processo", disse em
declarações à Lusa.

João Casanova de Almeida, que esteve esta quinta-feira em
visita à Escola Secundária dos Casquilhos, no Barreiro,
afirmou que já foi feita a primeira fase pelas direções
regionais de educação, em reuniões com autarquias e
escolas, para se perceber como se pode ganhar eficácia no
reordenamento da rede escolar.

"Reuniram pela primeira vez comigo na terça e quarta-feira para um ponto de situação. Existem situações que
preciso de mais dados para fundamentar a decisão e, nesses casos, as direções regionais vão de novo falar com
as escolas e autarquias. Depois estaremos em condições de fazer uma proposta para reorganizar a rede
escolar", afirmou.

O secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar garante que o objetivo da reorganização da rede
escolar é "ganhar eficiência na gestão dos recursos humanos, pedagógicos e materiais", referindo que nenhum
aluno será deslocado.

"Os alunos continuaram todos nos mesmos espaços que frequentam. A nova realidade deve contemplar
diferentes níveis de escolaridade para dar mais consistência aos projetos educativos", explicou.

João Casanova de Almeida garantiu que a reorganização está a ser "muito bem acolhida pelas autarquias e
pelas escolas", salvo algumas situações "pontuais", e anunciou algumas exceções ao novo modelo.

"Algumas escolas foram excecionadas, é o caso dos territórios educativos de intervenção prioritária, das escolas
profissionais públicas, do ensino artístico, das escolas que prestam serviço permanente a estabelecimentos
prisionais ou escolas com contrato de autonomia. Estas podem ficar de fora, a não ser que tenham vontade
própria de integrar a reorganização", concluiu.

publicado a 2012-04-19 às 16:55

Para mais detalhes consulte:
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=2430482
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MEC cria 67 mega-agrupamentos a meio do ano letivo! ...

Conheça os novos MEGA

Inopinadamente, o MEC acaba de anunciar a criação de mais 67 mega-agrupamentos. A FENPROF, para além das objeções de fundo que
tem relativamente a esta solução organizativa, denuncia as condições em que o processo está a avançar e alerta para as implicações,
nomeadamente de âmbito pedagógico, de alterações da rede no decurso do ano letivo – facto insólito que fará inevitavelmente desestabilizar,
desorganizar e agravar o já tão afetado clima das escolas.

A FENPROF contesta fortemente que o MEC esta decisão e chama a atenção para as conclusões dos estudos de avaliação que têm sido
realizados, que apontam inúmeros constrangimentos nos mega-agrupamentos já constituídos (cf. Estudo da FENPROF, com base num
inquérito exaustivo e em reuniões formais com professores e órgãos de gestão).

Considera igualmente inaceitável que o MEC tenha ignorado a Recomendação nº 7 do Conselho Nacional de Educação (CNE), divulgada em
outubro de 2012, onde também se afirma que: “a criação de agrupamentos de grande dimensão tem vindo a criar problemas novos onde eles
não existiam: reforço da centralização burocrática dentro dos agrupamentos; aumento do fosso entre quem decide e os problemas concretos a
reclamar decisão, com a criação de novas hierarquias de poderes subdelegados; existências de vários órgãos de gestão que nunca se
encontram nem se articulam entre si; sobrevalorização da gestão administrativa face à gestão autónoma das vertentes pedagógicas. Tudo isto
fragiliza ainda mais a já frágil autonomia e deixa pela frente o reforço do cenário único e salvador do caos: a recentralização do poder na
administração central, agora reforçada na sua capacidade de controlo de tudo e todos, pelas novas tecnologias.”

Para além disso, pelo menos relativamente a alguns dos 67 mega-agrupamentos agora anunciados, a FENPROF considera totalmente
ilegítima a sua imposição perante a frontal oposição das respetivas comunidades educativas – expressa pelos órgãos de administração e
gestão das escolas e por autarquias – como é o caso de Braga, Guimarães, Alcácer do Sal, Barreiro, Grândola, Santiago do Cacém …

 

Hopocrisia

A FENPROF considera ainda de uma enorme hipocrisia que o actual Governo queira justificar a criação de mega-agrupamentos com
vantagens educativas e pedagógicas, quando os partidos que o constituem – o PSD e o CDS/PP – em 11 de agosto de 2010,então na
oposição, votaram favoravelmente a Resolução da AR nº 94/2010, que não reconhecia validade a esses argumentos e recomendava ao
Governo de José Sócrates a suspensão imediata do processo de constituição de mega-agrupamentos e a reversão das implicações que tinha
tido em todos os agrupamentos e escolas afetadas.

É neste contexto que a FENPROF considera ridículas as alegações de que os agrupamentos criados no âmbito desta reorganização escolar
"têm uma dimensão equilibrada e racional" (12 dos novos agrupamentos têm mais de 3000 alunos, chegando a atingir 4000!) e "têm em conta
as características geográficas, a população escolar e os recursos humanos e materiais disponíveis" e desafia o MEC a assumir com clareza o
carácter puramente economicista de uma reorganização da rede que acaba com a ideia de escola como desde sempre a concebemos e
conhecemos: uma organização educativa concreta, de média dimensão, com órgãos próprios de direcção e gestão, um espaço humanizado
onde as pessoas se conhecem e em que a comunidade escolar se reconhece.

Finalmente a FENPROF reafirma que é necessário discutir seriamente que sistema educativo queremos para o nosso país. Se queremos
escolas com projetos e identidades próprias ou “unidades orgânicas” descaracterizadas e pedagogicamente ingeríveis; se a prioridade do
nosso país deve ser a aposta na educação e na qualificação dos portugueses ou o embaratecimento do sistema público, ainda que
comprometendo o futuro de várias gerações. A importância do que está em causa exige, pelo menos, que se fale verdade.

 

Lisboa, 17 de janeiro de 2013

O Secretariado Nacional da FENPROF
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Conselho Nacional de
educação
(http://www.publico.pt
/conselho-nacional-
de-educacao )

Educação
(http://www.publico.pt
/educacao )

CLARA VIANA (HTTP://WWW.PUBLICO.PT/AUTOR/CLARA-VIANA) 21/11/2012 - 18:15

Os agrupamentos escolares de grandes dimensões, que têm vindo a ser

criados, “constituem, até ao momento, um caminho de reforço do controlo

e não da autonomia das escolas”.

O alerta é feito pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), um órgão

consultivo da Assembleia da República, numa recomendação sobre a

autonomia das escolas, aprovada no mês passado.

No documento, a que o PÚBLICO teve acesso, e que aguarda ainda

publicação em Diário da República, o CNE constata que a recente criação

dos chamados mega-agrupamentos “tem vindo a criar problemas novos

onde eles não existiam”.

São exemplo o “reforço da centralização burocrática dentro dos

agrupamentos, o aumento do fosso entre quem decide e os problemas

concretos a reclamar decisão” ou a “sobrevalorização da gestão

administrativa face à gestão autónoma das vertentes pedagógicas”.

Segundo o CNE, esta situação “fragiliza ainda mais a já frágil autonomia

das escolas e deixa pela frente o reforço do cenário único e salvador do

caos: a recentralização do poder na administração central, agora reforçada

na sua capacidade de controlo de tudo e todos, pelas novas tecnologias”.

O Ministério da Educação e Ciência (MEC) tem apontado como prioridade

o reforço da autonomia das escolas. O CNE recorda que, com os novos

diplomas sobre o tema aprovados este ano, é já “a quarta vez que os

governos legislam sobre a autonomia das escolas”.

“O risco que se corre é o de, mais uma vez, estarmos perante uma

proclamação de uma vontade política mais do que diante do exercício real

(http://imagens6.publico.pt/imagens.aspx/731346?tp=UH&db=IMAGENS)

"A primeira responsabilidade de uma escola é para com os alunos e as famílias", lembra-se na recomendação do CNE FOTO:

FERNANDO VELUDO

Mega-agrupamentos" fragilizam" autonomia das escolas - PÚBLICO http://www.publico.pt/sociedade/noticia/megaagrupamentos-fragilizam...
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de uma determinação política”, acrescenta-se na recomendação. Para o

CNE, isto significa que “se prossegue uma retórica generalizada sobre a

autonomia das escolas (que facilmente se decreta)”, continuando-se, no

entanto, “a deixar ficar de lado quer uma revisão profunda do modelo de

administração educacional, quer uma gestão descentralizada dos recursos

humanos ou do orçamento”.

O CNE lembra, a este respeito, que “a primeira responsabilidade de uma

escola/agrupamento de escolas é para com os alunos e as famílias e não

para com os níveis e subníveis burocráticos” e exorta o Governo a levar por

diante “um inequívoco reforço da concentração das actividades de gestão

pedagógica nas escolas, o mais perto possível dos alunos, aplicando um

projecto educativo próprio, o que não está a ocorrer no processo de

concentração de agrupamentos de escolas”.

Problema também nos privados

Entre as várias recomendações dirigidas ao Governo, defende-se ainda a

definição de “um novo quadro de responsabilidades entre os vários níveis

da administração educacional”, frisa-se que tudo deve ser feito “para que se

dissipe o clima de desconfiança que existe na administração central face às

escolas” e defende-se que seja revista “a missão e composição dos

conselhos municipais de educação”. O CNE defende que os directores dos

agrupamentos devem fazer parte destes órgãos consultivos.

Aos directores e às escolas, o CNE recomenda que “aproveitem melhor os

‘corredores’ de autonomia já criados” e que “invistam com mais coragem

política na contratualização de níveis cada vez mais fortes e sustentados de

autonomia”.

Na recomendação chama-se também a atenção para a situação das escolas

privadas que “gozam de níveis muito débeis de autonomia”, os quais,

acrescenta-se, “são incomportáveis com a liberdade de que deveriam

usufruir e que está constitucionalmente consagrada”.

 

 

(http://www.publico.pt
/sociedade/noticia
/oportunidades-perdidas-
1594934) (http://www.publico.pt

/sociedade/noticia
/tribunal-
nega-inconstitucionalidade-
de-norma-do-estatuto-
da-carreira-docente-
1594314)
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do-secundario-vencem-
concurso-pordata-
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e-pobreza-1593860)
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Os comentários a este artigo estão fechados. Saiba porquê.  (/nos/comentarios-e-inqueritos#comentarios-
fechados )

20/12/2012 21:01

É tempo de acabar com esta tolice, pois só perdem os alunos, as famílias, essencialmente as mais
desfavorecidas. A proximidade da escola e da direção é fundamental para o sucesso educativo dos alunos.
Se queremos um nível elevado de sucesso não é assim com esta politica. Pois mais vale reduzir a
compensação que fazer este tipo de aberrações. Ok srs políticos.

22/11/2012 17:29

Entendendo-se autonomia como a liberdade para contratarem os amigos...Por causa dessa autonomia é que
o ministério vai anular as contratações por escola de centenas de professores. Esta não é a autonomia de
que precisam as escolas...Os diretores devem cumprir escrupulosamente os normativos e deixar os
professores trabalhar esses sim é que precisam de autonomia… O seu comentário...

18/12/2012 00:02

Então é assim: "Os diretores devem cumprir escrupulosamente os normativos" enquanto
que os "professores é que precisam de autonomia..." essa é mesmo boa! uns não são de
confiança, outros já são... Boa! Os professores querem é fazer o que lhes apetece sem
ninguém a controlar... e as crianças que se lixem! (pouco mais ou menos como as eleições
e o povo para o PM)

22/11/2012 16:03

Triste. Só agora se dão conta da impossibilidade pedagógica de funcionamento destes mega-abortos.

21/11/2012 23:04

Os diretores foram eleitos por quem? Parece que os Pedros andam a dormir. O Pedro Passos dorme
sonhando que a miséria de um povo é progesso. O Pedro pró-autonomia defende a autonomia porque deve
ter interesse nela. Para mim a autonomia das escola foi, é e será a bandalheira. Hoje temos a bandalheira
instituida...

21/11/2012 20:50

O poder corrompe e não há dinheiro.O ministro da educação anterior à nomeação pugnava-se por uma
maior autonomia da escola e defendia mesmo a implosão do ministério da educação. O ministro pós
nomeação continua a defender a autonomia embora isso signifique a reformulação do currículo para
aumentar a posição dos nossos alunos no ranking dos testes pisa e controlar o processo de distribuição dos
professores pelas escolas. Autonomia significa, também, poder ensinar assuntos difíceis de avaliar em
exames e permitir que as escolas possam escolher os professores mais competentes.

21/11/2012 22:40

Como podem as escolas escolher os professores mais competentes se não é garantido que
os melhores são os que dirigem as escolas?

21/11/2012 20:22

A autonomia tem de ser controlada, o compadrio nas escolas é uma realidade...Os favorecimentos, as
clientelas multiplicaram-se com o pelouro dos diretores...é um erro dar autonomia às escolas sem definir
regras claras que impeçam abusos como aqueles que se verificaram nas contratações de escola...
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21/11/2012 21:08

Luís. Os diretores foram eleitos pelos professores, não são nomeados pelo governo, e, em
princípio, representam a maioria dos mesmos.

(http://www.publico.pt/sociedade/noticia/novas-
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Conclusões  

do Seminário 



É tempo de defender a Escola Pública, que concretiza a 

educação com e para todos. É um espaço privilegiado para o 

conhecimento e a inclusão, que respeita os seus princípios 

fundadores: universalidade do acesso, a igualdade de 

oportunidades, a continuidade dos percursos escolares. 

  

Maior e melhor descentralização nas autarquias e nas escolas. 

  

Valorização das Câmaras Municipais como agentes de promoção, 

mediação e concertação das políticas educativas locais. 

 



A educação, numa perspetiva local, exige atores capazes de 

suscitar o conhecimento e o desenvolvimento. É (e deve ser) uma 

responsabilidade partilhada, cabendo aos municípios a 

responsabilidade de liderar o plano/projeto de desenvolvimento 

local.  

  

Importa rever a legislação que regula os Conselhos Municipais de 

Educação, para uma maior e melhor integração das escolas. 

  

Planear, descentralizar e assegurar a participação de todos é dar 

sentido de futuro à educação. 

 



A UCAPA e a FERSAP entendem que a diversidade e oferta 
educativa deve ser contextualizada no território 
educativo. E isso também se alcança se as escolas 
tiverem poder de decisão e uma autonomia assente numa 
gestão democrática.  
 
Este seminário surgiu da premente necessidade de 
juntarmos todos os parceiros da comunidade educativa e 
discutirmos o que queremos, para agora e para o futuro, 
no território educativo, face às incertezas quanto ao 
futuro da escola pública e o futuro e bem-estar das 
nossas crianças e jovens.  
 
Podemos e devemos todos trabalhar em conjunto na 
comunidade educativa. Os desafios são enormes, mas 
merecem a pena! 
  
 



A CMA mantém a prioridade de assumir todas as suas 
responsabilidades atribuídas por lei.  
 
Manterá com toda a comunidade as relações de 
cooperação na senda do que está praticado para defesa 
da escola pública. 
 
Continuará a desenvolver e reforçar o apoio a iniciativas 
de âmbito social para reforçar a igualdade e permitir o 
sucesso escolar.  
 
A CMA pugnará para que Governo da República mantenha 
os apoios à escola pública – nomeadamente recursos: 
financeiros, materiais humanos e técnicos. 
 
A unidade básica do Território Educativo exprime-se nas 
pessoas. Está nas nossas mãos desenhar o futuro do 
território educativo. 
  
 



Deve haver regulação partilhada, conferir maior grau 
de responsabilidade às escolas e mais 
descentralizações para as autarquias. A educação é 
uma responsabilidade de todos.  
 
As Câmaras não devem estar só preocupadas com 
transportes, estabelecimentos escolares, deveriam 
estar preocupadas com o capital social.  
 
O conceito de Plano de Desenvolvimento Educativo 
Municipal como instrumento privilegiado de 
planeamento, coordenação e de mobilização dos 
recursos para a prossecução de objetivos ajustados à 
lógica do desenvolvimento económico, social e 
cultural dos territórios. 
 
 
  
 



Território educativo é um conceito muito caro. É no 
entanto muito confuso quer politica e 
administrativamente. É dado a muitas interpretações. 
Pode ser visto como mera desconcentração de 
competências. 
 
Quando se fala de um projeto educativo local não se 
pode falar só das obras, CAF, conselhos gerais...  
 
Territorialização é a construção do poder local, poder da 
comunidade, coordenada pelos seus organismos de 
representação. Reforço de autonomia local, através de 
um projeto global, com todas as atividades, projeto 
educativo local.  
 
Os Conselhos Municipais de Educação foram muito mal 
construídos, muito mal regulamentados, sem as Escolas. 
O que se quer da participação?  
 
 
  
 



Número 

de participantes 

no Seminário:  

 

144 pessoas  



Conselho Municipal  
de Educação 
 
Gina Maria (*) 
Luís Barradas (*) 
Bruno Coimbra (*) 
Ana Godinho 
 
UCAPA/FERSAP 
 
António Amaral  (*) 
 
AlmadaForma 
 
Adelaide Silva 
 
CMA 
 
Paula Sousa 
Ana Gameiro 
M. João Tomé 
 
 

Oradores  
(por ordem entrada) 
 
Joaquim Judas 
Domingos Rasteiro 
Cecília Matos 
João Gabriel 
Teolinda Silveira 
Carmo Borges 
David Justino 
António Ferreira 
Graça Gonçalves 
João Abrantes 
Adelaide Silva 
João Couvaneiro 
Lurdes Albano 
João Pinhal 
António Matos 
 
 
 
 
 

Moderadores 
 
Fernando Gomes 
(*) moderadores 
 
Apoio (externo) 
 
Paulo Mendes (Som) 
Luís Melo (vídeo) 
 
Apoio (interno - Profs. Ruy 
Luís Gomes) 
 
Fernanda Reigada 
Cristina Teixeira 
António Canatário 
Luisa Augusto 
Leonor Carvalho 
Helena Silva 
Guida Machado 
+ 9 alunos e 2 funcionárias 

As sete horas de seminário foram filmadas em vídeo, que está em fase de pós-

produção para edição pela EDUFOCO de um documentário. 

As intervenções do seminário foram integralmente gravadas em áudio. 
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I – Introdução 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) enquanto órgão independente de natureza 

consultiva, onde se encontram representadas diferentes áreas e sensibilidades, tem como 

principal missão a procura de consensos alargados em matéria de políticas de educação e 

formação. Cabe, assim, ao CNE acompanhar e apreciar o desenvolvimento e a aplicação 

dessas políticas através dos pareceres e recomendações que emite sobre propostas 

legislativas apresentadas pelo Governo ou pela Assembleia da República.  

A sua independência e a sua autonomia, consagradas na Lei Orgânica, expressam-se, 

sobretudo, no estabelecimento de uma agenda própria, vertida no seu plano de atividades, 

definindo áreas de intervenção consideradas fundamentais para a melhoria da Educação e 

na emissão de pareceres, opiniões e recomendações por iniciativa própria  

Para o quadriénio 2010-2013, o CNE elegeu, no seu plano de atividades plurianual, duas 

ideias fundamentais: a melhoria da qualidade e da equidade no desenvolvimento da 

prestação educativa e a apresentação anual de um relatório sobre o Estado da Educação em 

Portugal, tendo presente a situação educativa nacional, as prioridades definidas pelo 

Governo nas GOP e o “Quadro Estratégico para Educação e Formação 2020”, compromisso 

do Estado Português acordado no âmbito da União Europeia.  

Neste contexto, foram definidos os objetivos estratégicos e sistematizadas, no seu âmbito, 

as áreas de intervenção e as temáticas a abordar ao longo do período considerado. Esses 

objetivos foram os seguintes: 

i) Acompanhar o desenvolvimento da política educativa. 

ii) Conhecer e valorizar boas práticas ao nível da educação formal e não-formal. 

Este objetivo visa contribuir para o conhecimento da situação educativa e dos problemas 

existentes em matéria de formação e qualificação de jovens e adultos, designadamente 

através do estudo de práticas inovadoras e de experiências pedagógicas, promovendo a sua 

divulgação. A sinalização de boas práticas em todos os níveis de ensino deverá ser 

prosseguida. 

iii) Elaborar um relatório anual sobre O Estado da Educação – EE. 

Apresentação anual de um relatório sobre a evolução da política educativa em Portugal.  

Para além da análise, o relatório inclui uma apreciação setorial global realizada com base 

num conjunto de indicadores que espelha a evolução do desempenho em diferentes áreas 

do sistema educativo e, ainda, recomendações que apontam vias de solução dos problemas 



 

3 

 

identificados. A situação nacional é contextualizada no quadro do desenvolvimento das 

políticas educativas a nível internacional, nomeadamente no âmbito da UE e do Quadro 

Estratégico para a Educação e Formação 2020. 

iv) Melhorar a imagem e a ligação do CNE à sociedade. 

Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação que dê maior visibilidade às atividades 

do Conselho e à participação das entidades nele representadas.  

v) Cooperar com outras entidades 

Essa cooperação desenvolve-se, quer a nível nacional, quer internacional, através de 

protocolos ou outros compromissos de colaboração, nomeadamente os que decorrem da 

participação do CNE na rede europeia dos conselhos nacionais de educação (EUNEC).  

A avaliação feita periodicamente permite rever e redefinir novos objetivos, temáticas e áreas 

de intervenção, bem como as iniciativas a realizar anualmente. 

Importa, por isso, neste relatório, dar conta do trabalho desenvolvido no ano de 2011, seja 

no que diz respeito ao funcionamento interno do Conselho, seja no trabalho de maior 

exposição pública com a emissão de pareceres, a edição de publicações, a realização de 

seminários, audições e workshops, a participação e colaboração com entidades externas, o 

boletim E-CNE, entre outras atividades.  

Num contexto de crise económica, o CNE teve de ajustar a sua ação às restrições financeiras 

que condicionaram todos os setores da vida nacional, diminuindo, nomeadamente, o 

número de iniciativas promovidas e a frequência de reuniões das Comissões Especializadas 

Permanentes, e optando, sobretudo, por publicações em formato eletrónico que disponibiliza 

no seu sítio da internet. 

Ao longo de 2011, as atividades realizadas envolveram a Comissão Coordenadora, os/as 

conselheiros/as e a assessoria técnica e administrativa num esforço conjunto de 

prossecução dos propósitos traçados e, em especial, na elaboração do segundo relatório 

sobre o Estado da Educação, na sequência do grande desafio iniciado em 2010. 

O relatório sobre O Estado da Educação pretende apresentar um olhar independente sobre a 

evolução que se tem verificado no setor educativo e identificar os problemas que temos de 

vencer para proporcionar a todos uma educação de qualidade, que contribua para a 

realização das pessoas e para o desenvolvimento do País. É dirigido a toda a sociedade e, 

em particular, aos protagonistas da educação e parceiros educativos.  

A opção por um documento aberto, com uma periodicidade anual, teve em conta a 

pertinência de, ao longo do tempo, se ir abordando diferentes problemáticas consideradas 
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essenciais a um olhar sistemático sobre os processos de educação, ensino e formação, 

onde, para além do acompanhamento da evolução de alguns indicadores, se inclua o 

aprofundamento de uma temática específica. 

A primeira edição do relatório centrou a sua atenção sobre os percursos escolares. A 

segunda, elaborada no ano de 2011, tratou a qualificação dos Portugueses, considerando, 

neste âmbito, a formação escolar e a profissional, obtidas nos diferentes níveis de ensino e 

diversos contextos, a formação contínua e o reconhecimento dos saberes adquiridos ao 

longo da vida em ambientes formais, não formais e informais.  

Sendo a educação e a formação pilares incontestáveis do desenvolvimento do ser humano e 

das sociedades e fatores importantes de coesão social, impõem-se a todos e a cada um, e 

ao longo de toda a vida, como instrumentos basilares para a sobrevivência com qualidade, 

num mundo em constante mudança e dominado pela incerteza no futuro. Responder às 

necessidades de crescimento e desenvolvimento da sociedade passa, inevitavelmente, pelo 

conhecimento e questionamento das ofertas de educação e formação existentes, na medida 

em que delas dependem as oportunidades de realização pessoal de cada individuo. Daí, a 

necessidade sentida pelo CNE de clarificar o funcionamento dos sistemas de educação e 

formação nacionais, através da sistematização de informação, muitas vezes dispersa ou de 

difícil acesso, mas essencial para a compreensão da situação do País. Esta abordagem 

pretendeu contribuir para o conhecimento e sistematização da multiplicidade de iniciativas 

de educação escolar e profissional, da sua evolução, resultados e problemas, sobretudo na 

última década, e divulgar os efeitos do esforço de qualificação dos portugueses, 

comparando-os com dados internacionais. 

Em 2011, funcionaram no CNE cinco comissões especializadas permanentes: Análise Global 

e Acompanhamento das Políticas Educativas (1.ª Comissão), coordenada pelo conselheiro 

Bártolo Paiva Campos; Percursos Escolares e Formação Qualificante (2.ª Comissão), 

coordenada pelo conselheiro Joaquim Azevedo; Ensino Superior, Investigação e 

Desenvolvimento (3.ª Comissão) coordenada pela conselheira Helena Nazaré; Currículo, 

Manuais e Outros Recursos Educativos (4.ª Comissão), coordenada pala conselheira Maria 

Emília Brederode Santos e Educação, Cultura e Sociedade (5.ª Comissão), coordenada pela 

conselheira Rosalia Vargas. 

A atividade regular das comissões compreendeu o acompanhamento de diferentes 

temáticas, tais como: Estado da Educação 2011, cooperação no domínio da educação 

formação, a educação dos 0 aos 12 anos, alargamento da escolaridade obrigatória, 

ordenamento da rede educativa, conteúdos e metas de aprendizagem, manuais escolares e 

outros recursos educativos, avaliação das escolas, reforma do ensino superior (acesso de 
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novos públicos, reordenamento da rede e aplicação do RJIES), educação para o 

desenvolvimento sustentável, educação para o risco e para a cidadania, educação e redes 

sociais de comunicação, sinalização de boas práticas em todos os níveis de ensino.  

Esse acompanhamento traduziu-se num trabalho ativo de organização de audições, 

seminários e debates em torno das matérias enunciadas e que apoiaram, em muitos casos, 

a elaboração dos pareceres e recomendações emitidos.  

Em 2011, o Plenário aprovou nove pareceres e recomendações, sendo sete deles da 

iniciativa do CNE e os restantes responderam a solicitações da Assembleia da República ou 

do Governo.  

Das audições efetuadas, mencionam-se as produzidas no âmbito da 3ª Comissão 

Especializada Permanente sobre o novo modelo de governança instituído pelo RJIES, com 

Reitores e Presidentes; Provedores dos Estudantes; representantes dos Professores e 

Investigadores (eleitos pelos Conselhos Gerais); representantes dos Estudantes (eleitos pelos 

Conselhos Gerais) das Universidades e Institutos Politécnicos e as realizadas, no seio da 1.ª 

Comissão, sobre financiamento das escolas e da 5ª Comissão sobre educação para o risco, 

com a presença de vários especialistas das áreas tratadas. 

Merece, ainda, especial destaque o debate e a reflexão centrados em torno de questões que 

justificaram a organização de seminários, designamente a participação dos pais na escola; 

a associação de instituições de ensino superior em Portugal: políticas e práticas e a 

educação para o desenvolvimento sustentável. Em novembro de 2011, realizou-se no CNE, 

no âmbito da EUNEC, a conferência intitulada “New skills for new jobs – New challenges for 

vocational education and training in the 21st century”, que trouxe a Lisboa representantes de 

vários conselhos de educação europeus. 

O sítio www.cnedu.pt mantém-se como um espaço privilegiado de ligação e comunicação 

com o exterior. Nele, o CNE disponibiliza informação diversificada sobre o Conselho, 

nomeadamente, o seu plano e relatório de atividades, os pareceres e recomendações 

emitidos, a sua composição, as iniciativas agendadas e realizadas. A disponibilização on-line 

das publicações editadas pelo CNE e a emissão da newsletter E-CNE, dedicada em cada 

número a uma temática específica, continuam a ser uma aposta forte, que tem contado com 

a participação dos/das conselheiros/conselheiras, de diversos especialistas e da assessoria 

técnica. 
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II – Atividades Desenvolvidas 

II.1. Emissão de Pareceres e Recomendações 

A emissão de Pareceres e Recomendações constitui uma das atividades principais do Conselho 

Nacional de Educação, dada a sua natureza de órgão consultivo. Em 2011, a pedido do Governo ou da 

Assembleia da República e, sobretudo, por iniciativa própria, o CNE elaborou e aprovou em diferentes 

sessões plenárias o conjunto de documentos que a seguir se apresentam: 

Recomendação sobre “Educação dos 0 aos 3 anos”Recomendação sobre “Educação dos 0 aos 3 anos”Recomendação sobre “Educação dos 0 aos 3 anos”Recomendação sobre “Educação dos 0 aos 3 anos” – esta recomendação decorre do interesse, reflexão 

e da análise sistemática que o CNE tem realizado, desde há muito, sobre a problemática da educação 

das crianças dos 0 aos 12 anos. São já muitas as iniciativas realizadas neste âmbito, desde estudos, 

seminários e audições, com a presença de peritos nacionais e internacionais e várias recomendações. A 

presente recomendação debruçou-se sobre a educação das crianças da faixa etária entre os 0 e os três 

anos, pretendendo responder a muitas das questões que se colocam quando falamos de educação 

naquelas idades e, naturalmente, elaborar um conjunto de recomendações, que se fundam na citação 

que é feita na introdução do capítulo VII, da recomendação em apreço, que se transcreve: “A tendência 

para serviços de educação e cuidados na primeira infância comporta um enorme potencial positivo, 

nomeadamente: a possibilidade de proporcionar às crianças o melhor começo de vida possível, de 

limitar a criação precoce de desigualdades, de acelerar os progressos no sentido da igualdade para as 

mulheres, de estimular o sucesso escolar e de investir na cidadania. (UNICEF, 2008: 31)”. A 

recomendação, de que foi relatora a conselheira Teresa Vasconcelos, foi aprovada na reunião plenária 

de 29 de março de 2011,  

Parecer sobre Manuais EscolaresParecer sobre Manuais EscolaresParecer sobre Manuais EscolaresParecer sobre Manuais Escolares - sendo uma das suas atribuições o acompanhamento do processo de 

avaliação e certificação de manuais escolares, o Conselho emitiu, a pedido da Assembleia da 

República, um parecer sobre três projetos de lei apresentados pelos Grupos Parlamentares do Bloco de 

Esquerda (BE), do Partido Popular (CDS/PP) e do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), que incidiam 

sobre a criação de um sistema de empréstimo de manuais escolares, previsto na Lei n.º 47/2006 de 

28 de agosto. O Parecer, elaborado pelas conselheiras Maria Arminda Bragança, Maria Emília 

Brederode Santos e pelo conselheiro Paulo Sucena, foi aprovado na reunião plenária de 29 de março de 

2011. 

Parecer sobre “Financiamento do EnParecer sobre “Financiamento do EnParecer sobre “Financiamento do EnParecer sobre “Financiamento do Ensino Particular e Cooperativo através de Contratos de Associação”sino Particular e Cooperativo através de Contratos de Associação”sino Particular e Cooperativo através de Contratos de Associação”sino Particular e Cooperativo através de Contratos de Associação”- 

o parecer, emitido a pedido da Assembleia da República, tem por base as apreciações parlamentares 
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n.º 82/XI/2.ª do PSD e n.º 81/XI/2.ª do CDS/PP, e respetivas propostas de alteração relativamente aos 

contratos de associação e, em especial, no que respeita à definição do prazo de duração dos contratos 

estabelecidos e a estabelecer, e à definição da forma como é calculado o financiamento a atribuir às 

escolas com contratos de associação. O parecer foi elaborado pelo conselheiro Joaquim Azevedo e pela 

conselheira Maria José Rau e aprovado na sessão plenária de 29 de março de 2011. 

Recomendação sobre “Financiamento das Escolas Públicas”Recomendação sobre “Financiamento das Escolas Públicas”Recomendação sobre “Financiamento das Escolas Públicas”Recomendação sobre “Financiamento das Escolas Públicas”- esta recomendação pretendeu, 

conhecendo a situação atual das escolas — e quando já metas de aprendizagem lhes são atribuídas e a 

aferição dos resultados é regularmente realizada — identificar os princípios gerais que devem presidir à 

organização e atribuição do orçamento das escolas. A recomendação, cujo projeto foi elaborado pelos 

conselheiros António José Carlos Pinho e Francisco Ventura Ramos e pelas conselheiras Maria 

Armandina Soares e Maria José Rau, foi aprovada na sessão plenária de 29 de março de 2011. 

Recomendação sobre “Reordenamento da Rede Escolar: a dRecomendação sobre “Reordenamento da Rede Escolar: a dRecomendação sobre “Reordenamento da Rede Escolar: a dRecomendação sobre “Reordenamento da Rede Escolar: a dimensão das escolas e a constituição de imensão das escolas e a constituição de imensão das escolas e a constituição de imensão das escolas e a constituição de 

agrupamentos”agrupamentos”agrupamentos”agrupamentos”- tendo presente as medidas tomadas pelo XVIII Governo relativas à Rede Escolar, o 

Conselho Nacional de Educação debruçou-se sobre as que se referem ao encerramento de escolas do 

1° ciclo com menos de 21 alunos e à constituição de agrupamentos, pelas implicações nos princípios e 

orientações educativas e pela tradução que têm no desenvolvimento do Sistema Educativo. Estes são 

os dois objetivos centrais da recomendação que teve como relatores a conselheira Berta Macedo e os 

conselheiros Carlos Chagas e Rui Jacinto e foi aprovada em reunião plenária de 29 de março de 2011. 

Recomendação sobre “Educação para o Risco”Recomendação sobre “Educação para o Risco”Recomendação sobre “Educação para o Risco”Recomendação sobre “Educação para o Risco”- nesta recomendação é feita uma reflexão em torno do 

conceito de risco e dos vários tipos de risco com que se confronta a sociedade atual. Constatando-se 

que para agir neste paradigma de “sociedade de risco” são exigidas novas competências pessoais, 

fundadoras de uma cidadania mais ativa, participada e informada, que deve ser adquirida desde o 

início do percurso escolar. Daí a importância de promover uma cultura de escola que permita confrontar 

situações de risco de forma consciente e responsável. O projeto de recomendação foi elaborado pela 

conselheira Rosália Vargas e pelo conselheiro Arsélio Pato de Carvalho e aprovado em reunião plenária 

de 13 de setembro de 2011. 

Recomendação sobre “Educação para a Literacia Mediática”Recomendação sobre “Educação para a Literacia Mediática”Recomendação sobre “Educação para a Literacia Mediática”Recomendação sobre “Educação para a Literacia Mediática” – a recomendação decorre da 

omnipresença e da importância que os media têm tomado na nossa vida individual e coletiva, 

sobretudo depois do extraordinário desenvolvimento das Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (NTIC). Realçam-se quatro aspetos centrais da recomendação: (i) a definição do conceito 

de educação para os media ou literacia mediática; (ii) a articulação de uma educação para os media 

com o esforço feito nos últimos anos em Portugal no apetrechamento tecnológico da escolas; (iii) a 

maximização da confluência de competências de diferentes disciplinas para a compreensão das 

mensagens mediáticas; (iv) a utilização autónoma e criativa das Novas Tecnologias no sentido de uma 

participação cívica ativa e eficaz. A designação “Educação para a Literacia Mediática” é adotada na 
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recomendação para sugerir que o mais importante não são os Media em si (os tradicionais, os novos e 

a convergência de ambos) mas o seu uso informado, crítico e responsável. O projeto de recomendação 

foi elaborado pelo conselheiro Jorge Marques da Silva e pela conselheira Maria Emília Brederode 

Santos e foi aprovado na reunião plenária de 7 de dezembro de 2011. 

Recomendação sobre “ Educação para a Cidadania”Recomendação sobre “ Educação para a Cidadania”Recomendação sobre “ Educação para a Cidadania”Recomendação sobre “ Educação para a Cidadania”- partindo da constatação de que, pelo menos na 

modernidade ocidental, a promoção da cidadania tem sido assumida como uma das missões 

essenciais da escola pública e, por isso, está integrada no currículo do ensino básico e, a partir de 2011, 

também no do ensino secundário, a recomendação percorre a evolução diacrónica do conceito e reflete 

sobre alguns estudos realizados em torno da sua integração no currículo escolar. O projeto de 

recomendação foi elaborado pelo conselheiro Almerindo Janela Afonso e aprovado na sessão plenária 

de 7 de dezembro de 2011. 

Recomendação sobre o “Estado da Educação 2011”Recomendação sobre o “Estado da Educação 2011”Recomendação sobre o “Estado da Educação 2011”Recomendação sobre o “Estado da Educação 2011” – tendo como tema central a qualificação dos 

portugueses, o relatório “O Estado da Educação 2011” identificou, a partir da análise efetuada, os 

progressos verificados e os problemas que ainda persistem no sistema de educação e formação 

português. O EE2011 estrutura -se em duas componentes de natureza complementar. A primeira faz 

uma leitura extensiva da informação disponível sobre oferta, acesso, apoios, recursos e resultados 

obtidos relativamente a cada nível de ensino ou grau de qualificação, designadamente, os cuidados 

para a infância e a educação pré–escolar e a oferta educativa e formativa disponível para jovens e 

adultos, de acordo com os graus de ensino que compõem o sistema educativo e os correspondentes 

níveis de qualificação constantes do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ): educação básica e 

secundária regular e formações profissionais ou profissionalizantes, abrangidas nos níveis 1 a 4 do 

QNQ; reconhecimento e validação de saberes adquiridos ao longo da vida; ensino pós–secundário e 

superior e seu equivalente nos níveis 5 a 8 do QNQ. A segunda procura aprofundar este olhar através de 

relatos de caso que ilustram algumas dimensões da temática do ano, selecionando as dimensões da 

orientação escolar e vocacional e as práticas de educação e formação, que contemplam o ensino 

profissional em escolas públicas e privadas, os CEF, os Cursos de Aprendizagem, a formação em 

empresas e os Cursos de Especialização Tecnológica.  

O relatório analisa essencialmente os dados dos últimos anos e, sempre que possível, em comparação 

com os do início da década. 

Com a abordagem da qualificação dos portugueses pretendeu-se contribuir para o conhecimento e 

sistematização da multiplicidade de iniciativas de educação escolar e profissional, da sua evolução, 

resultados e problemas e divulgar os efeitos dos esforços de qualificação da população portuguesa, 

recorrendo a dados de comparação internacional.  
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Desse estudo resultou a elaboração de um conjunto de recomendações, gerais e específicas, que visam 

contribuir para a adoção de medidas, que concorram para uma efetiva educação de qualidade para 

todos. A recomendação, produzida pelos membros da comissão coordenadora, foi aprovada na reunião 

plenária de 13 de setembro de 2011.  

No Quadro III.1Quadro III.1Quadro III.1Quadro III.1 sumariam-se os temas e nomes dos/as Relatores/as dos Pareceres e Recomendações, 

bem como os resultados das respetivas votações em Plenário: 

QUADRO III.1QUADRO III.1QUADRO III.1QUADRO III.1    

PLENÁRIO 

PARECERES 
e 

RECOMENDAÇÕES 
(n.º do D.R.) 

ASSUNTO 
CONSELHEIRO/A 

RELATOR/A 

Publicação 
em Diário da 

República 

108ª 
Sessão 

Recomendação 
Nº 1/2012 

Recomendação sobre “Educação para 
a Cidadania” 

Almerindo Janela Afonso 
D.R. nº 17, 2ª 

Série, de 
24.Jan.2012 

Recomendação 
Nº 6/2011 

Recomendação sobre “Educação para 
a Literacia Mediática” 

 
Jorge Marques da Silva 
Maria Emília Brederode 

Santos 

D.R. nº 250, 
2ª Série, de 
30.Dez.2011 

107ª 
Sessão 

Recomendação 
Nº 2/2012 

Recomendação sobre O Estado da 
Educação 2011 - A Qualificação dos 

Portugueses 

 
Bártolo Paiva Campos 
Joaquim Azevedo 

Maria Helena Nazaré 
Maria Emília Brederode 

Santos 
Rosalia Vargas 

 

D.R. nº 21, 2ª 
Série, de 

30.Jan.2012 

Recomendação 
Nº 5/2011 

Recomendação sobre 
“Educação para o Risco” 

Rosalia Vargas 
Arsélio Pato de Carvalho 

D.R. nº 202, 

2ª Série, de 

20.Out.2011 

106ª 
Sessão 

Parecer 
Nº 8/2011 

Parecer sobre 
“Manuais Escolares” 

Maria Emília Brederode 
Maria Arminda Bragança 

Paulo Sucena 

D.R. nº 81, 

2ª Série, de 

27.Ab.2011 

Parecer  
Nº 7/2011 

 
Parecer sobre 

“Financiamento do Ensino Particular e 
Cooperativo através de Contratos de 

Associação” 
 

Maria José Rau 
Joaquim Azevedo 

D.R. nº 76. 

2ª Série, de 

18.Ab.2011 

Recomendação  
Nº 4/2011 

 
Recomendação sobre 

“Reordenamento da Rede Escolar: a 
dimensão das escolas e a constituição 

de agrupamentos” 

 

Berta Macedo 
Carlos Chagas 

Rui Missa Jacinto 

D.R. nº 80, 

2ª Série, de 

26.Ab.2011 

Recomendação 
Nº 3/2011 

Recomendação sobre 
“Educação dos 0 aos 3 anos” Teresa Vasconcelos 

D.R. nº 79, 

2ª Série, de 

21.Ab.2011 

Recomendação 
Nº 2/2011 

Recomendação sobre 
“Financiamento das Escolas Públicas” 

Maria José Rau 
Maria Armandina Soares 
António Carlos Pinho 

Francisco Ventura Ramos 

D.R. nº 79, 

2ª Série, de 

21.Ab.2011 
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II.2. Realização de Seminários, Workshops, Audições e Debates 

A organização de debates, seminários, audições e workshops tem sido uma prática consolidada na 

atividade do CNE, desde a sua criação. O debate e a reflexão neles produzidos têm constituído um 

valioso contributo para a construção do pensamento do Conselho, vertido nos pareceres e 

recomendações que elabora. Também em 2011, o Conselho Nacional de Educação levou a cabo um 

conjunto de iniciativas abertas à participação de instituições e especialistas exteriores ao Conselho. 

O acompanhamento da reforma do ensino superior, levado a cabo pela 3.ª Comissão Especializada 

Permanente, originou a realização de três audições, com a presença dos representantes de instituições 

de ensino superior, politécnico e universitário. O novo modelo de governança instituído pelo Regime 

Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) foi o mote para o debate com reitores de 

universidades e presidentes de institutos politécnicos, com os provedores dos estudantes e com 

representantes dos estudantes e professores e investigadores das referidas instituições. 

A reflexão que tem vindo a ser feita no mundo, e em particular na Europa, sobre novas formas de 

organização das instituições de ensino superior, designadamente através de fusões e da criação de 

associações, redes e consórcios, motivou a organização do seminário "Associação de Instituições de 

Ensino Superior em Portugal: Políticas e Práticas". Esta iniciativa teve como objetivo conhecer o que, 

nesta matéria, está a ser feito no nosso País, nomeadamente de que estratégias se servem as 

instituições de ensino superior portuguesas para responder aos atuais desafios que se lhes colocam, 

num contexto de competição global e num quadro demográfico adverso e de contenção financeira. 

De igual modo, o financiamento das escolas públicas esteve em destaque na audição organizada pela 1ª 

Comissão Especializada Permanente, para a qual foram convidadas personalidades de diferentes áreas, 

cujos contributos foram essenciais na elaboração da recomendação sobre a mesma temática. 

O CNE acordou, em 2010, com a Fundação Pro Dignitate apoiar as atividades necessárias à prossecução 

do Projeto IPPE – Indicadores de Participação dos Pais no Ensino Obrigatório, coordenado pela 

universidade de Bérgamo. Concluídas, naquele ano, as ações que sustentaram a elaboração do relatório 

sobre a situação portuguesa, designadamente a realização de reuniões com entidades diversas, ligadas 

à temática, recolha de informação e análise de documentação pertinente, realizou-se, em 2011 o 

Seminário, então previsto, sobre. “Participação dos Pais na Escola”, onde foram apresentados os 

resultados do referido estudo. 

O desenvolvimento do projeto “Cidadania e Sustentabilidades para o Século XXI – Caminhos para uma 

Comunidade Sustentável nos Açores”, cofinanciado pela Fundação Luso-Americana para o 

Desenvolvimento (FLAD) e coordenado pelo Conselho Nacional de Educação, iniciado em 2010, 

determinou a organização do Seminário “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, em março de 

2011. O seminário    teve como objetivo a divulgação da Década das Nações Unidas da Educação para o 
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Desenvolvimento Sustentável (2005-2014) e da Estratégia Nacional de Educação para o 

Desenvolvimento (2010-15). Tendo como referência o que se tem feito neste âmbito a nível nacional e 

internacional, quer no contexto das políticas, quer no da investigação, pretendeu-se contribuir para o 

debate sobre o enquadramento destas matérias nos currículos e nas práticas escolares. Paralelamente 

a este seminário, esteve patente uma mostra de projetos que ilustram práticas desenvolvidas pelas 

escolas de todo o país, no âmbito da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

A pertinência e interesse atribuídos pelo CNE a esta temática fundamentaram a realização de uma 

audição sobre educação para o risco, com a presença de várias personalidades, cujo conhecimento 

sobre esta matéria muito contribuiu para a recomendação que foi elaborada no âmbito da 5.ª Comissão 

Especializada Permanente.  

Por decisão da EUNEC – Rede Europeia de Conselhos Nacionais de Educação – decorreu em Lisboa, no 

CNE, a conferência “New skills for new jobs - New challenges for vocational education and training in the 

21st century”. Na conferência participaram especialistas em educação e formação, responsáveis 

políticos, académicos, empresários e representantes da Comissão Europeia e da OCDE. Esta atividade 

integrou a realização de workshops e grupos de trabalho que envolveram os representantes de vários 

Conselhos Nacionais de Educação Europeus. 

O Quadro seguinte sintetiza as iniciativas realizadas em 2011, cujos programas constam em ANEXO, 

bem como as datas e personalidades presentes. 

    

QUADRO III.2QUADRO III.2QUADRO III.2QUADRO III.2    

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
iniciativainiciativainiciativainiciativa    

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação    DataDataDataData    

   

 
 

    
ConferênciaConferênciaConferênciaConferência    

EUNEC Conference 
New skills for new jobs 

New challenges for vocational education and training in the 21st century 

 
23-26/outubro 

  

 

SeminárioSeminárioSeminárioSeminário    

Educação para o Desenvolvimento Sustentável 4/março 

Participação dos Pais na Escola 10/maio 

Associação de Instituições de Ensino Superior em Portugal: Políticas e Práticas 28/novembro 

      

    

Audição no âmbito da 3ª Comissão Especializada Permanente, sobre o novo modelo de 
governança instituído pelo RJIES, com Reitores e Presidentes dos Institutos Politécnicos: 
 
- Prof. Doutor João Queiroz (Reitor da Universidade da Beira Interior) 
- Prof. Doutor Armando Pires (Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal) 
- Prof. Doutor Luís Vicente Ferreira (Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa) 
- Prof. Doutor Carlos Alberto dos Santos Braumann (Reitor da Universidade de Évora) 
- Prof. Doutor Carlos Manuel Leitão Maia (Presidente do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco) 
- Prof. Doutor Jorge Alberto Guerra Justino (Presidente do Instituto Politécnico de Santarém) 

14/fevereiro 
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AudiçãoAudiçãoAudiçãoAudição    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    

Audição no âmbito da 3ª Comissão Especializada Permanente, sobre o novo modelo de 
governança instituído pelo RJIES, com Provedores dos Estudantes das Universidades e 
Institutos Politécnicos: 
 
- Prof. Doutor Jorge Mendes (Provedor do estudante do Instituto Politécnico da Guarda) 
- Profª Doutora Maria Conceição da Cunha Vasconcelos Peleteiro (Provedora do Estudante da 

Universidade Técnica de Lisboa) 
- Prof. Doutor António Maria Vieira Paisana (Provedor do Estudante da Universidade do Minho) 
- Profª Doutora Ana Maria B.O. Dias Malva Vaz (Provedora do Estudante do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco) 
- Profª Doutora Maria Augusta Pereira da Mata (Provedora do Estudante do Instituto Politécnico 

de Bragança) 
- Prof. Doutor Fernando Nunes Ferreira (Provedor do Estudante da Universidade do Porto) 
- Profª Doutora Graça Antunes de Carvalho (Provedora do Estudante do Instituto Politécnico de 

Portalegre) 
- Prof. Doutor Rogério Augusto da Costa Pereira Leal (Provedor do Estudante da Universidade 

de Coimbra) 
- Prof. Doutor João da Silva Madruga (Provedor do Estudante da Universidade dos Açores) 
- Dr.ª Maria Leonor Cortês dos Santos (Provedora do Estudante da Universidade Aberta) 
- Prof. Doutor Luís Augusto Marques de Sena Lino (Provedor do Estudante da Universidade da 

Madeira) 
- Prof. Doutor António George Gonçalves Camacho (Provedor do Estudante do Instituto 

Politécnico de Santarém) 
- António Mascarenhas Lopes Semedo (Provedor do Estudante do Instituto Politécnico de Beja) 
- Prof. Doutor João Coutinho (Provedor do Estudante da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro) 
- Doutor Alexandre Manuel da Silva Cruz (Provedor do Estudante da Universidade de Aveiro) 
- Prof. Doutor Carlos Manuel da Silva Rabadão (Provedor do Estudante do Instituto Politécnico 

de Leiria) 
- Prof. Doutor Pedro Jorge Nunes Pombo (Provedor do Estudante da Universidade da Beira 

Interior) 
- Profª Doutora Irene Portela (Provedora do Estudante do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave) 
- Prof. Doutor Afonso Almeida (Provedor do Estudante da Universidade de Évora) 
 
 
 
 
Audição no âmbito da 3ª Comissão Especializada Permanente, sobre o novo modelo de 
governança instituído pelo RJIES, com Reitores e Presidentes dos Institutos Politécnicos: 
 
- Doutor Vito José de Jesus Carioca (Presidente do Instituto Politécnico de Beja) 
- Profª Doutora Rosário Gamboa (Presidente do Instituto Politécnico do Porto) 
- Prof. Doutor Carlos Alberto Sequeira (Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 
- Prof. Doutor Fernando Manuel Ramôa Ribeiro (Reitor da Universidade Técnica de Lisboa) 
- Prof. Doutor José Carlos Marques dos Santos (Reitor da Universidade do Porto) 
- Prof. Doutor Manuel António Assunção (Reitor da Universidade de Aveiro) 
- Prof. Doutor Albano Silva (Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre) 
- Prof. Doutor Nuno André Mangas Pereira (Presidente do Instituto Politécnico de Leiria) 
- Eng.º Fernando Lopes Sebastião (Presidente do Instituto Politécnico de Viseu) 
- Prof. Doutor João Sobrinho Teixeira (Presidente do Instituto Politécnico de Bragança) 
- Prof. Doutor José Manuel Castanheira da Costa (Reitor da Universidade da Madeira) 
- Prof. Doutor Rui Alberto Martins Teixeira (Presidente do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo) 
- Prof. Doutor Carlos Reis (Reitor da Universidade Aberta) 
- Doutor Eugénio Pina de Almeida (Presidente do Instituto Politécnico de Tomar) 
- Prof. Doutor Rui Jorge da Silva Antunes (Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra) 
- Prof. Doutor António M. Cunha (Reitor da Universidade do Minho) 
- Prof. Doutor Constantino Rei (Presidente do Instituto Politécnico da Guarda) 
- Prof. Doutor Avelino de Freitas Meneses (Reitor da Universidade dos Açores) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25/fevereiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3/março 
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AudiçãoAudiçãoAudiçãoAudição    Audição no âmbito da 1ª Comissão Especializada Permanente, sobre “Financiamento das 
Escolas”: 
 
- Professora Maria Luísa Cerdeira (Universidade de Lisboa) 
- Professor Paulo Trigo Pereira (Departamento de Economia – ISEG) 
- Professor Miguel St. Aubyn (UECE – Unidade de Estudos sobre Complexidade da Economia – 

ISEG) 
- Dr.ª Maria Eugénia Ferrão (Departamento de Matemática – Universidade da Beira Interior) 
- Dr. Edmundo Gomes (Diretor-Geral do Gabinete de Gestão Financeira) 
- Professor Rodrigo Eiró de Queiroz e Melo (Faculdade de Educação e Psicologia – Universidade 

Católica Portuguesa) 
. Dr. Manuel Esperança (Presidente do Conselho de Escolas) 

10/março 

Audição no âmbito da 5ª Comissão Especializada Permanente, sobre “Educação para o Risco”: 
 
- Prof. Doutor Alexandre Quintanilha (Instituto de Biologia Molecular e Celular – Universidade 

do Porto) 
- Profª Doutora Maria Eduarda Gonçalves (DINÂMIA – Centro de Estudos sobre a Mudança 

Socioeconómica – ISCTE) 
- Professora Ana Noronha (Diretora Executiva da Ciência Viva – Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica) 
- Prof. Doutor João Filipe Fonseca (Comissão Executiva do Departamento de Física do IST) 
- Prof. Doutor João Carlos de Freitas Arriscado Nunes (Centro de Estudos Sociais – Faculdade 

de Economia – Universidade de Coimbra) 
- Profª Doutora Rita Serra (Centro de Estudos Sociais – Faculdade de Economia – Universidade 

de Coimbra) 
- Dr. Manuel da Silva Brito (Vereador dos Pelouros do Desporto, Obras Municipais e Proteção 

Civil – Câmara Municipal de Lisboa) 
- Dr. José Vítor Malheiros (UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP) 

20/junho 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

AudiçãoAudiçãoAudiçãoAudição    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Audição no âmbito da 3ª Comissão Especializada Permanente, sobre o novo modelo de 
governança instituído pelo RJIES, com representantes dos Professores e Investigadores (eleitos 
pelos Conselhos Gerais das Universidades e Institutos Politécnicos): 
 
- Prof. Doutor Carlos Casteleiro (Universidade da Beira Interior) 
- Prof. Doutor Carlos Couceiro das Neves (Instituto Politécnico de Leiria) 
- Prof. Doutor João Paulo Teixeira (Instituto Politécnico de Bragança) 
- Profª Doutora Maria Clara Santos Pinto Silveira (Instituto Politécnico da Guarda) 
- Prof. Doutor Nuno João de Oliveira Valério (Universidade Técnica de Lisboa) 
- Prof. Doutor José Manuel Nunes Salvador Tribolet (Universidade Técnica de Lisboa) 
- Prof. Doutor António Manuel da Costa Nunes Ribeiro (Instituto Politécnico de Beja) 
- Prof. Doutor Artur Manuel Soares da Silva (Universidade de Aveiro) 
- Prof. Doutor José Fontes (Universidade Aberta) 
- Prof. Doutor Baltazar Manuel Romão de Castro (Universidade do Porto) 
- Eng.º António Carlos Laranjo da Silva (Instituto Politécnico de Lisboa) 
- Prof. Doutor Miguel Ângelo Pereira Bento Moreira (Instituto Politécnico de Setúbal) 
- Prof. Doutor Jorge Manuel Rolo Pedrosa (Universidade do Minho) 
- Profª Doutora Maria Cristina Azevedo Gomes (Instituto Politécnico de Viseu) 
- Prof. Doutor José Manuel Cunha Leal Carmo (Universidade da Madeira) 
- Profª Doutora Maria Gabriela Calado (Universidade de Évora) 
- Prof. Doutor Jorge Fernandes Rodrigues Bernardino (Instituto Politécnico de Coimbra) 
- Profª Doutora Irene Maria Portela (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave) 
- Profª Doutora Maria do Carmo Costa Seabra (Universidade Nova de Lisboa) 
- Prof. Doutor Armindo dos Santos Rodrigues (Universidade dos Açores) 
- Profª Doutora Nídia Braz (Universidade do Algarve – Ensino Politécnico) 
- Profª Doutora Maria de Belém Martins (Universidade do Algarve – Ensino Universitário) 
 

 
 
 
 

4/julho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/julho 
(de tarde) 

Audição no âmbito da 3ª Comissão Especializada Permanente, sobre o novo modelo de 
governança instituído pelo RJIES, com representantes dos Estudantes (eleitos pelos Conselhos 
Gerais das Universidades e Institutos Politécnicos): 
 

4/julho 
(de manhã) 
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AudiçãoAudiçãoAudiçãoAudição    

- Dr.ª Tânia Lima (Universidade da Beira Interior) 
- Bruno Miguel Gil Pereira (Instituto Politécnico de Bragança) 
- João Miguel Fula Marques Bento (Instituto Politécnico de Beja) 
- Luís Ricardo Rebouta M. da Silva Ferreira (Universidade de Aveiro) 
- Luís Rebelo (Universidade do Porto) 
- Luís André Fernandes Castro (Instituto Politécnico de Lisboa) 
- Luís Rodrigues (Universidade do Minho) 
- Alexandre João Oliveira Gonçalves dos Santos (Instituto Politécnico de Viseu) 
- Eng.º Francisco Capelo (Universidade da Madeira) 
- Paulo Figueira (Universidade de Évora) 
- João Miguel Pires Morgado (Instituto Politécnico de Coimbra) 
- Hugo Filipe Azevedo Lopes (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave) 
- Frederico Manuel de Amaral Trigueiros (Universidade Nova de Lisboa) 
- Rita Correia (Universidade do Algarve – Ensino Politécnico) 
- Guilherme Portada (Universidade do Algarve – Ensino Universitário) 
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II.3. Realização de Protocolos 

Protocolo de colaboração com vinte parceiros, de âmbito nacional e regional, entre os quais, a 

Universidade dos Açores, a Administração Regional dos Açores, Associações Cientificas, Autarquias e 

Escolas, para o desenvolvimento do Projeto “Cidadania e Sustentabilidades para o Século XXI – 

Caminhos para uma Comunidade Sustentável nos Açores”, cofinanciado pela Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e coordenado pelo Conselho Nacional de Educação. 

Este projeto, iniciado em 2009, visa potenciar e desenvolver novos olhares sobre a realidade local dos 

Açores e promover a intervenção local, através da formação de professores para a educação para o 

desenvolvimento sustentável (EDS) e das potencialidades da fotografia neste domínio. Pretende, ainda, 

valorizar aspetos relacionados com a biodiversidade e a geodiversidade da região, promovendo o 

conhecimento e a preservação dos mesmos.  

O desenvolvimento do projeto na sua Fase I (2009-11) centrou-se na formação de professores e 

construção de materiais. Neste quadro, foram desenvolvidas estratégias pedagógicas com vista à 

promoção da EDS em contexto regional e elaborados materiais e feita a sua aplicação com os alunos. 

Realizaram-se, igualmente, seminários abertos à comunidade para apresentação dos produtos do 

projeto e da sua avaliação. Foi, ainda, ministrada uma ação de formação na modalidade de curso, entre 

setembro e outubro de 2011, para um grupo alargado de professores da Ilha Terceira de diversos níveis 

de escolaridade e de várias disciplinas / áreas disciplinares, como vista à disseminação das estratégias 

e materiais desenvolvidos no âmbito do projeto. 

Em Outubro de 2011, deu-se início à Fase II do projeto (2011-13) com foco na Ilha do Faial (2011-12) a 

que se seguirá o envolvimento da Ilha de S. Miguel. 
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II.4. Cooperação com Outras Entidades — intervenções e participações 

No decurso de 2011, o CNE prosseguiu a sua estratégia de colaboração e participação em iniciativas de 

outras entidades, tanto a nível nacional como internacional, através de intervenções e/ou participações 

em iniciativas externas, na pessoa da sua Presidente, Ana Maria Bettencourt ou seus representantes.  

� A Nível Nacional 

� Apresentação dApresentação dApresentação dApresentação do relatório “Estado da Educação 2010. o relatório “Estado da Educação 2010. o relatório “Estado da Educação 2010. o relatório “Estado da Educação 2010. Percursos escolaresPercursos escolaresPercursos escolaresPercursos escolares”””” 

�  No XXXVI Encontro Nacional de Associações de Pais, a 30 de abril, em Vila das Aves.  

� A uma delegação de professores brasileiros, no Conselho Nacional de Educação, a 02 de maio; 

�  No XII Encontro Nacional da Associação dos Profissionais de Educação de Infância (APEI), 

Intencionalidade Educativa e Reflexividade; organizado pela APEI em colaboração com a Escola 

Superior de Educação de Lisboa, 08 de julho;  

 

� Intervenções em Seminários, conferências e coIntervenções em Seminários, conferências e coIntervenções em Seminários, conferências e coIntervenções em Seminários, conferências e colóquios:lóquios:lóquios:lóquios:    

� I Encontro de Educação de Adultos e Envolvimento Parental, Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Coimbra, Sessão de Abertura, 29 de abril; intervenção sobre “A educação dos Adultos e 

os seus efeitos na escolaridade dos alunos”; 

� Seminário “Avaliação das escolas dos ensinos básicos e secundário” - 21 de outubro, Universidade do 

Minho. Intervenção sobre “O Conselho Nacional de Educação e a avaliação externa das escolas”; 

� 1.ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa 

subordinada ao tema: "Os desafios da Gestão e da Qualidade do Ensino Superior nos Países e Regiões 

de Língua Portuguesa", Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua 

Portuguesa. Foi moderadora do painel "Os desafios da Gestão Institucional e Pedagógica das 

Instituições de Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa", 14 de novembro. 

 

� Presença em reuniões, cerimónias e outras iniciativasPresença em reuniões, cerimónias e outras iniciativasPresença em reuniões, cerimónias e outras iniciativasPresença em reuniões, cerimónias e outras iniciativas 

� Cerimónia de Entrega do Prémio "Igualdade é Qualidade" - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género, 14 de janeiro; 

� Cerimónia dos 100 anos da Universidade de Lisboa, Universidade de Lisboa, 21 de março; 
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� Encontros PISA 2009, na Fundação Calouste Gulbenkian. Evolução da Qualidade e da Equidade no 

Sistema Educativo Nacional (PISA 2000-2009), Igualdade de Oportunidades e Qualidade das 

Aprendizagens na Escola Portuguesa, 28 de março; 

� Reunião do Conselho Científico da Escola Ciência Viva;  

� Celebração do Centenário do Instituto Superior Técnico, Instituto Superior Técnico, 23 de maio; 

� Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, Assembleia da República, 31 de 

maio; 

� Reunião na Fundação Aga Khan, 3 de junho; 

� XXI Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), Instituto Politécnico de 

Bragança – representada pela Senhora Conselheira Maria Helena Nazaré, 06 de junho; 

� Sessão de Encerramento do Projeto Fénix 2011 - Mais Autoria, Mais Pedagogia, Mais Sucesso; 

organizada pela Universidade Católica e pelo Agrupamento de Escolas de Beiriz, 15 de julho; 

� Cerimónia comemorativa dos 50 Anos do Instituto Gulbenkian de Ciência, Instituto Gulbenkian de 

Ciência, 19 de julho; 

� Sessão comemorativa dos 12 anos do Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, no Pavilhão do 

Conhecimento, 25 de julho; 

� Conferência do Plano Nacional de Leitura, na Fundação Calouste Gulbenkian, 14 de setembro; 

� Apresentação do livro "Salazar e a Escola Técnica - A reforma tolerada num regime intolerante" de 

Albérico Afonso Costa, na Livraria Leya em Lisboa, 13 de outubro; 

� Receção no âmbito do Evento Internacional "Education Programme Learning Group", organizado 

pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, 15 de novembro; 

 

� Participações em Comissões de HonraParticipações em Comissões de HonraParticipações em Comissões de HonraParticipações em Comissões de Honra 

� Do 1.º Congresso Nacional de Literacia, Media e Cidadania, Universidade do Minho, 25 de março; 

� Do IV Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, Município de 

Lisboa, 05 de maio; 

� Da 14.ª Edição dos Encontros de Bastos e Barroso, 11 de maio; 

� Da II Conferência Internacional Novos Horizontes para a Educação 2011, Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, 08 de junho; 
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� Da II conferência Nacional de Educação de Infância, Direção-Geral da Inovação e Desenvolvimento 

Curricular, 17 de junho; 

� Do VII Congresso Ibero Americano de Docência Universitária, Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, 24 de junho; 

� Do XI Congresso da SPCE 2011, Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda, 30 de junho; 

� Do VII Congresso da SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação), organizado 

pelo Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação da Universidade do Porto, 15 de 

dezembro; 

 

� Participação em aParticipação em aParticipação em aParticipação em atividades de tividades de tividades de tividades de investigação e finvestigação e finvestigação e finvestigação e formaçãoormaçãoormaçãoormação    

� Deslocações aos Açores no âmbito do projeto “Cidadania e sustentabilidades para o Séc-XXI - 

caminhos para uma comunidade sustentável nos Açores: 

- 15 a 21 de fevereiro - Ilhas Terceira e Pico; - 13 a 15 de maio - Ilha Terceira;- 20 a 26 de junho - Ilha 

do Pico; - 1 a 7 de julho - Ilha Terceira;- 5 a 8 de setembro - Ilha terceira. 

 

� Visitas a Escolas e AutarquiasVisitas a Escolas e AutarquiasVisitas a Escolas e AutarquiasVisitas a Escolas e Autarquias    

� Visita à escola EB1 n.º 34 do Lumiar, 8 de fevereiro; 

� Visita à Escola Básica 2/3 do Vale da Amoreira (Moita), 10 de fevereiro; 

� Visita ao Agrupamento de Escolas do Campo Aberto e à Escola EB2,3 do Agrupamento de Beiriz, 15 

de março; 

 

� Visita à    Câmara Municipal de Matosinhos,Câmara Municipal de Matosinhos,Câmara Municipal de Matosinhos,Câmara Municipal de Matosinhos, 04 de Maio;  

----    Reunião de trabalho para apresentação dos Programas Educativos/Formativos da Câmara;  

- Visitas às escolas EB1/JI de Matosinhos, EB1/JI Quinta do Vieira, EB1/JI Araújo, EB1/JI de Leça da 

Palmeira e Escola Secundária João Gonçalves Zarco, 04 de maio; 

� Escola Secundária de Rio Tinto Escola Secundária de Rio Tinto Escola Secundária de Rio Tinto Escola Secundária de Rio Tinto - 04 de Maio:        

- Reunião com a presença de representantes da DREN, Autarquia, Confederação Nacional das 

Associações de Pais – CONFAP, Federação da Associação de Pais de Gondomar – FAPAG, Conselho 

Geral, Conselho Pedagógico, Associação de Pais da ESRT e Associação de Estudantes;  
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- Visita às novas instalações da escola;  

- Encontro com alunos dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA e CNO); 

 

� Visita à Câmara Municipal de S. João da Madeira Câmara Municipal de S. João da Madeira Câmara Municipal de S. João da Madeira Câmara Municipal de S. João da Madeira a 05 de maio;  

- Reunião com o Presidente da Câmara e a Vereadora da Educação; 

- Visita às novas Instalações da Escola Secundária João da Silva Correia (em construção); - almoço 

na Escola Secundária João da Silva Correia;  

- No Museu da Chapelaria: visita à 5.ª Feira da Ciência e ao Champimóvel – viagem virtual ao interior 

do corpo humano;  

- Reunião, no Auditório do Museu, com Diretores de Escolas/Agrupamentos e Presidentes dos 

Conselhos Gerais de Escola; 

- Visita à Escola 1.º CEB Fundo de Vila, onde estava a decorrer o “Fundanças” - Festival anual 

promovido por esta Escola.  

 

� Visita com os elementos da EUNEC à Escola Profissional de Salvaterra de Magos, 29 de outubro. 

� A Nível Internacional 

 

� Reunião do Comité Executivo da EUNEC (European Network of Education Councils), Budapeste, 7 a 9 

de maio;  

� Reunião do Comité Executivo da EUNEC, 23 de outubro, Lisboa; 

� Seminário New skills for new jobs.  New challenges for vocational education and training in the 21st 

century, organizado pela EUNEC, Lisboa,; 24, 25 e 26 de outubro;  

� Reunião da Assembleia Geral da EUNEC, Lisboa, 25 de outubro; 

� Participação e intervenção no Seminário “Crise et/en éducation”,  28 e 29 outubro na Universidade 

de Paris-Nanterre.  
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II.5. Edição de Publicações 

Através das suas publicações, o Conselho tem por objetivo registar e divulgar as principais atividades 

desenvolvidas. Daí, o conjunto de livros editados, que constitui já um vasto espólio, integrar diferentes 

séries “Pareceres e Recomendações”, “Seminários e Colóquios”, “Estudos e Relatórios” e “Outras 

Publicações”.    

A sua divulgação em formato papel tem sido condicionada por restrições orçamentais, comuns a todos 

os setores da vida portuguesa, tendo o CNE optado preferencialmente pela disponibilização online, que 

permite o acesso a um maior número de interessados e reduz o custo de execução. No entanto, 

manteve a edição em papel para o registo de iniciativas que, no âmbito do seu plano de atividades, 

mereceram especial destaque. Assim, as publicações editadas em 2011 foram as seguintes: 

− Pareceres 2010 (formato eletrónico e papel) 

− Estado da Educação 2011. A Qualificação dos Portugueses (formato eletrónico e papel) 

− A educação das crianças dos 0 aos 3 anos (formato eletrónico e papel) 

− Avaliação das escolas dos ensinos básico e secundário: perspetivas para um novo ciclo avaliativo 

(formato eletrónico) 
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II.6. Boletim Eletrónico E-CNE 

O boletim E-CNE, cuja difusão se iniciou em 2010, tem subjacente o desenvolvimento de uma 

estratégia de comunicação que dê maior visibilidade às atividades do Conselho e à participação das 

entidades nele representadas.  

Durante o ano de 2011, foram divulgados cinco boletins, sendo dois deles números especiais, que 

integraram o contributo de vários conselheiros/conselheiras e da assessoria do CNE. Cada E-CNE 

debruçou-se sobre uma temática específica, de que se dá conta de seguida:  

O boletim número onze trata da qualificação profissional, que constituiu o tema central do relatório 

Estado da Educação 2011. O assunto é introduzido pela Presidente do CNE, Ana Maria Bettencourt, que 

reflete sobre a qualificação dos portugueses enquanto um dos grandes desafios para o futuro das 

pessoas e da sociedade Neste E-CNE, apresentam-se reflexões dos conselheiros Joaquim Azevedo, 

Ludgero Leote e José Luís Presa, da conselheira Armandina Soares e da assessora Ana Maria Canelas, 

sobre diferentes ofertas em matéria de formação qualificante, quer as que se apresentam como uma 

possibilidade de recuperar percursos escolares realizados com grandes dificuldades e repetições, quer 

as que constituem uma opção primeira por uma formação profissional determinada. O desafio da 

qualificação, Escolas Profissionais, Melhorar a qualidade dos cursos profissionais, Cursos de Educação 

e Formação, Educação e formação de adultos e Ensino Profissional em Portugal são as questões 

abordadas. 

A propósito do Seminário sobre a participação dos pais na escola, realizado no CNE, em maio de 2011, 

em parceria com a Fundação Pro Dignitate, foi elaborado um E-CNE especial acerca da temática nele 

debatida. Para além dos textos de abertura do seminário das Presidentes do CNE, Ana Maria 

Bettencourt e da Fundação Pro Dignitate, Maria Barroso, constam deste boletim as seguintes 

intervenções: Michele Brunelli, professor da Universidade de Bergamo, instituição coordenadora do 

estudo IPPE - Indicadores da Participação dos Pais na Escola; a intervenção conjunta da Fundação Pro 

Dignitate e do CNE sobre a participação portuguesa no IPPE, apresentada por Maria de Lurdes Paixão, 

Carmo Gregório e Conceição Reis; A importância das novas oportunidades, por Lucília Salgado, que 

apresentou um projeto de investigação sobre a importância das novas oportunidades no sucesso 

educativo dos filhos e Escolas, comunidades e democracia, por Don Davies, da Universidade de Boston. 

O outro boletim E-CNE especial é dedicado à República e Educação e teve como objetivo divulgar a 

realização do Seminário “ …Mas afinal o que trouxe a República à Educação?”, com o qual o Conselho 

celebrou o centenário da implantação da República em Portugal. Nele constam alguns textos de 

intervenções proferidas na referida iniciativa, tais como: A democratização da educação, intervenção da 

Presidente do CNE, na qual chama a atenção para a importância da República para a democratização 

da educação, designadamente através da escolarização e alfabetização; A República e a regeneração 
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pela educação em que Maria Cândida Proença faz um enquadramento histórico e sociológico da ação 

republicana em prol da educação, terminando com o balanço da herança deixada pela escola 

republicana; As universidades populares e a cultura, da autoria de João Caraça que fala dos objetivos 

que presidiram à criação das universidades populares, sustentando que os seus pressupostos 

continuam a ser válidos para a educação da sociedade contemporânea; uma entrevista a Filomena 

Marona Beja, figura ligada à educação há várias décadas que se estreou na escrita de romances com 

um livro que se situa, precisamente, nos anos que antecedem e sucedem a implantação da República. 

Esta entrevista foi dirigida pela conselheira Maria Emília Brederode Santos; ...Afinal o que trouxe a 

República à educação? coube a  Sérgio Niza, fundador da Escola Moderna, formador de professores e 

conselheiro do CNE a tarefa de fazer uma apreciação global das intervenções proferidas no Seminário. 

O E-CNE número doze dedica-se aos Manuais Escolares. Tendo subjacente o pedido da Comissão 

Parlamentar de Educação e Ciência, da Assembleia da República, para que o CNE elaborasse um 

Parecer sobre os projetos de lei apresentados pelo BE, PEV e CDS-PP sobre manuais escolares, que este 

boletim divulga, foi feita uma reflexão em torno do sistema de empréstimos de manuais escolares. 

Constam deste boletim os textos: Empréstimo de manuais: síntese do processo; Empréstimo de 

manuais: necessário, possível e desejável; Reutilizar manuais escolares; Manuais e escolaridade 

obrigatória e O sistema de empréstimo continua por regulamentar, da autoria do conselheiro Paulo 

Sucena, das conselheiras Maria Emília Brederode Santos e Maria Arminda Bragança, e da professora e 

ex-conselheira do CNE Paula Teixeira. 

Por último, o boletim número treze é inteiramente dirigido à recomendação do CNE sobre Educação 

para o Risco Este E-CNE faz o enquadramento do tema e explica algumas das razões que levaram o 

Conselho a elaborar uma recomendação sobre a referida temática. Para além disso, questões como a 

Problematização do conceito de risco, Promover a Educação para o Risco e Uma Escola virada para a 

ação, são igualmente consideradas. Por fim, é feita uma síntese em O que dizem os especialistas, com 

excertos das intervenções dos peritos, ouvidos pelo CNE sobre esta matéria, no âmbito da 5.ª 

Comissão  Especializada Permanente "Educação, Cultura e Sociedade" e dá-se conta em 

Recomendações das principais propostas que constam da recomendação em apreço.    
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II.7. Preservação do Património — Conservação e Restauro de Bens 

Prosseguindo na gestão do edifício e espaço circundante que lhe estão afetos, e de modo a garantir as 

adequadas condições de instalação, funcionamento e segurança de pessoas e bens, o CNE procede à 

manutenção e preservação dessas condições, pretendendo garantir a salvaguarda da saúde e do bem-

estar dos seus utentes, a proteção e conservação do edifício, das instalações técnicas, dos 

equipamentos e do mobiliário, determinantes na melhoria da qualidade do serviço. 
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III – Estrutura Organizacional e Funcional  

 

O Conselho Nacional de Educação é composto por 68 membros, entre os quais um(a) presidente 

eleito(a) pela Assembleia da República por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções; 

7 Cooptados pelo Conselho de entre personalidades de reconhecido mérito pedagógico e científico, por 

maioria absoluta dos membros em efetividade de funções e 60 Representantes de entidades diversas.  

 

III.1. Composição 

As alterações verificadas na composição do Conselho Nacional de Educação, em 2011, foram: 

− Jorge Moreira de SousaJorge Moreira de SousaJorge Moreira de SousaJorge Moreira de Sousa, eleito para novo mandato como elemento da Assembleia Regional da 
Região Autónoma da Madeira, tomou posse em 29 de março de 2011. 

− Paula Cristina Novais Pereira dos SantosPaula Cristina Novais Pereira dos SantosPaula Cristina Novais Pereira dos SantosPaula Cristina Novais Pereira dos Santos, eleita para novo mandato como elemento das Regiões 
Administrativas (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte), tomou posse em 
29 de março de 2011. 

− Ana Maria Alves da Cunha Pisco de GoesAna Maria Alves da Cunha Pisco de GoesAna Maria Alves da Cunha Pisco de GoesAna Maria Alves da Cunha Pisco de Goes, eleita como elemento das Regiões Administrativas 
(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo), tomou posse em 
29 de março de 2011, substituindo António Alves da Silva Marques. 

− Daniel Soares de OliveiraDaniel Soares de OliveiraDaniel Soares de OliveiraDaniel Soares de Oliveira, eleito para novo mandato como elemento das Organizações Patronais 
(CIP), tomou posse em 29 de março de 2011.  

− Paulo Oliveira SucenaPaulo Oliveira SucenaPaulo Oliveira SucenaPaulo Oliveira Sucena, eleito para novo mandato como elemento das Associações Sindicais de 
Professores (FENPROF), tomou posse em 29 de março de 2011. 

− Alexandre Quaresma Francisco Leal AmadoAlexandre Quaresma Francisco Leal AmadoAlexandre Quaresma Francisco Leal AmadoAlexandre Quaresma Francisco Leal Amado, eleito como elemento das Associações de Estudantes 
(Ensino Secundário), tomou posse em 29 de março de 2011, substituindo António Maria Antunes de 
Azevedo da Veiga Ferrão. 

− Maria MaMaria MaMaria MaMaria Marques Calado de Albuquerque Gomesrques Calado de Albuquerque Gomesrques Calado de Albuquerque Gomesrques Calado de Albuquerque Gomes, eleita para novo mandato como representante das 
Fundações e Associações Culturais (Centro Nacional de Cultura), tomou posse em 29 de março de 
2011. 

− Andreia Mota PereiraAndreia Mota PereiraAndreia Mota PereiraAndreia Mota Pereira, eleita como representante do Conselho Nacional de Juventude, tomou posse 
em 29 de março de 2011, substituindo Cátia Sofia Santos Lapeiro. 

− Paulo Filipe Pereira NetoPaulo Filipe Pereira NetoPaulo Filipe Pereira NetoPaulo Filipe Pereira Neto, eleito como elemento das Associações de Estudantes (Ensino Superior 
Politécnico), tomou posse em 5 de julho de 2011, substituindo Edgar Filipe Lima Romão. 
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− Almerindo Janela Gonçalves AfonsoAlmerindo Janela Gonçalves AfonsoAlmerindo Janela Gonçalves AfonsoAlmerindo Janela Gonçalves Afonso, eleito como representante da Sociedade Portuguesa de 
Ciências da Educação, tomou posse em 19 de julho de 2011, substituindo José Augusto de Brito 
Pacheco. 

− José Manuel Nunes Castanheira da CostaJosé Manuel Nunes Castanheira da CostaJosé Manuel Nunes Castanheira da CostaJosé Manuel Nunes Castanheira da Costa, eleito como elemento das Universidades do Estado, 
tomou posse em 13 de setembro de 2011, substituindo Fernando Manuel Ramôa Cardoso Ribeiro. 

− Miguel Filipe Ferreira Figueira de FariaMiguel Filipe Ferreira Figueira de FariaMiguel Filipe Ferreira Figueira de FariaMiguel Filipe Ferreira Figueira de Faria, eleito como elemento das Associações de Ensino Particular 
e Cooperativo (APESP), tomou posse em 13 de setembro de 2011, substituindo João José Pires 
Duarte Redondo. 

− Luís Carlos de Bernardes RebeloLuís Carlos de Bernardes RebeloLuís Carlos de Bernardes RebeloLuís Carlos de Bernardes Rebelo, eleito como elemento das Associações de Estudantes (Ensino 
Superior Universitário), tomou posse em 13 de setembro de 2011, substituindo Ricardo Jorge 
Morgado da Costa. 

− Maria José Rodrigues Rau Pinto da SilvaMaria José Rodrigues Rau Pinto da SilvaMaria José Rodrigues Rau Pinto da SilvaMaria José Rodrigues Rau Pinto da Silva, eleita como elemento cooptado pelo CNE, tomou posse em 
07 de dezembro de 2011, substituindo José Adriano Rodrigues Barata-Moura. 

− Clara de Ascenção dos Santos de Moura LourençoClara de Ascenção dos Santos de Moura LourençoClara de Ascenção dos Santos de Moura LourençoClara de Ascenção dos Santos de Moura Lourenço, eleita como representante das Organizações Não 
Governamentais das Mulheres, tomou posse em 07 de dezembro de 2011, substituindo Maria 
Teresa Valente Pinto. 

− Diogo José Fernandes Homem de LucenaDiogo José Fernandes Homem de LucenaDiogo José Fernandes Homem de LucenaDiogo José Fernandes Homem de Lucena, designado pelo Governo, em 20 de dezembro de 2011, 
substituindo Teresa Maria Sena de Vasconcelos. 

− José Alberto Nunes Ferreira GomesJosé Alberto Nunes Ferreira GomesJosé Alberto Nunes Ferreira GomesJosé Alberto Nunes Ferreira Gomes, designado pelo Governo, em 20 de dezembro de 2011, 
substituindo Maria José de Araújo Martins. 

− Mariana de Jesus Martins de Torres Vaz Freire CascaisMariana de Jesus Martins de Torres Vaz Freire CascaisMariana de Jesus Martins de Torres Vaz Freire CascaisMariana de Jesus Martins de Torres Vaz Freire Cascais, designada pelo Governo, em 20 de dezembro 
de 2011, substituindo Berta Sousa Furtado Fontes Macedo. 

− José Augusto Cardoso BernardesJosé Augusto Cardoso BernardesJosé Augusto Cardoso BernardesJosé Augusto Cardoso Bernardes, designado pelo Governo, em 20 de dezembro de 2011, 
substituindo Maria José Rodrigues Rau Pinto da Silva. 

− Maria Helena Lopes Damião SilvaMaria Helena Lopes Damião SilvaMaria Helena Lopes Damião SilvaMaria Helena Lopes Damião Silva, designada pelo Governo, em 20 de dezembro de 2011, 
substituindo Rosalia Vargas Esteves Lopes da Mota. 

− Maria Isabel Ribeiro do Rosário HormigoMaria Isabel Ribeiro do Rosário HormigoMaria Isabel Ribeiro do Rosário HormigoMaria Isabel Ribeiro do Rosário Hormigo, designada pelo Governo, em 20 de dezembro de 2011, 
substituindo Maria Armandina Costa Soares. 

− Fernando Adão da FonsecaFernando Adão da FonsecaFernando Adão da FonsecaFernando Adão da Fonseca, designado pelo Governo, em 20 de Dezembro de 2011, substituindo 
Armando Trigo de Abreu. 

 

Em 31 de dezembro de 2011, o Conselho Nacional de Educação apresenta a seguinte composição, num 

total de 67 membros em exercício efetivo de funções: 

a) Uma Presidente, eleita pela Assembleia da RepúblUma Presidente, eleita pela Assembleia da RepúblUma Presidente, eleita pela Assembleia da RepúblUma Presidente, eleita pela Assembleia da República por maioria absoluta dos deputados em ica por maioria absoluta dos deputados em ica por maioria absoluta dos deputados em ica por maioria absoluta dos deputados em 
atividade de funções:atividade de funções:atividade de funções:atividade de funções:    

− Ana Maria Dias Bettencout 
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b) Um/a representante por cada Grupo Parlamentar, designado/a pela Assembleia da República:Um/a representante por cada Grupo Parlamentar, designado/a pela Assembleia da República:Um/a representante por cada Grupo Parlamentar, designado/a pela Assembleia da República:Um/a representante por cada Grupo Parlamentar, designado/a pela Assembleia da República:    

− PS: Rosalina Maria Barbosa Matias 

− PSD: Fernando António Esteves Charrua 

− CDS/PP: António José Carlos Pinho 

− PCP: Maria do Rosário de Brito Nunes Barros 

− PEV: Antero de Oliveira Resende 

− BE: Maria Cecília Vicente Duarte Honório 

c) Sete elementos designados pelo Governo:Sete elementos designados pelo Governo:Sete elementos designados pelo Governo:Sete elementos designados pelo Governo:    

− Diogo José Fernandes Homem de Lucena 

− José Alberto Nunes Ferreira Gomes 

− Mariana de Jesus Martins de Torres Vaz Freire Cascais 

− José Augusto Cardoso Bernardes 

− Maria Helena Lopes Damião Silva 

− Maria Isabel Ribeiro do Rosário Hormigo 

− Fernando Adão da Fonseca 

 

d) Um elemento designado por cada uma das assembleias regionais das RegiõesUm elemento designado por cada uma das assembleias regionais das RegiõesUm elemento designado por cada uma das assembleias regionais das RegiõesUm elemento designado por cada uma das assembleias regionais das Regiões    Autónomas:Autónomas:Autónomas:Autónomas:    

− Região Autónoma da Madeira: Jorge Moreira de Sousa 

− Região Autónoma dos Açores: Victor Rui R. Bettencourt Dores    

e) Um elemento designado por cada uma das regiões administrativas:Um elemento designado por cada uma das regiões administrativas:Um elemento designado por cada uma das regiões administrativas:Um elemento designado por cada uma das regiões administrativas:    

− Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte: Paula Cristina Novais Pereira 
dos Santos 

− Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro: Rui Manuel Missa Jacinto 

− Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo: Ana Maria 
Alves da Cunha Pisco de Goes 

− Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo: Paula Cristina Nobre de 
Deus 

− Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve: António Manuel Alhinho 
Covas 

f) Dois elementos designados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses:Dois elementos designados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses:Dois elementos designados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses:Dois elementos designados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses:    

− Alfredo José Monteiro da Costa 

− Paulo Alexandre Fernandes V. Simões Caldas 

g) Dois elementos designados pelas universidades do Estado:Dois elementos designados pelas universidades do Estado:Dois elementos designados pelas universidades do Estado:Dois elementos designados pelas universidades do Estado:    

− António Augusto Magalhães da Cunha (Reitor da Universidade do Minho) 

− José Manuel Nunes Castanheira da Costa (Reitor da Universidade da Madeira)    

h) Um elemento designado pelos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico:Um elemento designado pelos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico:Um elemento designado pelos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico:Um elemento designado pelos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico:    

− Luís Manuel Vicente Ferreira 

i) Dois elementos designados pelos estabelecimentos públicos de ensino não superior:Dois elementos designados pelos estabelecimentos públicos de ensino não superior:Dois elementos designados pelos estabelecimentos públicos de ensino não superior:Dois elementos designados pelos estabelecimentos públicos de ensino não superior:    

− Fernando Filipe de Almeida 

− Fernando Luís Monteiro Bexiga 
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j) Dois elementos designados pelas organizações sindicais:Dois elementos designados pelas organizações sindicais:Dois elementos designados pelas organizações sindicais:Dois elementos designados pelas organizações sindicais:    

− UGT (União Geral de Trabalhadores): Carlos Alberto Alvarez de Faria e Chagas 

− CGTP-IN (Confederação dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional): Maria do 
Carmo Tavares Ramos 

l) Dois elemenDois elemenDois elemenDois elementos designados pelas organizações patronais:tos designados pelas organizações patronais:tos designados pelas organizações patronais:tos designados pelas organizações patronais:    

− CIP (Confederação da Indústria Portuguesa): Daniel Soares de Oliveira 

− CCP (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal): Pedro Augusto Benros d’Almeida Freire 

 

m) Dois elementos designados pelas associações de Dois elementos designados pelas associações de Dois elementos designados pelas associações de Dois elementos designados pelas associações de pais:pais:pais:pais:    

− FNAPEC (Federação Nacional das Associações de Pais dos Alunos do Ensino Católico): Domingos 
Xavier Filomeno Carlos Viegas 

− CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais): Albino Pinto de Almeida 

n) Dois elementos designados pelas associações sindDois elementos designados pelas associações sindDois elementos designados pelas associações sindDois elementos designados pelas associações sindicais de professores:icais de professores:icais de professores:icais de professores:    

− FENPROF (Federação Nacional dos Professores): Paulo Oliveira Sucena 

− FNE (Federação Nacional dos Sindicatos da Educação): Maria Arminda Rodrigues Leite Ginja 
Bragança de Miranda 

o) Três elementos designados pelas associações de estudantesTrês elementos designados pelas associações de estudantesTrês elementos designados pelas associações de estudantesTrês elementos designados pelas associações de estudantes, sendo um em representação dos , sendo um em representação dos , sendo um em representação dos , sendo um em representação dos 
estudantes do ensino secundário e dois em representação dos estudantes do ensino superior e, de estudantes do ensino secundário e dois em representação dos estudantes do ensino superior e, de estudantes do ensino secundário e dois em representação dos estudantes do ensino superior e, de estudantes do ensino secundário e dois em representação dos estudantes do ensino superior e, de 
entre estes, um do ensino superior politécnico e outro do ensino superior universitário:entre estes, um do ensino superior politécnico e outro do ensino superior universitário:entre estes, um do ensino superior politécnico e outro do ensino superior universitário:entre estes, um do ensino superior politécnico e outro do ensino superior universitário:    

− Ensino Secundário: Alexandre Quaresma Francisco Leal Amado 

− Ensino Superior Universitário: Luís Carlos de Bernardes Rebelo 

− Ensino Superior Politécnico: Paulo Filipe Pereira Neto 

p) Um elemento designado pelas associações de trabalhadoresUm elemento designado pelas associações de trabalhadoresUm elemento designado pelas associações de trabalhadoresUm elemento designado pelas associações de trabalhadores----estudantes:estudantes:estudantes:estudantes:    

− Mário Rui da Silva Mota 

q) Dois elementos designadosDois elementos designadosDois elementos designadosDois elementos designados    pelas associações científicas:pelas associações científicas:pelas associações científicas:pelas associações científicas:    

FEPASC (Federação Portuguesa das Associações e Sociedades Científicas): 

− Jorge Miguel Luz Marques da Silva 

− Paulo Emanuel Talhadas Ferreira da Fonseca 

r) Dois elementos designados pelas associações pedagógicas:Dois elementos designados pelas associações pedagógicas:Dois elementos designados pelas associações pedagógicas:Dois elementos designados pelas associações pedagógicas:    

− Aguarda designação 

− Maria Zélia Caldeira de Geraldes Nunes (CNAPEF) 

s) Dois/Duas representantes das fundações e associações culturais:Dois/Duas representantes das fundações e associações culturais:Dois/Duas representantes das fundações e associações culturais:Dois/Duas representantes das fundações e associações culturais:    

− Patrícia Namorado da Costa Viegas Nascimento - Centro Português de Fundações 

− Maria Marques Calado de Albuquerque Gomes - Centro Nacional de Cultura 

t) Dois elementos designados pelas associações de ensino particular e cooperativo, sendo um deles Dois elementos designados pelas associações de ensino particular e cooperativo, sendo um deles Dois elementos designados pelas associações de ensino particular e cooperativo, sendo um deles Dois elementos designados pelas associações de ensino particular e cooperativo, sendo um deles 
em representação do ensino superior e outro do ensino não superior:em representação do ensino superior e outro do ensino não superior:em representação do ensino superior e outro do ensino não superior:em representação do ensino superior e outro do ensino não superior:    

− Ensino Superior: Miguel Filipe Ferreira Figueira de Faria 

− Ensino Não Superior: João Carlos Cordero Galhardo Muñoz de Oliveira 
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u) Dois/Duas representantes do Conselho Nacional de Juventude:Dois/Duas representantes do Conselho Nacional de Juventude:Dois/Duas representantes do Conselho Nacional de Juventude:Dois/Duas representantes do Conselho Nacional de Juventude:    

− Andreia Mota Pereira 

− Ricardo Martinho Bouça Luiz 

v) Um elemento designado pelas organizações confessionais:Um elemento designado pelas organizações confessionais:Um elemento designado pelas organizações confessionais:Um elemento designado pelas organizações confessionais:    

− Querubim José Pereira da Silva 

x) Sete elementos cooptadSete elementos cooptadSete elementos cooptadSete elementos cooptados pelo Conselho, de entre personalidades de reconhecido mérito os pelo Conselho, de entre personalidades de reconhecido mérito os pelo Conselho, de entre personalidades de reconhecido mérito os pelo Conselho, de entre personalidades de reconhecido mérito 
pedagógico e científico, eleitos por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções:pedagógico e científico, eleitos por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções:pedagógico e científico, eleitos por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções:pedagógico e científico, eleitos por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções:    

− Adriano José Alves Moreira 

− Bártolo Paiva Campos 

− Eulálio Sérgio Caldeira Niza 

− Manuel Joaquim Pinho Moreira de Azevedo 

− Maria Emília Brederode Rodrigues dos Santos 

− Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré    

− Maria José Rodrigues Rau Pinto da Silva 

z) Um representante da Academia de Ciências de Lisboa:Um representante da Academia de Ciências de Lisboa:Um representante da Academia de Ciências de Lisboa:Um representante da Academia de Ciências de Lisboa:    

− Nuno Gonçalo Vieira Matias 

aa) Um representante da Academia PortuguesaUm representante da Academia PortuguesaUm representante da Academia PortuguesaUm representante da Academia Portuguesa    de História:de História:de História:de História:    

− Miguel Maria Santos Corrêa Monteiro 

bb) Um representante da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação:Um representante da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação:Um representante da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação:Um representante da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação:    

− Almerindo Janela Gonçalves Afonso 

cc) Uma representante das organizações não governamentais de mulheres:Uma representante das organizações não governamentais de mulheres:Uma representante das organizações não governamentais de mulheres:Uma representante das organizações não governamentais de mulheres:    

− Clara de Ascenção dos Santos de Moura Lourenço 

dd) Um representante do Conselho Nacional de Profissões Liberais (atual Conselho Nacional das Ordens Um representante do Conselho Nacional de Profissões Liberais (atual Conselho Nacional das Ordens Um representante do Conselho Nacional de Profissões Liberais (atual Conselho Nacional das Ordens Um representante do Conselho Nacional de Profissões Liberais (atual Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais):Profissionais):Profissionais):Profissionais):    

− Carlos Maurício Gonçalves Barbosa 

ee) Um representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social:Um representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social:Um representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social:Um representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social:    

− António Pinto de Matos 

ff) Um repUm repUm repUm representante do Instituto Nacional de Administração:resentante do Instituto Nacional de Administração:resentante do Instituto Nacional de Administração:resentante do Instituto Nacional de Administração:    

− Francisco Ventura Ramos 

gg) Um representante do Instituto do Emprego e Formação Profissional:Um representante do Instituto do Emprego e Formação Profissional:Um representante do Instituto do Emprego e Formação Profissional:Um representante do Instituto do Emprego e Formação Profissional:    

− Francisco Caneira Madelino 

hh) Um representante das associações das escolas profissionais:Um representante das associações das escolas profissionais:Um representante das associações das escolas profissionais:Um representante das associações das escolas profissionais:    

− José Luís Diogo de Azevedo Presa 

ii) Um representante do Conselho dos Laboratórios Associados (CLA):Um representante do Conselho dos Laboratórios Associados (CLA):Um representante do Conselho dos Laboratórios Associados (CLA):Um representante do Conselho dos Laboratórios Associados (CLA):    

− Arsélio Pato de Carvalho 
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III.2. Funcionamento 

A atividade interna do Conselho, durante o período de tempo a que se refere o presente Relatório, 

compreendeu reuniões do Plenário, da Comissão Coordenadora e das Comissões Especializadas 

Permanentes. 

 

III.2.1 Plenários 

No Plenário têm assento todos os membros do Conselho e é onde se tomam as deliberações relativas 

ao cumprimento das suas atribuições, nas quais se incluem os Pareceres e Recomendações, cujos 

projetos são apresentados por Conselheiros relatores designados para o efeito. 

    

QUADRO IV.1QUADRO IV.1QUADRO IV.1QUADRO IV.1    

DataDataDataData    Ordem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de Trabalhos    

29 de março29 de março29 de março29 de março    

- Tomada de posse de novos conselheiros. 

1. Aprovação do Relato da 105ª Sessão Plenária. 
2. Informações. 
3. Relatório de Atividades de 2010 e Plano de Atividades para 2011. 

4. Estado da Educação 2011 (estrutura e indicadores). 

5. Apreciação do projeto de recomendação sobre “Educação dos 0 aos 3 anos” 
(Relatora/Conselheira: Teresa Vasconcelos). 

6. Apreciação do projeto de Parecer sobre “Manuais Escolares” (Relatores/Conselheiros: 
Maria Emília Brederode Santos, Maria Arminda Bragança e Paulo Sucena) – Projeto 
de Parecer elaborado a solicitação da Assembleia da República. 

7. Apreciação do projeto de Parecer sobre duas “propostas de alteração apresentadas no 
âmbito das Apreciações Parlamentares ao Decreto-Lei nº 138-C/2010, de 28 de 
dezembro, que “regula o apoio do Estado aos estabelecimentos do ensino particular e 
cooperativo (Relatores/Conselheiros: Joaquim Azevedo e Maria José Rau) – Projeto de 
Parecer elaborado a solicitação da Assembleia da República. 

8. Apreciação do projeto da recomendação sobre “Financiamento das Escolas” 
(Relatores/Conselheiros: Maria José Rau, Maria Armandina Soares, António José 
Carlos Pinho e Francisco Ventura Ramos). 

9. Apreciação do projeto de recomendação sobre “Reorganização da Rede Escolar” 
(Relatores/Conselheiros: Carlos Chagas, Berta Macedo e Rui Missa Jacinto).  

13 de setembro13 de setembro13 de setembro13 de setembro    

- Tomada de posse dos novos Conselheiros. 

1. Intervenção de Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência sobre as Orientações 
de Política Educativa para os próximos anos. 

2. Aprovação do Relato da 106ª Sessão Plenária. 

3. Informações. 

4. Apreciação do projeto de Relatório “Estado da Educação 2011”. 

5. Eleição de um elemento a cooptar pelo Conselho Nacional de Educação 

6. Apreciação do projeto de recomendação sobre “Educação para o Risco” 
(Relatores/Conselheiros: Rosália Vargas e Arsélio Pato de Carvalho). 
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7 de dezembro7 de dezembro7 de dezembro7 de dezembro    

- Tomada de posse dos novos Conselheiros. 

1. Aprovação do Relato da 107ª Sessão Plenária. 

2. Informações. 

3. Apreciação do projeto de recomendação sobre “Educação para a Literacia Mediática” 
(Relatores/Conselheiros: Maria Emília Brederode Santos e Jorge Miguel Marques da 
Silva). 

4. Apreciação do projeto de recomendação sobre “Educação para a Cidadania” 
(Relator/Conselheiro: Almerindo Janela Afonso). 

5. Apreciação do Plano de Atividades para 2012. 

6. Debate “Efeitos da crise na Educação – possíveis respostas para o futuro”. 
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III.2.2. Comissão Coordenadora 

A Comissão Coordenadora, composta pelo(a) Presidente, pelos (as) Coordenadores (as) das Comissões 

Especializadas Permanentes e pelo Secretário-Geral, assume um papel relevante no funcionamento do 

Conselho. Cabe-lhe coadjuvar o(a) Presidente no exercício das suas funções, designadamente na 

elaboração dos planos de atividades do Conselho, no acompanhamento da sua execução e na 

preparação dos correspondentes relatórios de atividades; coordenar os trabalhos das comissões 

especializadas; estabelecer prioridades e praticar os atos internos indispensáveis à dinamização das 

atividades. 

Os quadros seguintes apresentam a composição e o funcionamento da Comissão Coordenadora, em 

2011: 

QUADRO IV.2 ― ComposiQUADRO IV.2 ― ComposiQUADRO IV.2 ― ComposiQUADRO IV.2 ― Composiçãoçãoçãoção 

Presidente do Conselho Nacional de Educação Ana Maria Dias Bettencourt 

Coordenador da 1ª Comissão Especializada Permanente Bártolo Paiva Campos 

Coordenador da 2ª Comissão Especializada Permanente Joaquim Azevedo 

Coordenadora da 3ª Comissão Especializada Permanente Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré 

Coordenadora da 4ª Comissão Especializada Permanente Maria Emília Brederode Santos 

Coordenadora da 5ª Comissão Especializada Permanente Rosalia Vargas 

Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação Manuel I. Miguéns 

QUADRO IV.3 ― FuncionamentoQUADRO IV.3 ― FuncionamentoQUADRO IV.3 ― FuncionamentoQUADRO IV.3 ― Funcionamento    

DataDataDataData    Ordem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de Trabalhos    

7 de fevereiro7 de fevereiro7 de fevereiro7 de fevereiro    

1. Informações. 

2. Estado da Educação 2011. 

3. Atividades a desenvolver no primeiro semestre de 2011: 
- Seminários 
- Pareceres e Recomendações em curso 
- Atividades das Comissões 

4. Outros assuntos. 

15 de junho15 de junho15 de junho15 de junho    

1. Informações. 

2. Estado da Educação 2011. 

3. Atividades das Comissões. 

4. Próxima Sessão Plenária. 

5. Seminários a realizar. 

6. Outros assuntos. 

12 de 12 de 12 de 12 de 
setembrosetembrosetembrosetembro    

1. Informações. 

2. Estado da Educação 2011. 

3. Atividades das Comissões. 

4. Próxima Sessão Plenária. 

5. Próximas iniciativas do CNE. 

6. Outros assuntos. 
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21 de 21 de 21 de 21 de 

novembronovembronovembronovembro    

1. Informações. 

2. Plano de Atividades para 2012. 

3. Preparação da Sessão Plenária de 7 de dezembro. 

4. Análise do site e do Boletim e-CNE. 

5. Tema central do EE 2012. 

6. Outros assuntos. 
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III.2.3. Comissões Especializadas Permanentes  

A Lei Orgânica do CNE, e o seu Regimento, permitem ao Conselho a constituição de comissões 

especializadas, a título permanente ou eventual. Os membros do Conselho podem integrar no máximo, 

e com direito a voto, duas comissões permanentes, sem prejuízo da sua eventual participação, sem 

direito a voto, nos trabalhos das restantes comissões. Às comissões podem ser agregadas, por 

determinação do Conselho, individualidades de reconhecida competência nos assuntos a tratar. 

Em 2011, funcionaram no CNE cinco comissões especializadas permanentes. Sumaria-se, a seguir, a 

composição, o funcionamento e uma síntese das atividades desenvolvidas por cada comissão. 

 

1.ª Comissão Especializada Permanente 1.ª Comissão Especializada Permanente 1.ª Comissão Especializada Permanente 1.ª Comissão Especializada Permanente     

Análise Global e Acompanhamento das Políticas EducatiAnálise Global e Acompanhamento das Políticas EducatiAnálise Global e Acompanhamento das Políticas EducatiAnálise Global e Acompanhamento das Políticas Educativasvasvasvas    

QUADRO IV.4 QUADRO IV.4 QUADRO IV.4 QUADRO IV.4 ————    Composição da 1.ª ComissãoComposição da 1.ª ComissãoComposição da 1.ª ComissãoComposição da 1.ª Comissão    

ConselheirosConselheirosConselheirosConselheiros    

Bártolo Paiva Campos (Coordenador) 

Adriano Moreira 

Albino Pinto de Almeida 

Alexandre Quaresma Francisco Leal Amado 

Alfredo Monteiro da Costa 

Almerindo Janela Gonçalves Afonso 

Ana Maria Alves da Cunha Pisco de Goês 

Andreia Mota Pereira 

Antero de Oliveira Resende 

António José Carlos Pinho 

António Magalhães da Cunha 

António Pinto de Matos 

Berta Sousa Furtado Fontes Macedo 

Carlos Alberto Alvarez de Faria e Chagas 

Domingos Xavier Filomeno Carlos Viegas 

Fernando Luís Monteiro Bexiga 

João Carlos Cordero Galhardo Muñoz de Oliveira 

Jorge Moreira de Sousa 

José Luís Diogo de Azevedo Presa 

Luís Carlos de Bernardes Rebelo 

Luís Manuel Vicente Ferreira 
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Maria Arminda Rodrigues Bragança de Miranda 

Maria do Rosário de Brito Nunes Barros 

Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré 

Maria José Rodrigues Rau Pinto da Silva 

Maria Zélia Caldeira de Geraldes Nunes 

Mário Rui da Silva Mota 

Nuno Gonçalo Vieira Matias 

Paula Cristina Novais Pereira dos Santos 

Paula Cristina Nobre de Deus 

Paulo Alexandre F. Varela S. Caldas 

Paulo Oliveira Sucena 

Ricardo Martinho Bouça Luiz 

Sérgio Niza 

QUADRO IV.5 QUADRO IV.5 QUADRO IV.5 QUADRO IV.5 ————    Funcionamento da 1.ª ComissãoFuncionamento da 1.ª ComissãoFuncionamento da 1.ª ComissãoFuncionamento da 1.ª Comissão    

DataDataDataData    Ordem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de Trabalhos    

    
10 de março10 de março10 de março10 de março    

    

11h00: 

• Informações. 

• Apreciação do anteprojeto de recomendação sobre “Reorganização da rede 
Escolar”. 

14h30: 

• Audições sobre o anteprojeto de recomendação sobre “Financiamento das 
Escolas”. 

• Relatório e Plano de Atividades. 

• Outros assuntos. 

19 de julho19 de julho19 de julho19 de julho    

1. Informações. 

2. Análise de uma versão provisória do “Estado da Educação 2011”. 

3. Outros assuntos. 

2 de novembro2 de novembro2 de novembro2 de novembro    

1. Informações. 

2. Audição da Inspeção-Geral de Educação sobre o novo modelo de Avaliação 
Externa das Escolas. 

3. Relatório de Atividades de 2011 da 1ª Comissão. 

4. Plano de Atividades para 2012. 

    

Síntese das Atividades da 1.ª ComissãoSíntese das Atividades da 1.ª ComissãoSíntese das Atividades da 1.ª ComissãoSíntese das Atividades da 1.ª Comissão    

Em 2011, a 1ª Comissão Especializada Permanente elegeu as seguintes temáticas como 

enquadradoras da sua atividade durante o ano: rede escolar, descentralização e recursos 

educativos, análise de políticas e articulação de estratégias, avaliação do sistema educativo e 

das escolas. 
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A elaboração de três projetos de recomendação sobre financiamento das escolas, rede escolar e 

avaliação externa das escolas sustentaram muito do trabalho da Comissão, nomeadamente na 

recolha e sistematização de informação e no debate e reflexão em torno das temáticas em 

análise e dos anteprojetos das referidas recomendações. 

Nesse âmbito, foram também realizadas duas Audições, uma sobre o financiamento das escolas 

com diversos especialistas na área e, a segunda, sobre o novo modelo de avaliação externa das 

escolas com representantes da Inspeção-Geral de Educação. 

Procedeu ainda à análise e debate sobre a versão provisória do Relatório Estado da Educação 

2011 – A Qualificação dos Portugueses.  

    

    

2.ª Comissão Especializada Permanente2.ª Comissão Especializada Permanente2.ª Comissão Especializada Permanente2.ª Comissão Especializada Permanente    

PercPercPercPercursos Escolares e Formação Qualificanteursos Escolares e Formação Qualificanteursos Escolares e Formação Qualificanteursos Escolares e Formação Qualificante    

 

QUADRO IV.6 QUADRO IV.6 QUADRO IV.6 QUADRO IV.6 ————    Composição da 2.ª ComissãoComposição da 2.ª ComissãoComposição da 2.ª ComissãoComposição da 2.ª Comissão    

ConselheirosConselheirosConselheirosConselheiros    

Joaquim Azevedo (Coordenador) 

António José Carlos Pinho 

Daniel Soares de Oliveira 

Fernando António Esteves Charrua 

Fernando Filipe de Almeida 

Fernando Luís Monteiro Bexiga 

João Carlos Cordero Galhardo Muñoz de Oliveira 

Jorge Moreira de Sousa 

José Luís Diogo de Azevedo Presa 

Ludgero Paula Nobre Leote 

Maria Armandina Costa Soares 

Maria Armandina Rodrigues Bragança de Miranda 

Maria do Carmo Tavares Ramos 

Miguel Maria Santos Corrêa Monteiro 

Paula Cristina Nobre de Deus 

Paulo Oliveira Sucena 

Querubim José Pereira da Silva 

Rosalina Maria Barbosa Martins 

Observadores: 

Albino Pinto de Almeida 

Ricardo Martinho Bouça Luiz 
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QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO IV.7 IV.7 IV.7 IV.7 ————    Funcionamento da 2Funcionamento da 2Funcionamento da 2Funcionamento da 2.ª Comissão.ª Comissão.ª Comissão.ª Comissão    

DataDataDataData    OrOrOrOrdem de Trabalhosdem de Trabalhosdem de Trabalhosdem de Trabalhos    

    
18 de fevereiro18 de fevereiro18 de fevereiro18 de fevereiro    

1. Informações. 
2. Apreciação do projeto de recomendação sobre “Educação dos 0 aos 3 anos”, 

elaborado pela Conselheira Teresa Vasconcelos. 
3. Outros assuntos. 

    
    

11 de julho11 de julho11 de julho11 de julho    

1. Informações. 
2. Análise do Programa de Apoio Económico e Financeiro a Portugal e do 

Programa do Governo. 
3. Análise de uma versão provisória do “Estado da Educação 2011”. 
4. Próximas atividades da Comissão. 
5.  

    
13 de 13 de 13 de 13 de dezembrodezembrodezembrodezembro    

    

1. Plano de Atividades 2011-2012: prioridades e atividades. 
2. Outros assuntos. 

    

    

    

Síntese das AtiviSíntese das AtiviSíntese das AtiviSíntese das Atividades da 2.ª Comissãodades da 2.ª Comissãodades da 2.ª Comissãodades da 2.ª Comissão    

A 2ª Comissão Especializada Permanente tem como objeto o acompanhamento dos percursos 

escolares de crianças e jovens, da educação pré-escolar até à preparação para a vida ativa.  

Em 2011, esta Comissão esteve particularmente envolvida no processo de apreciação da proposta 

de recomendação sobre Educação dos 0 aos 3 três anos, elaborada pela Conselheira Teresa 

Vasconcelos.  

O relatório sobre o Estado da Educação 2011 mereceu também uma análise e reflexão por parte 

da Comissão que apresentou os seus contributos para a melhoria do documento. 
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3.ª Comissão Especializada Permanente3.ª Comissão Especializada Permanente3.ª Comissão Especializada Permanente3.ª Comissão Especializada Permanente    

Ensino Superior, Investigação e DesenvolvimentoEnsino Superior, Investigação e DesenvolvimentoEnsino Superior, Investigação e DesenvolvimentoEnsino Superior, Investigação e Desenvolvimento 

QUADRO IV.8 QUADRO IV.8 QUADRO IV.8 QUADRO IV.8 ————    Composição da 3.ª ComissãoComposição da 3.ª ComissãoComposição da 3.ª ComissãoComposição da 3.ª Comissão    

ConselheirosConselheirosConselheirosConselheiros    

Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré (Coordenadora) 

António Magalhães da Cunha 

António Manuel Alhinho Covas 

Armando Trigo de Abreu 

Arsélio Pato de Carvalho 

Carlos Maurício Gonçalves Barbosa 

Domingos Xavier Filomeno Carlos Viegas 

Francisco Ventura Ramos 

Jorge Miguel Luz Marques da Silva 

José Manuel Nunes Castanheira da Costa 

Luís Carlos de Bernardes Rebelo 

Luís Manuel Vicente Ferreira 

Mário Rui da Silva Mota 

Miguel F.F. Figueira de Faria 

Patrícia Namorado da Costa Viegas Nascimento 

Paulo Emanuel Talhadas Ferreira da Fonseca 

Paulo Filipe Pereira Neto 

Pedro Augusto Benrós d’Almeida Freire 

Rui Manuel Missa Jacinto 

Observadora: 

Maria Arminda Rodrigues Bragança de Miranda 

 

QUADRO IV.9 QUADRO IV.9 QUADRO IV.9 QUADRO IV.9 ————    Funcionamento da 3.ª ComissãoFuncionamento da 3.ª ComissãoFuncionamento da 3.ª ComissãoFuncionamento da 3.ª Comissão    

DataDataDataData    Ordem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de Trabalhos    

14 de fevereiro14 de fevereiro14 de fevereiro14 de fevereiro    
- Audição de reitores / Presidentes das instituições de ensino superior sobre o novo 

modelo de governança instituído pelo RJIES. 

25 de fevereiro25 de fevereiro25 de fevereiro25 de fevereiro    - Audição dos Provedores de Estudantes sobre o deu desempenho de funções no 
âmbito do RJIES. 

3 de março3 de março3 de março3 de março    - Audição de reitores / presidentes das instituições de ensino superior sobre o novo 
modelo de governança instituído pelo RJIES. 

    

4 de julho4 de julho4 de julho4 de julho    

- Audição de representantes dos Estudantes eleitos para os Conselhos Gerais, sobre 
o novo modelo de governança instituído pelo RJIES. 

- Audição de representantes dos Professores e Investigadores eleitos para os 
Conselhos Gerais, sobre o novo modelo de governança instituído pelo RJIES. 
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5 de julho5 de julho5 de julho5 de julho    

1. Informações. 

2. Apreciação da versão preliminar do Relatório “O Estado da Educação 2011”. 

3. Planificação de atividades da Comissão. 

Síntese das Síntese das Síntese das Síntese das Atividades da 3.ª ComissãoAtividades da 3.ª ComissãoAtividades da 3.ª ComissãoAtividades da 3.ª Comissão    

No ano de 2011, a 3ª Comissão Especializada Permanente - Ensino Superior Investigação e 

Desenvolvimento centrou a sua atividade no acompanhamento do processo de implementação do 

novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, em particular no que se refere ao 

funcionamento dos órgãos de governo das universidades e institutos politécnicos.  

Foram feitas audições dos Reitores e Presidentes das instituições, dos representantes dos 

professores e investigadores eleitos para os Conselhos Gerais, dos estudantes e dos Provedores do 

Estudante no sentido de colher as suas opiniões sobre as seguintes questões: 1) Que missão e 

funções assumiu o Conselho Geral desde que iniciou a sua atividade? Como avalia a experiência? 2) 

Como decorreu o processo de escolha do reitor/presidente? 3) Como se processa a relação entre os 

membros internos e os membros externos do Conselho Geral? 4) Questões institucionais críticas? 

Necessidade de introduzir alguma alteração no atual enquadramento e modo de funcionamento do 

Conselho Geral? Destas audições foram elaborados relatos estruturados. 

A Comissão acompanhou ainda os trabalhos relativos à elaboração do Relatório O Estado da 

Educação 2011, no capítulo referente ao Ensino Superior, e deu o seu contributo à organização do 

Seminário “Associação de Instituições de Ensino Superior em Portugal: Políticas e Práticas”, que 

teve lugar no CNE em 28 de novembro. 
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4.ª Comissão Especializada Permanente 4.ª Comissão Especializada Permanente 4.ª Comissão Especializada Permanente 4.ª Comissão Especializada Permanente     

Currículo, Manuais e outros Recursos EducativosCurrículo, Manuais e outros Recursos EducativosCurrículo, Manuais e outros Recursos EducativosCurrículo, Manuais e outros Recursos Educativos 

QUADRO IV.10 QUADRO IV.10 QUADRO IV.10 QUADRO IV.10 ————    Composição da 4.ª ComissãoComposição da 4.ª ComissãoComposição da 4.ª ComissãoComposição da 4.ª Comissão    

ConselheirosConselheirosConselheirosConselheiros    

Maria Emília Brederode Santos (Coordenadora) 

Albino Pinto de Almeida 

Fernando Filipe de Almeida 

Maria Armandina Costa Soares 

Maria Cecília Vicente Duarte Honório 

Maria do Rosário de Brito Nunes Barros 

Maria Zélia Caldeira de Geraldes Nunes 

Miguel Maria Santos Corrêa Monteiro 

Paulo Emanuel Talhadas Ferreira da Fonseca 

Rosalina Maria Barbosa Martins 

Sérgio Niza 

Observadores: 

Berta Sousa Furtado Fontes Macedo 

Maria José Rodrigues Rau Pinto da Silva 

Maria Arminda Rodrigues Bragança de Miranda 

QUADRO IV.11 QUADRO IV.11 QUADRO IV.11 QUADRO IV.11 ————    Funcionamento da 4.ª ComissãoFuncionamento da 4.ª ComissãoFuncionamento da 4.ª ComissãoFuncionamento da 4.ª Comissão    

DataDataDataData    Ordem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de Trabalhos    

8 de fevereiro8 de fevereiro8 de fevereiro8 de fevereiro    

1. Informações. 

2. Análise do projeto de Parecer sobre “Empréstimo de Manuais Escolares”. 

3. Outros assuntos. 

12 de julho12 de julho12 de julho12 de julho    
1. Informações 

2. Análise de uma versão provisória do “Estado da Educação 2011”. 

10 de novembro10 de novembro10 de novembro10 de novembro    

1. Informações. 

2. Apreciação da proposta de recomendação sobre “Educação para a Literacia 
Mediática” (em conjunto com a 5ª Comissão). 

3. Apreciação do plano de atividades da 4ª Comissão para 2011/2012. 

25 25 25 25 de novembrode novembrode novembrode novembro    
1. Informações. 

2. Apreciação da proposta de recomendação sobre “Educação para a Cidadania”. 
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Síntese das Atividades da 4.ª ComissãoSíntese das Atividades da 4.ª ComissãoSíntese das Atividades da 4.ª ComissãoSíntese das Atividades da 4.ª Comissão    

A 4ª Comissão Especializada Permanente – Currículo, Manuais e Outros Recursos Educativos foi 

chamada a dar o seu contributo para a elaboração do Parecer sobre três projetos de lei relativos ao 

Empréstimo de Manuais Escolares, a pedido da Assembleia da República.  

Por iniciativa do Conselho, a Comissão colaborou na elaboração de duas Recomendações, a 

primeira sobre a Educação para a Literacia Mediática, em conjunto com a 5ª Comissão, e a segunda 

sobre Educação para a Cidadania.  

A Comissão acompanhou igualmente os trabalhos relativos à elaboração do Relatório O Estado da 

Educação 2011, no capítulo referente aos Ensinos Básico e Secundário. 

5.ª Comissão Especializada Permanente5.ª Comissão Especializada Permanente5.ª Comissão Especializada Permanente5.ª Comissão Especializada Permanente    

Educação, Cultura e SociedadeEducação, Cultura e SociedadeEducação, Cultura e SociedadeEducação, Cultura e Sociedade    

QUADRO IV.12 QUADRO IV.12 QUADRO IV.12 QUADRO IV.12 ————    Composição da 5.ª ComissãoComposição da 5.ª ComissãoComposição da 5.ª ComissãoComposição da 5.ª Comissão    

ConselheirosConselheirosConselheirosConselheiros    

Rosalia Vargas (Coordenadora) 

Andreia Mota Pereira 

António Manuel Alhinho Covas 

Armando Trigo de Abreu 

Arsélio Pato de Carvalho 

Carlos Alberto Alvarez de Faria e Chagas 

Carlos Maurício Barbosa 

Daniel Soares de Oliveira 

Francisco Ventura Ramos 

Jorge Miguel Luz Marques da Silva 

Ludgero Paula Nobre Leote 

Maria Emília Brederode dos Santos 

Maria Marques Calado Albuquerque Gomes 

Pedro d’Almeida Freire 

Ricardo Martinho Bouça Luiz 

Victor Bettencourt Dores 
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QUADRO IV.13 QUADRO IV.13 QUADRO IV.13 QUADRO IV.13 ————    Funcionamento da 5.ª ComissãoFuncionamento da 5.ª ComissãoFuncionamento da 5.ª ComissãoFuncionamento da 5.ª Comissão    

DataDataDataData    Ordem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de TrabalhosOrdem de Trabalhos    

    

    

    

    

20 de junho20 de junho20 de junho20 de junho    

 

 

 

 

 

- Audição sobre “Educação para o Risco”, com a participação de: 

• Prof. Doutor Alexandre Quintanilha (Instituto de Biologia Molecular e Celular da 
Universidade do Porto). 

• Profª Doutora Maria Eduarda Gonçalves (DINÂMIA – Centro de Estudos sobre a 
Mudança Socioeconómica). 

• Prof. Doutor João Filipe Fonseca (Departamento de Física do IST). 

• Prof. Doutor João Carlos Arriscado Nunes (Centro de Estudos Sociais da Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra). 

• Profª Doutora Rita Serra (Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra). 

• Dr. Manuel da Silva Brito (Vereador dos Pelouros do Desporto, Obras Municipais e 
Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa). 

• Dr. José Vítor Malheiros (UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP). 

12 de julho12 de julho12 de julho12 de julho    

1. Informações. 

2. Análise de uma versão provisória do “Estado da Educação 2011”. 

3. Apreciação do projeto de recomendação sobre “Educação para o Risco”. 

10 de novembro10 de novembro10 de novembro10 de novembro    

1. Informações. 

2. Apreciação da proposta de recomendação sobre “Educação para a Literacia 
Mediática” (em conjunto com a 4ª Comissão). 

3. Apreciação do plano de atividades da 5ª Comissão para 2012. 

Síntese das Atividades da 5.ª ComissãoSíntese das Atividades da 5.ª ComissãoSíntese das Atividades da 5.ª ComissãoSíntese das Atividades da 5.ª Comissão    

A 5ª Comissão Especializada Permanente (CEP) - Educação, Cultura e Sociedade – tem como objeto 

as problemáticas relacionadas com a sociedade de aprendizagem, as relações entre a educação 

formal e não formal e a participação de todos os agentes educativos no desenvolvimento 

sociocultural. 

Em 2011, a 5.ª CEP estabeleceu a temática da Educação para o Risco como prioritária no âmbito 

das suas atividades. Nessa medida, organizou duas iniciativas que serviram de espaço de reflexão e 

debate e que muito contribuíram para a elaboração da recomendação, aprovada na sessão plenária 

de 13 de Setembro de 2011. O Seminário Educação para o Desenvolvimento Sustentável e a 

Audição sobre Educação para o Risco, em que estiveram presentes vários especialistas sobre a 

matéria, facultaram um conhecimento essencial para a preparação do documento referido. Iniciou-

se, também, a preparação de uma publicação que incluirá as intervenções no seminário e na 

audição, bem como a recomendação do CNE. 

Colaborou, junto com a 4.ª CEP, na elaboração da recomendação sobre Educação para a Literacia 

Mediática e esteve envolvida na análise de uma versão preliminar do relatório Estado da Educação 

2011. A Qualificação dos Portugueses.  
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III.2.4. Assessoria Técnica e Administrativa 

O Conselho dispõe de uma assessoria técnica e administrativa, que funciona na dependência do 

Secretário-Geral, e a quem compete o apoio às atividades do Conselho, designadamente as de 

natureza técnica — informação, documentação, secretariado, contabilidade, expediente e arquivo.  

Na área técnico-pedagógica, pode referir-se a participação na conceção e no apoio ao 

desenvolvimento das diferentes atividades, quer a nível interno: reuniões do Plenário e das 

Comissões Especializadas Permanentes e o apoio à preparação de Pareceres e Recomendações, 

quer as abertas ao exterior: organização de seminários, audições e workshops e edição de 

publicações. A formulação de informações e propostas, a elaboração de relatos de reuniões, a 

pesquisa de documentos com vista, designadamente, à organização de dossiers temáticos e sua 

distribuição, a elaboração de quadros e gráficos e a redação de sínteses, são exemplos dessa 

atividade. O lançamento do relatório sobre o Estado da Educação tem originado um esforço 

acrescido e exigente de pesquisa de dados e de análise de literatura especializada. 

Outras tarefas, de natureza administrativa, decorreram ao longo do ano, designadamente revisão, 

composição e montagem de textos para publicação, gestão do sistema de informação contabilística, 

processamento em computador de documentos e mensagens, organização e arquivo de 

documentos, atendimento e encaminhamento do público.  

QUADRO IV.16 QUADRO IV.16 QUADRO IV.16 QUADRO IV.16 ————    Assessoria Técnica e AdministrativaAssessoria Técnica e AdministrativaAssessoria Técnica e AdministrativaAssessoria Técnica e Administrativa    

Assessoria Técnica 

Ana Maria Canelas 

Ercília Faria 

Filomena Ramos 

Manuel Gomes  

Maria do Carmo Gregório 

Maria da Conceição Reis 

Maria Filomena Matos 

Teresa Gaspar 

Comunicação/Imprensa    Luísa Pedroso 

Secretariado 
Paula Antunes 

Teresa Ribeiro 

Contabilidade Rosa Barreto Martins 

Receção Ana Maria Estríbio 

Motorista Diogo Vicente 
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IV – Orçamento e Execução Financeira 

 

A execução orçamental do CNE envolveu os recursos financeiros para o seu funcionamento corrente, e 

ainda os destinados a assegurar o apoio logístico e financeiro de projetos, estudos e eventos, não se 

encontrando incluídos os encargos com os vencimentos do pessoal afeto ao CNE, que são pagos pelas 

dotações comuns da Secretaria-Geral.  

As dotações globais ascenderam a 478 848478 848478 848478 848€,€,€,€, desagregadas da seguinte forma: 464464464464    848848848848€€€€ de Receitas 

Gerais e 14 00014 00014 00014 000€€€€ de Receitas Próprias.  

Quanto à execução realizada — 430 018430 018430 018430 018€€€€ — observa-se uma taxa global de execução de 89,989,989,989,9%%%%....  

No Orçamento de Funcionamento a taxa de execução proveniente de Receitas gerais foi de 91,691,691,691,6%,%,%,%, 

sendo de 100100100100% % % % a proveniente de Receitas próprias.  

 

 (em euros) 

ORÇAMENTO 2011 
RECEITASRECEITASRECEITASRECEITAS    

geraisgeraisgeraisgerais    

 

DESPESASDESPESASDESPESASDESPESAS    

Do Orçamento de Estado (OE)Do Orçamento de Estado (OE)Do Orçamento de Estado (OE)Do Orçamento de Estado (OE)    

Rubricas orçamentais 

 

valorvalorvalorvalor    

grau de grau de grau de grau de 
execução execução execução execução 

orçamental da orçamental da orçamental da orçamental da 
despesadespesadespesadespesa    

Pessoal 305 831  284 410 93% 

Consumos Correntes 144 517  133 161 92% 

Maquinaria/Equipamento 14 500  8 447 58% 

TotalTotalTotalTotal    464 848464 848464 848464 848     426 018426 018426 018426 018    91,691,691,691,6%%%%    

                 

Outras fontes de financiamentoOutras fontes de financiamentoOutras fontes de financiamentoOutras fontes de financiamento    
RECEITASRECEITASRECEITASRECEITAS    

própriasprópriasprópriaspróprias    

 

DESPESASDESPESASDESPESASDESPESAS    

Auto Financiamento (Venda de Bens) + Saldo anterior   

14 000  

Financiamento Externo (Projetos, Estudos, Eventos) 14 000  

TotalTotalTotalTotal 14 00014 00014 00014 000     14 00014 00014 00014 000    100100100100%%%%    
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V – Balanço do Trabalho Realizado 

Em 2011, o CNE procurou acompanhar a evolução da educação em Portugal, sendo de realçar a 

importância do trabalho desenvolvido no plenário e nas comissões, caracterizado pelo debate de 

diferentes posições e soluções para problemas e pela procura de consensos, muito relevantes para 

a sustentabilidade das políticas. 

Foi usado o direito de iniciativa do Conselho através da elaboração de recomendações e foram 

igualmente dados pareceres, a pedido da Assembleia da República e do Governo. Merece particular 

distinção o trabalho pioneiro produzido em matéria de educação das crianças dos 0 aos 3 anos, 

bem como o aprofundamento da análise do processo de avaliação externa das escolas, tema de 

particular relevância para o CNE. Destaque ainda para as propostas que incidiram sobre o currículo 

e os manuais escolares, assim como as da educação para o risco, para a cidadania e para a literacia 

mediática. 

Consolidou-se o trabalho relativo ao Estado da Educação (EE 2011). No quadro da apreciação do 

projeto inicial realizada nas comissões e no plenário, foi decidido aumentar o número de 

indicadores, o que exigiu um intenso esforço de pesquisa e análise de dados. O EE 2011 abarcou 

todos os níveis de ensino e alargou o seu âmbito à formação profissional e educação de adultos, 

reforçando assim o trabalho de acompanhamento da evolução do sistema, estratégias delineadas e 

resultados obtidos. O tema específico do ano - a qualificação dos portugueses - e os relatos de caso 

apresentados permitiram equacionar problemas decisivos, designadamente para a concretização da 

escolaridade obrigatória de 12 anos ou até aos dezoito anos de idade. Esta abordagem possibilitou 

ainda o conhecimento de inovações significativas no domínio da qualificação. 

Nas análises realizadas, os compromissos do Estado Português estabelecidos no quadro da União 

Europeia constituem um referencial permanente. 

Especificamente no plano do ensino superior, o CNE prosseguiu o esforço de acompanhamento das 

políticas e práticas, designadamente ao nível do governo das instituições e de celebração de 

consórcios.  

Neste contexto, atribuiu-se prioridade à execução do Regime Jurídico das Instituições de Ensino 

Superior, através da organização de audições que trouxeram ao Conselho testemunhos de reitores, 

presidentes de institutos superiores politécnicos, professores, investigadores, alunos e provedores 

dos estudantes, que se pronunciaram sobre a implementação dos Conselhos Gerais.  
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É de assinalar, ainda, o seminário sobre práticas de cooperação ou de consórcios entre as 

instituições de ensino superior para a criação de massa crítica, na sequência de um seminário 

internacional que teve lugar no ano transato. 

O Conselho procurou, uma vez mais, estar perto dos terrenos educativos, através de visitas a 

autarquias e escolas, as quais permitiram um melhor conhecimento dos problemas educativos. O 

papel das autarquias surgiu, novamente, como uma questão decisiva para a educação em termos 

de qualidade e equidade. 

Através do sítio do CNE na Internet prosseguiu-se a divulgação dos trabalhos realizados, procurando-

se uma maior interação com a comunidade educativa e com a sociedade em geral.  

A disponibilização das obras do Conselho e a elaboração do boletim eletrónico E-CNE têm 

constituído outras formas privilegiadas de contacto com o exterior. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 31 de dezembro de 2011 

A Presidente, Ana Maria Dias Bettencourt 
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ANEXO – Programas de Conferência e Seminários 
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EUNEC Conference “New skills for new jobs EUNEC Conference “New skills for new jobs EUNEC Conference “New skills for new jobs EUNEC Conference “New skills for new jobs ––––    New challenges for vocational education and training in the New challenges for vocational education and training in the New challenges for vocational education and training in the New challenges for vocational education and training in the 
21212121stststst    century”century”century”century”    

    
Lisbon, 23Lisbon, 23Lisbon, 23Lisbon, 23----26 October 201126 October 201126 October 201126 October 2011    
    
PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    
    
23 October23 October23 October23 October    
Executive committee meeting (for executive committee members only)Executive committee meeting (for executive committee members only)Executive committee meeting (for executive committee members only)Executive committee meeting (for executive committee members only)    
Executive comExecutive comExecutive comExecutive committee dinner (for committee members only)mittee dinner (for committee members only)mittee dinner (for committee members only)mittee dinner (for committee members only)    
    
24 October24 October24 October24 October    
Opening sessionOpening sessionOpening sessionOpening session    
Isabel Leite – Secretary of State for Basic and Secondary Education in Portugal 
Ana Bettencourt – President of the CNE 
Simone Barthel – EUNEC president 
 
YDreams. New skills from the perYDreams. New skills from the perYDreams. New skills from the perYDreams. New skills from the perspetive of an innovative global companyspetive of an innovative global companyspetive of an innovative global companyspetive of an innovative global company    
Chaired by Mia Douterlungne – EUNEC general secretary 
Cobference by António Câmara – Ydreams Chief Executive Officer 
 
A road map to modernization of VET by the EUA road map to modernization of VET by the EUA road map to modernization of VET by the EUA road map to modernization of VET by the EU    
Chaired by Bártolo Paiva Campos – Member of CNE  
Conference by José Pessanha – European Commission, DG EAC, Unit A.1. Education and Training in Europe 

2000 
 
Introduction to the parallel workshopIntroduction to the parallel workshopIntroduction to the parallel workshopIntroduction to the parallel workshop by Roos Herpelinck 
    
Parallel workshopsParallel workshopsParallel workshopsParallel workshops    
    
Plenary presentation of the recommendations of the working groupsPlenary presentation of the recommendations of the working groupsPlenary presentation of the recommendations of the working groupsPlenary presentation of the recommendations of the working groups    
    
VocatioVocatioVocatioVocational School in Salvaterra de Magos nal School in Salvaterra de Magos nal School in Salvaterra de Magos nal School in Salvaterra de Magos --------    visit and dinnervisit and dinnervisit and dinnervisit and dinner    
    
25 October 25 October 25 October 25 October     
Welcome by Simone Barthel – EUNEC president 
 
A road map to modernization of VET by OECD “Learning for Jobs”A road map to modernization of VET by OECD “Learning for Jobs”A road map to modernization of VET by OECD “Learning for Jobs”A road map to modernization of VET by OECD “Learning for Jobs”    
Chaired by Maria Emília Brederode – Member of CNE 
Conference by Malgorzata Kuczera – Policy analyst in the OECD Directorate for Education on “Learning for 

Jobs”, findings of the OECD Review of Vocational Education and 
Training 

 
Vet in Portugal. Historic developments and perspetives for the futureVet in Portugal. Historic developments and perspetives for the futureVet in Portugal. Historic developments and perspetives for the futureVet in Portugal. Historic developments and perspetives for the future    
Chaired by António Frias del Val – Spanish Education Council 
Conference by Joaquim Azevedo – President of the Portuguese Catholic University in Oporto. Member of CNE 
 
Continuing VET: The Council Resolution on adult learning and the action plan 2012Continuing VET: The Council Resolution on adult learning and the action plan 2012Continuing VET: The Council Resolution on adult learning and the action plan 2012Continuing VET: The Council Resolution on adult learning and the action plan 2012----2014201420142014    
Chaired by Simone Barthel – EUNEC president 
Conference by Piotr Bartosiak – On behalf of the Polish Presidency. Head of unit in the Vocational and 

Continuing Education Department at the Polish Ministry of National 
Education 

    
EUNEC general assembly meeting (for EUNEC members only)EUNEC general assembly meeting (for EUNEC members only)EUNEC general assembly meeting (for EUNEC members only)EUNEC general assembly meeting (for EUNEC members only)    
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Introduction toIntroduction toIntroduction toIntroduction to    the thematic working groupsthe thematic working groupsthe thematic working groupsthe thematic working groups    
    
Thematic working groups giving the floor to education councilsThematic working groups giving the floor to education councilsThematic working groups giving the floor to education councilsThematic working groups giving the floor to education councils    
    
Workshop 1Workshop 1Workshop 1Workshop 1    
Flexible learning pathways in VET, a way to combat early school leavingFlexible learning pathways in VET, a way to combat early school leavingFlexible learning pathways in VET, a way to combat early school leavingFlexible learning pathways in VET, a way to combat early school leaving    
This workshop if organized by the CEF (Conseil de l’Education et de la Formation, Belgium) 
Maryse Descamps (CEF) presents the pilot project of the CPU (Certification par unites) of the French 
Community in Belgium) 
 
Workshop 2Workshop 2Workshop 2Workshop 2    
Valuing people, raising qualifications in societyValuing people, raising qualifications in societyValuing people, raising qualifications in societyValuing people, raising qualifications in society    
This workshop is organized by the CNE (Conselho Nacional de Educação, Portugal) 
Presentation by Ana Maria Canelas (CNE) and Sandra Rodrigues (PhD student in adult education) 
 
Worshop 3Worshop 3Worshop 3Worshop 3    
Towards an ative qualification policy for allTowards an ative qualification policy for allTowards an ative qualification policy for allTowards an ative qualification policy for all    
This workshop is organized by the VLOR (Flemish Education Council 
Roos Herpelinck presents the VLOR work in progress on “ative qualification policy” 
 
Excursion to the Pavilion of Knowledge and conference dinner 
 
26 October26 October26 October26 October    
 
Thematic working groups giving the floor to education councils. Second roundThematic working groups giving the floor to education councils. Second roundThematic working groups giving the floor to education councils. Second roundThematic working groups giving the floor to education councils. Second round    
    
Statement discussionStatement discussionStatement discussionStatement discussion    
    
Closing receptioClosing receptioClosing receptioClosing reception n n n     
    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

1.1.1.1. Seminário “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”Seminário “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”Seminário “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”Seminário “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”    

Data: Data: Data: Data: 4 de março de 2011  

Local de realização: Local de realização: Local de realização: Local de realização: Auditório do Conselho Nacional de Educação 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

AberturaAberturaAberturaAbertura    

João Gomes Cravinho – Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação 
Ana Maria Bettencourt – Presidente do Conselho Nacional de Educação 
 
ConferênciaConferênciaConferênciaConferência    
Adriano Moreira – Presidente de Mesa – CNE 
 
Década da EDS Década da EDS Década da EDS Década da EDS ––––    Contributos da Comissão Nacional da UNESCO para a sua dinamização em PortugalContributos da Comissão Nacional da UNESCO para a sua dinamização em PortugalContributos da Comissão Nacional da UNESCO para a sua dinamização em PortugalContributos da Comissão Nacional da UNESCO para a sua dinamização em Portugal    
Fernando Andresen Guimarães – Presidente da CNUNESCO 
 
Mostra de projetos/práticas em EDS (Poster)Mostra de projetos/práticas em EDS (Poster)Mostra de projetos/práticas em EDS (Poster)Mostra de projetos/práticas em EDS (Poster)    
 
PAINEL I PAINEL I PAINEL I PAINEL I ––––    Políticas de EDS Políticas de EDS Políticas de EDS Políticas de EDS ––––    Perspetivas nacionais e internacionaisPerspetivas nacionais e internacionaisPerspetivas nacionais e internacionaisPerspetivas nacionais e internacionais    
Maria Emília Brederode Santos – Moderadora – CNE 
 
Estratégia Nacional de Educação para o DesenvolvimentoEstratégia Nacional de Educação para o DesenvolvimentoEstratégia Nacional de Educação para o DesenvolvimentoEstratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento    
Maria Inês Rosa – Vice-Presidente do IPAD 
 
Ensaio para a aplicação da Década da EDS em PortugalEnsaio para a aplicação da Década da EDS em PortugalEnsaio para a aplicação da Década da EDS em PortugalEnsaio para a aplicação da Década da EDS em Portugal    
Luísa Schmidt – Instituto de Ciências Sociais da UL 
 
Jorge Massada – Comentador – Diretor do Jornal CiênciaHoje 
 
DEBATEDEBATEDEBATEDEBATE    
    
PAINEL II PAINEL II PAINEL II PAINEL II ––––    Sustentabilidade: fundamentos e inveSustentabilidade: fundamentos e inveSustentabilidade: fundamentos e inveSustentabilidade: fundamentos e investigaçãostigaçãostigaçãostigação    
Paula Nobre de Deus – Moderadora – CNE 
 
Enquadramento da EDSEnquadramento da EDSEnquadramento da EDSEnquadramento da EDS    
Viriato Soromenho-Marques – Programa Gulbenkian Ambiente 
 
Educação para o RiscoEducação para o RiscoEducação para o RiscoEducação para o Risco    
João Filipe Fonseca – Instituto Superior Técnico da UTL 
 
Paradigma do crescimentoParadigma do crescimentoParadigma do crescimentoParadigma do crescimento    
Filipe Duarte Santos – Faculdade de Ciências da UL 
 
Vasco Trigo – Comentador – Jornalista da RTP 
 
DEBATEDEBATEDEBATEDEBATE    
    
PAINEL III PAINEL III PAINEL III PAINEL III ––––    A EDS no currículo e nas práticas escolaresA EDS no currículo e nas práticas escolaresA EDS no currículo e nas práticas escolaresA EDS no currículo e nas práticas escolares    
Antero de Oliveira Resende – Moderador – CNE 
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O papel das parcerias no desenvolvimento da EDS nas escolas O papel das parcerias no desenvolvimento da EDS nas escolas O papel das parcerias no desenvolvimento da EDS nas escolas O papel das parcerias no desenvolvimento da EDS nas escolas     
Hermínia Ribeiro – Presidente da Plataforma das ONGD 
 
A EDS no Currículo NacionalA EDS no Currículo NacionalA EDS no Currículo NacionalA EDS no Currículo Nacional    
Herculano Cachinho – IGOT 
 
A EDS no Currículo RegionalA EDS no Currículo RegionalA EDS no Currículo RegionalA EDS no Currículo Regional    
Cláudia Coelho Cardoso – Secretária Regional da Educação e Formação dos Açores 
Francisco José Vieira Fernandes – Secretário Regional de Educação e Cultura da Madeira 
 
Patrícia de Jesus – Comentadora – Jornalista do “DN” 
 
DEBATEDEBATEDEBATEDEBATE    
    
Encerramento e conclusõesEncerramento e conclusõesEncerramento e conclusõesEncerramento e conclusões    
Rosália Vargas 
Arsélio Pato de Carvalho  
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3. Seminário “Participação dos Pais na Escola”3. Seminário “Participação dos Pais na Escola”3. Seminário “Participação dos Pais na Escola”3. Seminário “Participação dos Pais na Escola”    

Data: Data: Data: Data: 10 de maio de 2011  

Local de realização: Local de realização: Local de realização: Local de realização: Auditório do Conselho Nacional de Educação 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

AberturaAberturaAberturaAbertura    
Maria Barroso – Presidente da Fundação Prodignitate 
Ana Maria Bettencourt – Presidente do Conselho Nacional de Educação 
 
Apresentação do ProjetoApresentação do ProjetoApresentação do ProjetoApresentação do Projeto    
Indicadores de ParticipaIndicadores de ParticipaIndicadores de ParticipaIndicadores de Participação dos Pais na Escolação dos Pais na Escolação dos Pais na Escolação dos Pais na Escola    
Ana Maria Vieira de Almeida – Presidente da Mesa – Fundação Prodignitate 
 
Intervenções:Intervenções:Intervenções:Intervenções:    
Michele Brunelli – Universidade de Bergamo 
Maria de Lurdes Paixão – Fundação Prodignitate 
Conceição Reis – CNE 
Carmo Gregório – CNE 
 
DEBATEDEBATEDEBATEDEBATE    
 
MesaMesaMesaMesa    RedondaRedondaRedondaRedonda    
Cooperação escolaCooperação escolaCooperação escolaCooperação escola----família: que rumos?família: que rumos?família: que rumos?família: que rumos?    
Maria de Lurdes Rodrigues – Presidente da Mesa – FLAD 
 
Intervenções:Intervenções:Intervenções:Intervenções:    
Eduardo Marçal Grilo – Fundação Calouste Gulbenkian 
Lucília Salgado – Escola Superior de Educação de Coimbra 
Teresa Seabra – CIES/ISCTE 
 
DEBDEBDEBDEBATEATEATEATE    
    
Mesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa Redonda    
Práticas de colaboração escolaPráticas de colaboração escolaPráticas de colaboração escolaPráticas de colaboração escola----famíliafamíliafamíliafamília    
Fernando Bexiga – Presidente da Mesa – CNE 
 
Intervenções:Intervenções:Intervenções:Intervenções:    
Albino Almeida – CONFAP 
Luís Fernando Costa – Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa 
João Valsassina – Colégio Valsassina 
 
ConferênciaConferênciaConferênciaConferência    
EscolaEscolaEscolaEscolas, comunidades e democracias, comunidades e democracias, comunidades e democracias, comunidades e democracia    
Maria Emília Brederode Santos – Presidente da Mesa – CNE 
 
Don Davies – Conferencista – Universidade de Boston 
Júlio Pedrosa – Comentário – Universidade de Aveiro 
 
EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento    
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4. Associação de Instituições de Ensino Superior 4. Associação de Instituições de Ensino Superior 4. Associação de Instituições de Ensino Superior 4. Associação de Instituições de Ensino Superior em Portugal: Políticas e Práticasem Portugal: Políticas e Práticasem Portugal: Políticas e Práticasem Portugal: Políticas e Práticas    

Data: Data: Data: Data: 28 de novembro de 2011  

Local de realização: Local de realização: Local de realização: Local de realização: Auditório do Conselho Nacional de Educação 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

AberturaAberturaAberturaAbertura    
João Filipe Queiró – Secretário de Estado do Ensino Superior 
Ana Maria Bettencourt – Presidente do Conselho Nacional de Educação 
 
Painel IPainel IPainel IPainel I    
A rede pública de ensino superior e a criação de massa críticaA rede pública de ensino superior e a criação de massa críticaA rede pública de ensino superior e a criação de massa críticaA rede pública de ensino superior e a criação de massa crítica    
Maria Helena Nazaré – Presidente da Mesa – CNE 
 
Intervenientes:Intervenientes:Intervenientes:Intervenientes:    
António Rendas – Presidente do CRUP 
João Sobrinho Teixeira – Presidente do CCISP 
 
Painel IIPainel IIPainel IIPainel II    
ConsórciConsórciConsórciConsórcios no ensino superior: iniciativas em curso (I)os no ensino superior: iniciativas em curso (I)os no ensino superior: iniciativas em curso (I)os no ensino superior: iniciativas em curso (I)    
Adriano Moreira – Presidente da Mesa – CNE 
 
Intervenientes:Intervenientes:Intervenientes:Intervenientes:    
Maria de Lurdes Correia Fernandes – Vice-Reitora da Universidade do Porto 
Gabriel David – UP: Diretor do Programa Doutoral em Informática MAP-i 
João Caetano – Pró-Reitor da Universidade Aberta 
Rui Teixeira – Presidente da APNOR e do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
 
DEBATEDEBATEDEBATEDEBATE    
    
Painel IIIPainel IIIPainel IIIPainel III    
Consórcios no ensino superior: iniciativas em curso (II)Consórcios no ensino superior: iniciativas em curso (II)Consórcios no ensino superior: iniciativas em curso (II)Consórcios no ensino superior: iniciativas em curso (II)    
Luís Vicente Ferreira – Presidente da Mesa – CNE 
 
InInInIntervenientes:tervenientes:tervenientes:tervenientes:    
Luís Braga da Cruz – Presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho 
João Gabriel Silva – Reitor da Universidade de Coimbra 
José Manuel Mendes – Universidade de Coimbra: Coord. Doutoramento Território, Risco e Políticas Públicas 
Rui Antunes – Coord. Do ERASMUSCENTRO e Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra 
 
DEBATEDEBATEDEBATEDEBATE    
    
Painel IVPainel IVPainel IVPainel IV    
Internacionalização e formação de consórciosInternacionalização e formação de consórciosInternacionalização e formação de consórciosInternacionalização e formação de consórcios    
Miguel Figueira de Faria – Presidente da Mesa – CNE 
 
Intervenientes:Intervenientes:Intervenientes:Intervenientes:    
Paulo Ferrão – Diretor do Programa MIT-Portugal 
Fátima Barros – Diretora da Católica-Lisbon 
 
EncerramentoEncerramentoEncerramentoEncerramento    
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Caracterização da População Portuguesa

a totalidade da   
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Figura 1.1.1.

Figura 1.1.2.
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Figura 1.1.3. 
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1.2. População estrangeira residente 

, 
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Tabela 1.2.1. 

Population and social conditionsNotas: (s) - estimativa da Eurostat em 1 de janeiro de 2011; 
(p) - valor previsional; 
(e) - estimativa da Eurostat;
– - não disponível; 

Figura 1.2.1. 

s
Em milhares Em milhares Em milhares

e p

Alemanha  8,8  8,8

Dinamarca

p

p

p

p

Restantes
0,07%Ásia

7,59%
Moçambique

0,69%
São Tomé 

e Príncipe 2,41%

Guiné-Bissau
4,23%

Angola
4,94%

Cabo Verde
10,05%

Outros países 
de África 1,79%

Brasil
25,51%

Outros países 
da América 2,05%

Outros países 
da Europa 15,94%

União Europeia
24,72 %
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Figura 1.2.2. 

Nota: Os dados de 2011 são provisórios 
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uma década em análise

melhoria dos 

População residente por nível de escolaridade mais 
elevado completo

A estrutura da 
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escolaridade completo

sem 

qualquer nível de escolaridade completo regista 
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Tabela 1.3.1. 

Figura 1.3.1. 

Recenseamento da População e Habitação 

que nunca frequentaram a escola:

Para efeitos de comparabilidade entre 2001 e 2011 foi considerado o seguinte:

“Nenhum nível de escolaridade” (2011);

15 ou mais anos de idade 25 - 64 anos

2001 2011 2001 2011

8 699 515 8 989 849 5 526 435 5 832 470



Caracterização da População Portuguesa

 

 

Níveis de escolaridade de homens e mulheres



Sem nível de 
escolaridade completo

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino secundário 
e pós-sec.

Ensino 
superior

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011
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Tabela 1.3.2.

Figura 1.3.2. 

Recenseamento da População 
e Habitação

de escolaridade mais elevado completo (designação de 2011)

sem possuir qualquer grau foi considerado como Nenhum nível 
de escolaridade (designação de 2011)

Pós-Secundário (designação de 2011)

15 ou mais anos de idade 25 - 64 anos

2001 2011 2001 2011

H M H M H M H M

4 152 588 4 546 927 4 242 601 4 747 248 2 692 861 2 833 574 2 818 729 3 013 741

8 699 515 8 989 849 5 526 435 5 832 470
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Tabela 1.3.3. 

Figura 1.3.3.

Censos 2011. Resultados definitivos

Censos 2011. Resultados definitivos

2011

15 - 24 
anos

25 - 34 
anos

35 - 44 
anos

45 - 54 
anos

55 - 64 
anos

65 e mais 
anos

Total

N.º %

H
M

Total 1 147 315 1 429 643 1 597 781 1 492 654 1 312 392 2 010 064 8 989 849 100%

H

Total  581 548  703 582  777 269  717 237  620 641  842 324 4 242 601 47,2%

M

 9 879

Total  565 767  726 061  820 512  775 417  691 751 1 167 740 4 747 248 52,8%
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Tabela 1.3.4.

Figura 1.3.4. 

Censos 2011. Resultados definitivos

(Uni: Nº)

Censos 2011. Resultados definitivos

15 ou mais anos de idade

Sem nível de 
escolaridade 

completo
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

e pós-sec Superior Total

20
11

Norte

Centro

Alentejo

 934 129 2 444 206 1 152 362 1 714 586 1 499 824 1 244 742 8 989 849
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e de nível superior: comparação internacional

Labour Force Survey – LFS

 

 



UE 27  Portugal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20112010200920082007200620052004200320022001

UE 27 Portugal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20112010200920082007200620052004200320022001

Estado da Educação 2012 Autonomia e Descentralização

Figura 1.4.1. 

Figura 1.4.2.
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A análise da taxa de emprego

taxas de desemprego

jovens que não têm 

em ações de formação (NEET)
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Figura 1.5.1. 

Figura 1.5.2.

of education attained (%) [lfsa_ergaed]

of education attained (%) [lfsa_ergaed].
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DESTAQUES

formação (NEET)



Cuidados para a infância (0-3 anos)

amas* e creches

taxa de cobertura* no 

2Educação de Infância

Educação de Infância
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Carta Social

Figura 2.1.1.

Tabela 2.1.1.



Educação de Infância

Oferta

 

Educação Pré-escolar (3-6 anos)



2000/2001 ... 2009/2010 2010/2011

NUT I e II Públ Priv total Públ Priv total Públ Priv total

Norte

Centro

Alentejo

 

Açores

Madeira

Portugal 4 454 2 170 6 624 4 525 2 454 6 979 4 379 2 433 6 812
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Figura 2.1.2. 

Tabela 2.1.2.



Educação de Infância

Educação Pré-escolar (3 -6 anos)

Acesso

 

em termos nacionais se registe um ligeiro aumento 

2010-2011



2000/2001 ... 2009/2010 2010/2011 Variação 
2009/10 
2010/11Públ Priv total Públ Priv total Públ Priv total

Norte

Centro

Alentejo 9 999

Açores

Madeira

Portugal 117 226 118 384 235 610 141 044 133 343 274 387 143 472 132 653 276 125 0,6 %
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Figura 2.1.3. 

Tabela 2.1.3. 

ainda se encontram a frequentar o nível pré-escolar.



Educação de Infância

Cuidados para a Infância ( 0-3 anos)

Pré-escolar ( 3-6 anos)

 
 

 

Dimensão dos grupos



Direcção 
Regional

Total de 
grupos 11 a 15 crianças 16 a 19 crianças 20 a 25 crianças > 25 crianças

Total 1691 134 7,9% 245 14,5% 259 15,3% 1047 61,9% 6 0,4%

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

< 20 crianças 20 a 25 crianças > 25 crianças

37,7%

0,4%

61,9%
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Organização do Ano Lectivo. 
Relatório 2010-2011

Organização do Ano Lectivo. 
Relatório 2010-2011

Figura 2.2.1. 

Tabela 2.2.1. 

Tabela 2.2.2.



Educação de Infância

 

Apoios 



Distrito 2009/2010 2010/2011

Beja 8,8

Braga

Bragança

Castelo Branco 8,9

9,8

7,8

9,8

Média 8,8 9,1
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Figura 2.2.2. 

Tabela 2.2.3. 



Educação de Infância

Educadores de Infância
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Figura 2.2.4. 



Educação de Infância
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Figura 2.2.5. 

Figura 2.2.6. 

Figura 2.2.7. 
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Educação de Infância

resposta social

acordos de cooperação 
com IPSS

Creche 
Familiar



2005 2006 2007 2008 2009 2010
Variação 

 (%) 
2010/2009

Variação 
 (%) 

2010/2005

Valências de Infância

N.º Acordos N.º Crianças
Variação (%) 2010/2009 Despesa  

(milhares de euro)N.º Acordos N.º Crianças

Creches 

Respostas Sociais 2006 2007 2008 2009 2010 Variação  (%)  
2010/2006

Creche

–

–
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Relatório da Conta 
da Segurança Social 2010

(euros)

(milhares de euro)

Relatório da Conta 
da Segurança Social 2010

elatórios da Conta da Segurança 

Tabela 2.3.1. 

Tabela 2.3.2. 

Tabela 2.3.3. 

no âmbito dos acordos de cooperação para creches familiares.

creche acoplada e creche isolada (diferenciação positiva)



Educação de Infância

contratos 
de desenvolvimento da educação pré-escolar  

Ministério da Educação 
 

Região Autónoma da Madeira

Redes pública e privada de Educação de Infância 



Transferências do IGFSS para a componente social  
do pré-escolar da rede pública

2005 2006 2007 2008 2009 2010(1)
Variação 

 (%) 
2010/2009

Variação 
 (%) 

2010/2005

Transferências do IGFSS para a  2005 2006 2007 2008 2009 2010(2)
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Figura 2.3.1. 

Tabela 2.3.4. 

Figura 2.3.2. 

Nota: (1) Aumento das transferências para o Ministério da Educação em 2010 

           (2) Este valor é explicado pelo facto de aquele montante recebido do ME 

de euros respeitante ao diferencial entre o valor da previsão da receita 

no Programa de Expansão do Pré-escolar.
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Educação de Infância

Taxa de cobertura das respostas sociais para a 
primeira infância (0-3 anos) 

Taxa de Pré-escolarização (3-6 anos)

aumento da taxa de pré-escolarização

 

2.4. Resultados



NUTS I, II e III 2000/01 ... 2009/10 2010/11

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

 

 

Norte  87,8

Centro  

 

Alentejo  97,9 97,8
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Tabela 2.4.1. 

Tabela 2.4.2.

Tabela 2.4.3. 

Figura 2.4.1. 



Educação de Infância

 

Taxa de pré-escolarização: comparação internacional
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Figura 2.4.2. 

Figura 2.4.3. 
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Educação de Infância

META UE 2020: 

95% 

Portugal, 2011: 
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DESTAQUES

AVANÇOS

PROBLEMAS E DESAFIOS



RVCC

,  ou Rede 

Cursos de Educação 
Educação e 

 

 

3Ensinos 
Básico e Secundário

Ensinos Básico e Secundário
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Vias de Conclusão do 
Ensino Secundário

anos de 
escolaridade 1075 61 2 3 4 118 129
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Figura 3.1.1. 

Cursos de EducaçãoCursos de Educação

de Adultos * de Adultos * de Adultos * de Adultos *

Açores e Madeira

Açores

Notas: (1) Ensino Artístico Especializado (Continente e Madeira); Ensino Artístico 
Vocacional (Açores); 

(2) No continente são apenas de continuidade; 
(3) Nos Açores pode ser presencial ou mediatizado; 



Ensinos Básico e Secundário

Rede escolar e Centros Novas Oportunidades 
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Tabela 3.1.1. 

 (1) Os dados referem-se a crianças inscritas na Educação Pré-Escolar 

pelo MEC ou com dupla tutela.

Tipologia 2000/2001 2010/2011

Estabelec. Alunos (1) Estabelec. Alunos (1)

Pú
bl

ic
o

8 340 423 562 2 579 187 026

7

597 385 147 486 302 844

324 342 927 263 267 712

Outras 268 22 960   

Público Total 10 198 1 360 365 5 403 1 283 474

Pr
iv

ad
o

  

  

Privado Total 843 211 916 832 245 157

Público e Privado 11 041 1 572 281 6 235 1 528 631

Figura 3.1.2. 
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Ensinos Básico e Secundário

, segundo a 

Caracterização socioeconómica: nota metodológica, 

Caracterização socioeconómica das unidades orgânicas, por região

Grupo
UO
Nº
%

ASE
Valor Médio 

da % de 

Habilitação
Média de anos 
de escolaridade

da % nos grupos 

1, 2, 3

Mãe Pai Mãe Pai

A 26,1%

B 38,6%

C 25,4%

D 9,9%
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Figura 3.1.3. Figura 3.1.4. 

Tabela 3.1.2.

NUT II Grupo Unidades 
orgânicas

Alunos ASE Habilitação Profissão Docentes

de escolaridade de escola e zona 
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Ensinos Básico e Secundário

3.2. Alunos inscritos

do total de inscritos no ensino regular, mas acolhe 

 e os 
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Tabela 3.2.1.

Figura 3.2.1.

Figura 3.2.2.

Portugal Continente Regiões Autónomas 

Total Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

Ensino básico 1206716 1141874 438175 249073 324886 78091 51649 31513 33329
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modalidades dirigidas a adultos  e no entanto os 

Evolução dos inscritos em modalidades de educação básica
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Tabela 3.2.2.

Estatísticas  
Notas: (1) Está incluído o Ens. Artístico Especializado (em regime integrado);

(2) Inclui os cursos profissionais da R. A. dos Açores;

2000/2001 … 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Variação 
2000/01 - 
2010/11

Variação 
2009/10 - 
2010/11

Ensino Básico 1 223 151  1 158 196 1 189 567 1 283 193 1 256 462 1 206 716 -1,3 -4,0

Jovens

Adultos

1º ciclo  535 580   500 823  498 592  488 114  479 519  464 620 -13,2 -3,1

Jovens  

Adultos  

 

        

        

   

 

     

        

2º ciclo  271 793   255 766  263 324  271 924  273 248  278 263 2,4 1,8

Jovens  

Adultos  

 

        

   

        

      

   

 

     

      

3º ciclo  415 778   401 607  427 651  523 155  503 695  463 833 11,6 -7,9

Jovens  

Adultos  
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Tabela 3.2.3.

provisórios provindos do IEFP.

2000/01 … 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Variação 

2000/01 - 
2010/11

Variação 
2009/10 - 
2010/11

Total E. Secundário

jo
ve

ns

 

 

 

 

  6

  

 339 091  312 073  318 241  329 137  341 459  344 621

Ad
ul

to
s

   

Ensino recorrente  

    

     

Total adultos  74 657  63 097  47 177  169 190  142 523  96 274
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Figura 3.2.3. 
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A adoção deste modelo coincidiu com o 

Escola a Tempo Inteiro 
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Figura 3.3.1. 

Figura 3.3.2. 
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Tabela 3.3.1. 

Tabela 3.3.2.

Notas: (1) Os dados usados pela fonte foram retirados da MISI.

de estabelecimentos nacionais.

Notas: Os dados usados pela fonte foram retirados da MISI.

ensino em agrupamentos TEIP e na rede Nacional.

Unidades Orgânicas TEIP Alunos inscritos

DRE Nº (%) (2) Nº (%) (3)

Norte

Centro 9

Alentejo 9

Nível de educação/ensino Nº Inscritos % Inscritos TEIP/ Nacional 3

TEIP Nacional TEIP1 Nacional2

Ensino Básico
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Tabela 3.3.3. 

Tabela 3.3.4. 

Tabela 3.3.5. 

Notas: (1) Médias (mais baixa e mais elevada) de anos 
de escolaridade dos pais dos alunos das UO TEIP;

(2) Percentagem (mais baixa e mais elevada) de alunos 

de alunos de cada unidade orgânica TEIP. As médias 
foram calculadas  com base nos resultados obtidos nas 

Notas: (1) As médias foram calculadas com base nos resultados 

NUT II Nº de UO Habilitações Médias (1) ASE (2)

TEIP Mãe Pai

Norte 9,9

Centro 9 8,9

LVT  9,8

Alentejo 9 9,7

Algarve 7,7 

Média de idades Avaliação interna (1)

NUT II Mais baixa Mais elevada Mais baixa Mais elevada

Norte 2,82 3,89

Centro 3,00 3,39

LVT 2,71 3,56

Alentejo 2,96 3,55

Algarve 3,00 3,37

Média dos exames de Língua Portuguêsa e Matemática

NUT II Mais baixa Mais elevada

Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve
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sendo as 

de liderança e coordenação e da comunicação 

Programa Mais Sucesso Escolar 
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Tabela 3.3.6. 

Tabela 3.3.7. 

Notas: N – Norte; C – Centro; LVT – Lisboa e Vale do Tejo; 
A – Alentejo; Alg - Algarve

Projetos NUT II 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Turma Mais

Norte

Centro

Alentejo

TOTAL 67 63 58

Fénix

Norte

Centro

7 7

Alentejo

TOTAL 46 43 43

Híbrido

Norte

Centro

Alentejo

TOTAL 10 9 7

Total 123 115 108

Projetos 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Turma Mais 47

Fénix 51

Tipologia Híbrida 9 8 7

Total 112 103 105
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Educação Especial
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Tabela 3.3.8. 

Tabela 3.3.9. 

Tabela 3.3.10. 

Tabela 3.3.11.

Notas: n.d. – dados não disponíveis;

910 – Educação Especial 1 - apoio a crianças e jovens com graves problemas 

na infância.
920 – Educação Especial 2 

930 – Educação Especial 3 – apoio a crianças e jovens com cegueira ou baixa visão

Continente Açores (1) Madeira (2)

Anos Letivos Nº de alunos Crescimento anual (%) Nº de alunos Crescimento anual (%) Nº de alunos Crescimento anual (%)

2008/2009  

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Agrupamentos e Escolas de Referência

NUT II N.º de CRI Nº de AE com apoio dos CRI 

Norte

Centro

Alentejo

Total 74 560

NUT II Grupo de Recrutamento (a) Total

910 920 930

Norte

Centro

Alentejo

7

Total 4917 165 86 5168
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Tabela 3.3.12. 

Figura 3.3.3. 

Figura 3.3.4. 

Figura 3.3.5. 

NUT II Nº de alunos em Ed. Especial Nº de professores de Ed. Especial Relação aluno/professor

Norte

Centro 7,8

Alentejo

Total 43 708 5 168 8,5
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CEB

 

de os cruzar com as realidades locais e regionais de 

Ação Social Escolar
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Relatórios de Execução Orçamental

Figura 3.3.6. 

Tabela 3.3.13. 

Figura 3.3.7. 

modalidades) + n.º de alunos do ensino privado em regime de contrato de associação 
(regular e outras modalidades);

 (2) O Total de alunos abrangidos pela ASE inclui os alunos em regime de contrato de associação;

Notas: (1) O Seguro escolar inclui as indemnizações por acidentes; 

não foram pagos naquele ano os encargos de setembro a dezembro dos refeitórios convencionados.
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Região Autónoma dos Açores Região Autónoma da Madeira
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Figura 3.3.8. 

Figura 3.3.9. 
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De acordo com o Relatório Anual de Avaliação da 

e Jovens  

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens
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Relatório Anual de Avaliação da atividade das Comissões 
de Proteção de Crianças e Jovens

Relatório Anual de Avaliação da Atividade das Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens

Relatório Anual de Avaliação da atividade das Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens

Tabela 3.3.14. 

Figura 3.3.10.

Figura 3.3.11.
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3.4. Pessoal docente 

aumentos ligeiros ao longo dos anos assinalados na 
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Figura 3.4.1. 

Figura 3.4.2. 
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diminuição mais acentuada e constante ao longo da 
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Figura 3.4.4. 

Figura 3.4.3. 

Figura 3.4.5. 

Figura 3.4.6. 
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3.5. Recursos Financeiros

Ensinos básico e secundário público

 encargos com o Ensino 

Formação (CEF)

Educação Especial

A medida  

Nos 

alunos com NEE

Os 
ensinos básico e secundário

Componentes do Orçamento do ME/MEC por ações
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Figura 3.5.1. 

Figura 3.5.2. 

Relatórios de Execução Orçamental anual

Relatórios de Execução Orçamental anual

Notas: % = percentagem do Orçamento global do ME

Notas: % = percentagem do Orçamento global do ME
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Contratos de associação*, contratos simples* 
e contratos de patrocínio* são as modalidades 

O Relatório OE2011
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Figura 3.5.3. 

Figura 3.5.4. 

Relatórios de Execução Orçamental Anual

Relatórios de Execução Orçamental anual

Notas: % = percentagem do Orçamento global do ME
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Figura 3.5.5. 

Figura 3.5.6. 

Relatórios de Execução Orçamental anual

Relatórios de Execução Orçamental anual

Notas: % = percentagem do Orçamento global do ME;
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em separado na figura;

(2) Não incluem as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).
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3.6. Resultados

Taxa real de escolarização 

determinado ciclo de estudos, em idade normal de 

 

Frequência e abandono
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Figura 3.6.1. 
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Desvio etário por ciclo e sexo

 

taxas de escolarização por 
idade ideal* 
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Tabela 3.6.1. 
2000/2001 2010/2011

Idades Homens e Mulheres Idades Homens e Mulheres

Pré- Ensino Básico Ensino Pré- Ensino Básico Ensino
Escolar

1ºc. 2ºc. 3ºc.
Secund. Escolar

1ºc. 2ºc. 3ºc.
Secund.

3 63,6 3 75,4
4 78,5 4 87,6
5 82,1 5 93,2 0,6
6 98,4 6 95,4
7 100 7 100,0
8 100 8 100,0
9 92,7 9 99,1

10 77,1 10 89,6
11 8,7 84,3 11 95,1
12 68,9 12 75,9
13 84,5 13 9,7 89,8
14 87,1 14 94,6
15 50,8 15 58,5
16 67,5 16 75,9
17 7,8 66,3 17 81,2
18 18
19 19
20 20

2000/2001 2010/2011

Idades Homens Idades Homens

Pré- Ensino Básico Ensino Pré- Ensino Básico Ensino
Escolar

1ºc. 2ºc. 3ºc.
Secund. Escolar

1ºc. 2ºc. 3ºc.
Secund.

3 63,1 3 76,6
4 78,1 4 88,4
5 81,4 5 93,9
6 98,2 6 94,7
7 100,0 7 100,0
8 100,0 8 100,0
9 93,1 9 99,2

10 73,7 10 88,6
11 83,3 11 94,7
12 63,8 12 72,6
13 80,5 13 87,1
14 9,8 85,5 14 93,2
15 43,1 15 52,5
16 59,8 16 71,0
17 59,4 17 76,2
18 18
19 19
20 20

2000/2001 2010/2011

Idades Mulheres Idades Mulheres

Pré- Ensino Básico Ensino Pré- Ensino Básico Ensino
Escolar

1ºc. 2ºc. 3ºc.
Secund. Escolar

1ºc. 2ºc. 3ºc.
Secund.

3 64,2 3 74,2
4 79,0 4 86,8
5 82,9 5 92,5
6 98,6 6 96,2
7 100,0 7 100,0
8 100,0 8 100,0
9 92,3 7,7 9 99,0

10 80,7 10 90,5
11 85,3 7,8 11 95,5
12 74,3 12 79,3
13 88,8 13 92,7
14 88,9 14 96,1
15 58,9 15 64,9
16 75,6 16 81,1
17 73,4 17 86,3
18 18
19 19
20 20
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Desvio etário por ano de escolaridade e sexo

desvio etário

internacionais, designadamente da OCDE, tem 

entre homens e mulheres registada na Madeira 
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Figura 3.6.2. 

Na idade “ideal” 1 ano de desvio 2 anos de desvio 3 e + anos de desvio
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Desvio etário por distrito

desvio etário
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Figura 3.6.3. 

S/desvio c/1 ano de desvio c/2 anos de desvio c/3 e mais anos de desvio
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Desvio etário no Ensino Secundário por concelho
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Figura 3.6.4. 

S/desvio c/1 ano de desvio c/2 anos de desvio c/3 e mais anos de desvio
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Nota: (1) Concelho onde apenas existe oferta de Cursos Profissionais;
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Figura 3.6.4. 

S/desvio c/1 ano de desvio c/2 anos de desvio c/3 e mais anos de desvio
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Nota: (1) Concelho onde apenas existe oferta de Cursos Profissionais;
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Meta UE 2020

< 10%

UE 27, 2011 13,5%

Portugal, 2011 23,2%
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Tabela 3.6.2. 

Homens e Mulheres Homens Mulheres

2001 2008 2009 2010 2011 2001 2010 2011 2001 2010 2011

UE 27 17,2(e)  14,9 14,4 14,1 13,5 19,2(e)  16,0 15,3 15,2(e)  12,1 11,6

Zona Euro 
(16 países) 19,1  16,5 15,9 15,6 14,7 21,8  18,0 17,0 16,5  13,1 12,5

Alemanha    

Dinamarca   7,7  7,7

   

   

 9,8 9,9 9,8   

   

   

   8,7

   

   

   

   

   

   

Outros Países da Europa

Noruega 8,9  9,7   

   

Notas: (e) valor estimado.
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Meta UE 2010

 85%

UE 27, 2011 79,5%

Portugal, 2011 64,4%
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Tabela 3.6.3. 

Homens e Mulheres Homens Mulheres

2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2010 2011 2001 2010 2011

UE 27 76,6  77,9 78,1 78,4 78,6 79,0 79,5 74,0 76,2 76,7 79,2 81,8 82,4

Alemanha

Dinamarca

79,8

87,7

89,7 87,7

 78,8 78,9

77,7 77,9 78,8

Outros Países da Europa

Noruega
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Figura 3.6.5. 

Tabela 3.6.4. 

2008 2009 2010 2011 2012
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Centro 78

77

Alentejo 78
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sendo A o mais elevado e E o mais baixo.

sendo A o mais elevado e C o mais baixo.
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Figura 3.6.6. 

Tabela 3.6.5. 

2008 2009 2010 2011 2012
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Figura 3.6.7. 

Figura 3.6.8. 
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Figura 3.6.9. 
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Figura 3.6.10.  

Tabela 3.6.6. 
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Figura 3.6.11. 

Figura 3.6.12. 
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Figura 3.6.13. 
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Tabela 3.6.7. 

Tabela 3.6.8. 

Figura 3.6.14. 
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Figura 3.6.15. 

Figura 3.6.16. 
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Resultados em provas internacionais de Leitura, 

 e 

Michael et al

Achievement 

PIRLS 2011
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PIRLS 2011. International Results in Reading. ; TIMSS 2011. International 
Results in Mathematics. ; TIMSS 2011. International Results in Science. 

PIRLS 2011. International Results in Reading. 

PIRLS 2011. International Results in Reading. 

Figura 3.6.17. 

Figura 3.6.18.

Figura 3.6.19.
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Figura 3.6.20.

Figura 3.6.21.

Figura 3.6.22.

PIRLS 2011. International Results in Reading. 

PIRLS 2011. International Results in Reading. 

TIMSS 2011. International Results in Mathematics. 
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Figura 3.6.23.

Figura 3.6.24.

Figura 3.6.25.

TIMSS 2011. International Results in Mathematics. 

TIMSS 2011. International Results in Mathematics. 

TIMSS 2011. International Results in Mathematics. 
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Figura 3.6.26.

Figura 3.6.27.

TIMSS 2011. International Results in Science. 

TIMSS 2011. International Results in Science. 
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Figura 3.6.28.

Figura 3.6.29.

TIMSS 2011. International Results in Science. 

TIMSS 2011. International Results in Science. 
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contrario sensu seria necessário conhecer melhor 



 

 

realização de mudanças estruturais e no seu modo 

4Ensino Superior

Ensino Superior
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Ensino Superior

4.1. Ensino Pós-Secundário: 

em geral na modalidade de estágio, com uma carga 

Oferta nacional de CET
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Tabela 4.1.1.  

Áreas de Educação e Formação CET em instituições 
de educação e formação

CET em instituições 
de Ensino Superior Totais

25

3

3

87 104

5

7 7

2

87 121

119

50

7 43

32

7 7

1

25

73

1

15

5

Total 128 513 641



Ensino Superior
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Tabela 4.1.2. 

Áreas M. Economia e Emprego M. Educação e Ciência Total

21 Artes 3 1 4

22 Humanidades 1

34 Ciências Empresariais 14 3 17

23 11 34

32 3 35

54 Indústrias Transformadoras 14 14

9

58 Arquitetura e Construção 2 5 7

81 Serviços Pessoais 6 8 14

8

85 Proteção e Ambiente 2 2

Total 97 31 128



Ensino Superior
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Tabela 4.1.3.  

Tabela 4.1.4. 

Tabela 4.1.5. 

POPH Relatório de Execução 2010.

POPH Relatório de Execução 2010.

POPH Relatório de Execução 2010

Formandos Total H M

Situação face ao emprego:

Total 4 223 2 607 1 616

Grupo etário:

Total 4 223 2 607 1 616

Região:

Norte

Centro

Alentejo

Total 4 223 2 607 1 616

 Áreas de educação e formação Formandos

Total H M

98

9

Total 4 223 2 607 1 616

Nº de formandos que saíram Nº de diplomados



Ensino Superior

sendo interessante registar o aumento de alunos 
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Ensino Superior 2010 2011 2012

Sub-total 268 297 356

Sub-total 108 123 157

Total 376 420 513

Ensino Superior 2004/05 ... 2008/091 2009/10 2010/11 2011/12

355

5 659

Sub-total 277 5 149 5 244 6 054 6 014

935

115

Sub-total 17 683 970 1 123 1 050

Total  294 5 832 6 214 7 177 7 064

Tabela 4.1.6.  

Tabela 4.1.7. 

Tabela 4.1.8. 

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados 
do Ensino Superior

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados
 do Ensino Superior

(1) Início da recolha RAIDES 

(1) Início da recolha RAIDES 

2008/2009 (1) 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Área de educação e formação Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado

799

78

Agricultura 8

Total 5 149 683 5 244 970 6 054 1 123 6 014 1 050



Ensino Superior
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Tabela 4.1.9.  

Tabela 4.1.10. 

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos  
e Diplomados do Ensino Superior

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos  
e Diplomados do Ensino Superior

Diplomados

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Público 151 713 1 564 1 774 2 074 2 267

Privado 82 165 218 248 574 623

79

Total 233 878 1 782 2 022 2 648 2 890

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Mulheres  997

Total  233  878 1 782 2 022 2 648 2 890



Ensino Superior

a racionalização e consolidação da rede de Ensino 
O sistema de Ensino 

Rede de Ensino Superior público
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Tabela 4.2.1.  

Instituições 
Públicas

Estabelecimentos 
Privados Total

Ensino Universitário

24

3

30

Ensino Politécnico

17

59

Total 41 92 133



Ensino Superior
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Tabela 4.2.2.  

Tabela 4.2.3. 

O Sistema de Ensino Superior em 
Portugal

O Sistema de Ensino Superior em 
Portugal

Licenciatura Mestrado Doutoramento

Sub-total 1 028 1 594 512

Sub-total 543 486 59

1 571 2 080 571

Total 4 222

Anos /Ciclos de Estudos Licenciatura Mestrado Doutoramento Total

5 262

4 222

4 442



Ensino Superior
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Tabela 4.2.4.  

O Sistema de Ensino Superior em 
Portugal

Área de estudo e formação Licenciatura Mestrado Doutoramento Total

428

428

641

341

300

1 107

79 425

7 82

507

93

510

166

161

67

116

607

382

81

77 144

88

9 71

7 17

497

408

89

344

98 163

17

88

76

Total 1 571 2 080 571 4 222



Ensino Superior

regime geral, com 

regimes especiais, 

concursos especiais

 

Relação entre a oferta e a procura de formação
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Tabela 4.2.5.  

Concurso Nacional de Acesso: 2010 

Áreas de Educação e Formação

Vagas Candidatos em 1ª opção Colocados

2000 2009 2010 2011 2000 2009 2010 2011 2000 2009 2010 2011

Educação

Agricultura

Total 46 965 51 352 53 410 53 470 50 761 52 552 51 846 46 590 40 130 45 315 45 594 42 222



Ensino Superior

formação inicial* nas 
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Tabela 4.2.6. 

Tabela 4.2.7. 

Apresentação de dados: Destaques

Apresentação de dados: Destaques Vagas 

NOTAS:  (1) Não inclui o ensino militar e policial nem a Universidade Aberta; 

local ou de um concurso institucional; 
(3) Inscritos no 1º ano pela 1ª vez em cursos de formação inicial 

(licenciatura – 1º ciclo; preparatórios de licenciatura; mestrado 

NOTAS:  (1) Não inclui o ensino militar e policial nem a Universidade Aberta; 

Nacional de Áreas de Educação e Formação); 

local ou de um concurso institucional; 

de formação inicial (licenciatura – 1º ciclo; preparatórios de 
licenciatura; mestrado integrado; preparatórios de mestrado 

Subsistema de ensino 2009/10 2010/11

Vagas
(regime geral(2))

Inscritos no 1.º ano, 
pela 1.ª vez(3)

Vagas
(regime geral(2))

Inscritos no 1.º ano, 
pela 1.ª vez(3)

Ensino Superior Público 51 918 60 827 53 986 63 915

Ensino Superior Privado 39 692 20 541 35 529 19 718

Total 91 610 81 368 89 515 83 633

Área de educação e formação (2) 2009/2010 2010/2011

Vagas
(regime geral(3))

Inscritos no 1.º ano, 
pela 1.ª vez(4)

Vagas
(regime geral(3))

Inscritos no 1.º ano, 
pela 1.ª vez(4)

Educação

Agricultura

Total 91 610 81 368 89 515 83 633

Ciências e Engenharias



Ensino Superior

4.3. Estudantes e diplomados
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Tabela 4.3.1. 

Tabela 4.3.2. 

Tabela 4.3.3. 

Destaques

 
 Destaques Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos 

e Diplomados do Ensino Superior

a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos  
Nota: Não inclui a Universidade Aberta 

e o ensino militar e policial.

Ensino Superior
Cursos em 

funcionamento
Estudantes 

inscritos

Total 133 4 222 396 268

Origem 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Variação em relação 
a 2008/2009

Concursos gerais de acesso

Outras origens

Total 81 900 81 368 84 170 2,8%

Ensino 2008/09 2009/10 2010/11

Inscritos 1º 
ano 1ª vez

Inscritos 
através das 
provas para 

maiores de 23 
anos

% de inscritos 
através das 
provas para 

maiores de 23 
anos

Inscritos 1º 
ano 1ª vez

Inscritos 
através das 
provas para 

maiores de 23 
anos

% de inscritos 
através das 
provas para 

maiores de 23 
anos

Inscritos 1º 
ano 1ª vez

Inscritos 
através das 
provas para 

maiores de 23 
anos

% de inscritos 
através das 
provas para 

maiores de 23 
anos

Ensino Público 60 290 5 373 9% 60 827 4 960 8% 63 915 5 520 9%

Ensino Privado 21 610 5 116 24% 20 541 5 043 25% 19 718 4 722 24%

Total 81 900 10 489 13% 81 368 10 003 12% 83 633 10 242 12%



Ensino Superior
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Figura 4.3.1.  

a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos
Nota: (1) Não inclui a Universidade Aberta

 e o ensino militar e policial.

Tabela 4.3.4.  

Tabela 4.3.5. 
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de
 e
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s

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Subsistema de ensino 2000/2001 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Ensino Superior Público 65 929 87 988 94 400 102 895

Ensino Superior Privado 27 320 27 384 27 914 28 613

Total 93 249 115 372 122 314 131 508

2000/2001 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Nº % Nº % Nº % Nº %

Mulheres

Total 93 249 100,0% 115 372 100,0% 122 314 100,0% 131 508 100,0%



Ensino Superior
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de licenciatura e os cursos de formação de professores do Ensino 

e os cursos de licenciatura - 1.º ciclo e preparatórios de licenciatura - 1.º ciclo.
(2) Inclui os cursos de mestrado integrado e preparatórios de mestrado 

(3) Inclui os cursos de complemento de formação e as qualificações para 

pós-bacharelato e pós-licenciatura.

Tabela 4.3.6. 

Tabela 4.3.7. 

Nível de Formação 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Variação em relação 
a 2008/2009

Mestrado

Doutoramento 

Total 115 372 122 314 131 508 14%

Área de educação e formação 2000/01 2008/09 2009/10 2010/11 Variação em relação 
a 2008/2009

Educação 8 879

Agricultura

Total 93 249 115 372 122 314 131 508

Ciências e Engenharias 31 163 + 3%



Ensino Superior
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0
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20 000

30 000

40 000

50 000

60 000
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2000/01 2008/09 2009/10 2010/11

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados 
do Ensino Superior

Notas: (1) Inscritos no Ensino Superior (excluindo CET); 
(2) Início da recolha RAIDES

Mestrado; “Outras formações” inclui Complemento 
de Formação e Especialização. 

Tabela 4.3.8. 

Figura 4.3.2.  

Figura 4.3.3.  

Subsistemas de Ensino 2000/01 2008/09 (2) 2009/10 2010/11 Variação em relação
 a 2008/09

Total 273 530 282 438 293 828 307 978 + 9,0%

Total 114 173 90 564 89 799 88 290 - 2,5%

Total 387 703 373 002 383 627 396 268 + 6,2%

M M M M M M M M
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Tabela 4.3.9. 

Figura 4.3.4. 

Total Alunos
(1 000) Educação Artes e 

Humanidades

Ciências Sociais, 
Comércio 
e Direito

Ciências, 
Matemática e 

Informática

Engenharia, Ind. 
Transformadoras 

e Construção

Agricultura e 
Veterinária

Saúde 
e Proteção 

Social
Serviços

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

Alemanha 9,8

Dinamarca

9,9

7,9

8,9

8,9 7,7

8,7 8,9

7,8

8,7 8,9

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Ensino Superior
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Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior,  
INE

 

Notas: (1) Inscritos no Ensino Superior (excluindo CET)
(2)  Início da recolha RAIDES

Tabela 4.3.10. 

Tabela 4.3.11. 

Idades 2000/2001 2008/2009 (2) 2009/2010 2010/2011 2011/2012

7,78

2001 2008 2009 2010

Alemanha

Dinamarca



Ensino Superior

Alargamento da base social
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Nota: (1) A probabilidade de acesso ao Ensino Superior por nível 
de escolaridade dos pais é a proporção dos estudantes 
do Ensino Superior e do nível de escolaridade dos seus pais 
sobre o nível educacional dos pais no total da população 
(estudantes e não estudantes). 

Tabela 4.3.12. 

Países
% de estudantes de 20-34 anos 

no Ensino Superior por nível 
de escolaridade dos pais (CITE)

Nível de escolaridade dos pais 
(CITE) no total de pais 

(estudantes e não estudantes)

Probabilidade de acesso ao 
Ensino Superior por nível de 

escolaridade dos pais (CITE)(1)

Baixo Médio Alto Total Baixo Médio Alto Total Baixo Médio Alto 

Alemanha

Dinamarca



Ensino Superior

Programas de mobilidade 
Os estudantes de nacionalidade estrangeira a 

Erasmus

 

Erasmus
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Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos 
e Diplomados do Ensino Superior, MEC

Nota: (1) Inscritos no Ensino Superior (excluindo CET)
(2) Início da recolha RAIDES

Tabela 4.3.13. 

Tabela 4.3.14. 

Figura 4.3.5. 

Nacionalidade Sexo 2000/01 2008/09 (2) 2009/10 2010/11

Mulheres

Total 374 986 355 102 364 404 374 444

Estrangeira Mulheres

Total 12 717 17 900 19 223 21 824

Estágios Estudos Saídas
Total em 

Mobilidade

Entradas
Total em 

Mobilidade
Saídas para 

estágios
Entradas para 

estágios
Saídas para 

estudos
Entradas para 

estudos

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
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Ensino Superior

 
 

Diplomados 



Estado da Educação 2012 Autonomia e Descentralização

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados 
do Ensino Superior

Tabela 4.3.15. 

Tabela 4.3.16. 

Países 2000 2009 2010 2011

M M M M Meta 2020

Alemanha

Dinamarca

8,9 8,9

Subsistema de Ensino 2000/2001 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Total 38 617 57 428 58 091 65 308

Total 22 523 19 139 20 518 21 821

Total 61 140 76 567 78 609 87 129



Ensino Superior

de mestrado e de doutoramento registam um 
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Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados
 do Ensino Superior

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados
do Ensino Superior

Tabela 4.3.17. 

Figura 4.3.6. 

e mestrado

de especialização – curso de mestrado e diploma 
de especialização – curso de doutoramento.

Área de educação e formação 2000/2001 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Educação

Agricultura

TOTAL 61 140 76 567 78 609 87 129

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

M M M M

2000/01 ... 2008/09 2009/10 2010/11

Mestrado 

Doutoramento

Outras 



Ensino Superior

 

 
 

Emprego de diplomados
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Tabela 4.3.18. 

Tabela 4.3.19. 

b = quebra na série 

b = quebra na série;
u = pouco fiável 

Países 2000 2009 2010 2011

M M M M

87,8 79,8 87,9

Alemanha 77,9 89,7 87,9

Dinamarca 88,7

77,7

77,8 79,7 78,9

77,7

78,8

78,8

89,9 88,8 88,8

87,8 88,7 79,8

Países 2000 2009 2010 2011

M M M M

Alemanha

Dinamarca

8,7

7,9



Ensino Superior
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Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior 
– dezembro 2011

Tabela 4.3.20. 

Tabela 4.3.21. 

Figura 4.3.7. 

Sexo Total de 
desempregados

Desempregados 
com habilitação superior de desempregados

Mulheres

Total 576 383 61 542 10,7%

Grau < 25 anos 25 - 34 anos 35 - 54 anos 55 anos e +

Bacharel

Mestre

Doutor  78

TOTAL 9 244 15,0% 29 443 47,8% 20 518 33,3% 2 337 3,8%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Serviços

Saúde e 
Proteção Social

Agricultura

Engenharia, Ind. 
Transformadora e Construção

Ciências Sociais, 
Comércio e Direito

Artes e Humanidades

Educação

%

201120102009



Ensino Superior

 
 



Estado da Educação 2012 Autonomia e Descentralização

Tabela 4.3.22. 

Tabela 4.3.23. 

Tabela 4.3.24. 

Tempo de inscrição Total de desempregados Desempregados com habilitação superior

2010 2011 2010 2011

TOTAL 519 888 100,0% 576 383 100,0% 48 522 100,0% 61 542 100,0%

Situação de procura de emprego Total de desempregados Desempregados com habilitação superior

TOTAL 576 383 100,0% 61 542 100,0%

NUT Total de desempregados Desempregados com habilitação superior

Norte

Centro

Alentejo

TOTAL 576 383 100,0% 61 542 100,0%



Ensino Superior

4.4. Docentes
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do Ensino Superior

 do Ensino Superior

do Ensino Superior

Figura 4.4.1. 

Figura 4.4.2. 

Figura 4.4.3. 
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 do Ensino Superior

Figura 4.4.4. 

Tabela 4.4.1.  

Tabela 4.4.2.  
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Doutor Mestre

2001/02

...

2008/09

2009/10 787

2010/11

Localização Nº de Bolsas de Doutoramento

2000 2005 2011

Estrangeiro

Mistas

Total 3 032 4 060 8 676 

Localização Nº de Bolsas de Pós-doutoramento

2000 2005 2011

Estrangeiro

Mistas

Total 468 1 183 2 275



Ensino Superior

Contudo, a internacionalização do sistema de 
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 do Ensino Superior

Tabela 4.4.3.  

Docentes do Ensino Superior Nacionalidade 2001/2002 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Público
Estrangeira

Estrangeira

Privado
Estrangeira

Estrangeira

Total
Portuguesa 34 625 34 206 34 815 36 521

Estrangeira 1 115 1 174 1 400 1 543



Ensino Superior

Bolsas de estudo 

 
 
 

4.5. Apoios sociais aos estudantes 
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Tabela 4.5.1.  

Tabela 4.5.2.  

Tabela 4.5.3.  

Total Público Privado

Total Público Privado

Anos Valor do crédito 
contratado Incumprimentos

% de incumprimento 
com base na 
contratação

Total 17 750 202 421 962€ 137 742 314€ 2 884 790€ 1,43%



Ensino Superior

Ação Social Escolar direta

estudantes economicamente carenciados e, desse 
 

 
 
 

4.6. Financiamento
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Tabela 4.6.1.  

Tabela 4.6.2.  

Notas: (1) inclui estimativa de receitas das Fundações; 

(3) inclui financiamento FCT e fundos comunitários; 

Ação Social Escolar Direta 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Orçamento inicial para bolsas de ação social 
no Ensino Superior (ação social direta) 112 123 126 137 147 141

1.1 Fundos Nacionais 112

1.2 Fundos Europeus (FSE) 0 62

2. Total da despesa anual executada 95 117 130 142 160 130

112

0 30 62

Meta UE 2020

Média UE, 2011 34,6%

Portugal , 2011 26,1%

Fontes de Financiamento 2005 2006 2007 2008 2009 (1) 2010 (1) 2011(1) 

não incluindo ação social 1 418 1 446 1 421 1 468 1 500 1 609 1 534

1 130

310 310

1.2. Financiamento para ação social indireta 98 92 97 97 90 92 92

1.3. Propinas pagas pelos estudantes (3) 187 212 234 257 278 283 279

(1.1+1.2+1.3) 1 703 1 750 1 752 1 822 1 868 1 984 1 905

2. Financiamento do Estado para bolsas de ação social (4) 95 95 117 130 142 160 130

% (1+2) / PIB (5) 1,17 1,15 1,10 1,13 1,20 1,24 1,19*



Ensino Superior

DESTAQUES

 

AVANÇOS
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PROBLEMAS E DESAFIOS



per 

capita

per capita

5.1. Despesas de educação no contexto da UE27

5 Financiamento 
da Educação

Financiamento da Educação
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Financiamento da Educação

preliminar

*, 

Funções sociais*  

 

5.2. Despesas de educação em Portugal
Evolução das despesas
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Autónoma dos Açores

De acordo com os Planos Regionais Anuais, os 
 

equipamentos escolares formação 

consolidação do currículo regional da educação 
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Relatórios de Execução Orçamental

267.255.231 € 279.610.096 € 266.366.496 €

Figura 5.2.4.
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Medidas Orçamentais – Despesas  

, iniciado 

 

estabelecimentos de ensino não superior

 
estabelecimentos de Ensino Superior

contratados

eforço do ensino pré-

níveis de ensino

administração escolar Ensino Superior, 

e Administração Escolar

 

Plano Tecnológico da Educação

 

Não se trata o Programa Ciência e Ensino Superior
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Tabela 5.2.1. 

Tabela 5.2.2. 

Orçamento por Acções 2012 (dotações iniciais)

Investimento 2012

       com o Relatório do Orçamento do Estado para 2012
(a) Não inclui receitas próprias nem financiamento da U.E.  
     dos Serviços Autónomos.

Nota: Orçamento Ajustado (orçamento líquido de cativos)

Medidas Orçamentais Orçamento de
Funcionamento

Investimento
(*)

Total 
(**)

PROGRAMA 012

Ensino Básico 
e Secundário e 
Administração 
Escolar

(a)

M 003

M 015

M 017

M 019

Total 5 453 444 399  94 153 739 5 547 598 138

PROGRAMA 013

Ciência 
e Ensino 
Superior

(a)

M 001

M 004

M 015

M 016

M 018

M 019

Total 1 015 914 412 260 784 742 1 276 699 154

Total / Subsector Estado 6 469 358 811  354 938 481 6 824 297 292

               (b)  407 340 556 446 181 154  853 521 710

 Fontes de Financiamento

Áreas de Intervenção

Cap. 50 EPR (Parque Escolar, EPE)
Total

Fin. Nac. (1) Fin. Com. Fin. Nac. (2) Fin. Com.

20
12

- - 26 210 181

- - - 1 399 963

- - - 2 166 063

- - 63 562 032

- - 429 907 767

- - -  815 500

Total 57 863 431 36 290 308 96 534 817 333 372 950 524 061 506

Euros

Euros
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PIDDAC

direcionada ao desenvolvimento de um conjunto de 

 nas 

Programa de 

 

em piores condições de funcionamento

, 

competências exercidas pelos municípios no 

domínio da educação pré-escolar e do 1.º ciclo 

, de acordo com o determinado 

 

dos encargos com a  
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Figura 5.2.6.

Figura 5.2.7.

Transferências Orçamentais para as Autarquias Locais 
no âmbito do PIDDAC do ME

Orçamentos de Estado

Orçamentos por Ações (dotações 
iniciais)

Euros

Tabela 5.2.3. 

Área de Intervenção 2011 2012

Educação Pré-escolar (Componente educativa de Apoio à Família) 107 283 638 92 575 000

Ensinos Básico e Secundário 163 420 000 151 224 010

Total 377 987 276 336 374 010
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todo o mundo. A importância deste tema pode 

locais. nas escolas.  

Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

1Um mapa da 
descentralização e da 
autonomia em Portugal 1 
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uma tendência crescente de comparação e 

cionais. 

autonomia e descentralização de um processo 

descentralização e autonomia das escolas em 



Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

de autonomia e descentralização 

administração, assumindo 
regulador

gestão 

 enunciada 
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delegação de competências, 

autonomia 
das escolas



Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

central como locus

tralização: uma exploração do caso 
português, no contexto internacional

literatura nacional e internacional, como centrais 

1.2.1. Conteúdos, métodos e materiais pedagógicos
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a tradição herdada da ditadura era a de uma 

dos resultados dos estudantes, nomeadamente, 

Dando origem a pedagogias de estabelecimento, 



Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

pressões de cima, oriundas dos 
organismos internacionais, da comunicação social 

está consagrada, no caso da Madeira e dos Açores, 
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autonomia curricular e melhoria dos resultados dos 

Estado da Educação 2011

percursos dos alunos



Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

1.2.4. Estrutura orgânica e gestão 
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entre um modelo colegial e outro 



Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

e gestão dos recursos materiais

tenção e gestão dos recursos materiais, incluindo 
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extracurriculares



Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

escolar

Plano de Ordenamento da 
Rede Regional Escolar



Estado da Educação 2012 Autonomia e Descentralização

destes resultados na gestão da rede escolar e 

et al

 
 1.3. Notas conclusivas

de administrador  como 



Um mapa da descentralização e da autonomia em Portugal 

internacional de autonomia das escolas orientado 

autonomia das escolas tem sido associada a sistemas 

et al
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2.1. Regime autonómico 
        e descentralização da educação cooperação e da subsidiariedade

princípio 
, segundo o 

2

Autonomia e descentralização nas regiões autónomas

Autonomia 
e descentralização 
nas regiões autónomas1
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todas e cada uma das ilhas em relação aos centros 
solidariedade nacional 

dessas desigualdades, nomeadamente nos sectores 

2.1.1. Competências em matéria 

           de educação e formação

do sistema de ensino



Autonomia e descentralização nas regiões autónomas

MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA PRÓPRIA MATÉRIAS DE INTERESSE ESPECÍFICO

RAA RAM

Educação e juventude

Formação profissional

Desporto

Solidariedade e Segurança Social

e de solidariedade social
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2.1.2. Estrutura orgânica

tem a mesma matriz da administração direta e 
indireta do Estado

2.1.3. Tutela e opções orgânicas em cada Região

Opções orgânicas na RAM

ge na Madeira, ao manter as delegações escolares 

O regime de autonomia, administração e gestão dos 
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, 

, credenciadas 

Os 

Opções orgânicas na RAA

de autonomia e gestão

7

8
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sede de reorganização anual da rede, nos mesmos 

Conselho da Secretaria 
Regional da Educação e Recursos Humanos

o 
Conselho Coordenador

conselho 
local de educação

2.1.5. Papel do poder local na administração 
           da educação

Estatuto das autarquias locais
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Conselhos de Ilha nos Açores

Conselhos 
de Ilha

 
Autarquias e Educação: o CME 

A Educação



Estado da Educação 2012 Autonomia e Descentralização

conselhos 
locais de educação carta escolar, a 

conselho municipal de educação

, 

O planeamento local da educação nos Açores

Carta Escolar dos Açores , 

carta escolar e 

CARTA ESCOLAR CARTA EDUCATIVA

 rede educativa, do edifícios 
e equipamentos 
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, 

 

Conselho Local de Educação

Conselho Local 
de Educação 
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própria ou a solicitação dos órgãos de tutela do 

O planeamento local da educação
na Madeira

Plano de Ordena-
mento da Rede Regional Escolar
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online

conselho local de educação 
conselho 

municipal de educação

o 

        nas Regiões Autónomas

Açores e Madeira: Municípios com CME/CLE constituído e carta educativa 

Açores Madeira

7
8

9

8 9

7
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O Estatuto do Aluno

 

Estatuto do Aluno dos 

os alunos 

penalizados pelas condições sociais e familiares 
de origem fator 

consagrada no  

integrando a regulação do regime de escolaridade 

Assumem uma mesma matriz
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deveres e 
direitos dos alunos

do estatuto disciplinar 

Regulamento 
Interno

O Regulamento Interno

autonomia de regulamentação do
Estatuto

 

normas a seguir no controlo da assiduidade, na 
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2.2.2. Planeamento e gestão curricular

Dos 3 aos 6 anos

Dos 6 aos 18 anos 

 
Currículo

Educação pré-escolar (3-6 anos) 
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Continente RAA RAM

7

Matemática 7 8

Estudo Meio

Cidadania
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Autonomia e descentralização nas regiões autónomas
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a estrutura curricular comum são lecionadas 
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rentes de autonomia, administração e gestão no 

Âmbito e dimensões da autonomia

Autonomia cultural

Autonomia pedagógica
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condicionantes de recursos e da sua gestão, 

grupos de recrutamento

duzentos alunos inscritos no ensino regular, ou 

um site de Apoio Escolar Online
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e-learning, 

chats

desde os Podcast
(SCORM), ao Flash, 

,  ou PDF
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escolar a sua administração de acordo com os 

Parque Escolar
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Os contratos de autonomia

Estrutura orgânica

Órgão de direção

Conselho de Comunidade 

Órgão de coordenação pedagógica
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Estruturas de gestão intermédia

mandato coincidente com o de coordenador de 

Estruturas de coordenação curricular
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conselho de turma, 

escolar designa um diretor de turma de entre 

lecem as demais estruturas de coordenação e 

conselho de diretores de turma, 

conselhos de diretores de 
turma 
conselho de docentes 

coordenador de ciclo

Projecto 
Qualis 

Quality Management

Conselho Coordenador do Sistema 
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DESAFIOS
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Conselhos Municipais de Educação

3 Conselhos Municipais 
de Educação, espaços privile-
giados para a gestão local da educação1
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regimes de conhecimento e da ação dos 



Conselhos Municipais de Educação

 

locais
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gestão local da educação, incidindo a análise em 

3.2. Espaços privilegiados para a gestão 
        local da educação

 



Conselhos Municipais de Educação

tomar o pulso

hegemonia

3.2.1. Os CME como espaços de regulação 
           intermédia
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Figura 1.



Conselhos Municipais de Educação

 
Nos restantes CME onde não se discutem as 

da rede escolar, da construção dos centros 

 

das escolas e da reorganização da rede escolar 
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Conselhos Municipais de Educação

A maioria dos autarcas
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Conselhos Municipais de Educação

3.2.3. Os CME e a construção do sistema 
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Conselhos Municipais de Educação

de descentralização e de territorialização da 
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4.1. A Questão da Autonomia 
        no Ensino Superior

 

4Autonomia e Ensino 
Superior em Portugal: 
Tendências Europeias 

1 
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crescentes custos dos sistemas de massas e o 

resultado, o modelo de controlo estatal, deu lugar 

Os mecanismos de direção e regulação dos 

começando a tentar regular o sistema e as 



condicionando o uso dessa autonomia a uma 
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uma retração da coordenação do sistema e das 

4.2. Alterações recentes em Portugal

et al



et al., 

de natureza managerialista em detrimento de 

os mecanismos do modelo de controlo estatal, mas 

4.3. A situação portuguesa à luz 
       das tendências europeias
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analisada sem ter em atenção o grau de autonomia 

comuns em termos de reconhecimento da 

et al.

teriam maior ou menor autonomia, nomeadamente 



et al
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Ordem Autonomia 
Organizacional

Autonomia 
Financeira

Autonomia 
de Pessoal

Autonomia 
Académica

Dinamarca Noruega

7 Portugal Portugal Letónia

8

9 Dinamarca

Noruega Dinamarca

Noruega

Portugal Dinamarca

Noruega

Portugal

Sistemas de Ensino Superior classificados nas Diferentes Dimensões de Autonomia



4.4. Comentários Finais

modelo de regulação dos sistemas de ensino 
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Marie Curie grant holders

Comparação dos níveis de Autonomia e Desempenho do Ensino Superior e do Sistema Económico 
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Recomendações do CNE

A | Recomendações Gerais

1. A prossecução das políticas educativas  
é crucial para o desenvolvimento estratégico da 
Educação e Formação e não se coaduna com 
alterações avulsas e pontuais na estrutura e na 
organização do sistema.  
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intervenção e as medidas a desenvolver é necessário 
para que se possa, consistentemente, projetar a 
evolução desejada e monitorizar a sua realização.  

3 .  Em tempos de crise, Educação e Ciência 
 pelo que é fundamental 

que a Educação e a Formação sejam encaradas 
como garante do desenvolvimento das pessoas 
e dos países e, como tal, não devem deixar 
de ocupar o centro das políticas públicas e 
constituir uma prioridade do investimento 
público, respeitando o preceito constitucional de 
uma escolaridades obrigatória gratuita.



Recomendações do CNE

4. Vencer as desigualdades tem de ser 

progressos realizados em termos de acesso e 
qualidade da educação, persistem problemas de 
equidade no sistema, situação que a crise que o 
país atravessa pode vir a agravar.  

Desigualdades face ao acesso 

Desigualdades face ao sucesso escolar 
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Desigualdades entre gerações

Desigualdades entre regiões e entre 
municípios

Desigualdades entre escolas

Desigualdades entre sexos

anos de escolaridade como nos mostram os dados 



Recomendações do CNE

 
e o prolongamento da escolaridade obrigatória até 

estruturais que correspondem a uma aposta 

países e das economias.

6. A concretização da autonomia das 
escolas e a clarificação das competências 
da administração central, dos municípios 
e das escolas/agrupamentos são fatores 
imprescindíveis para uma crescente adequação 
entre processos e resultados.
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Recomendações do CNE

1. Educação de infância e ensinos Básico 
e Secundário

Promoção da equidade na educação

na escolaridade dos alunos
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Aposta na transparência 
e comparabilidade dos resultados 

escolar, em condições de equidade e de 

Currículo aberto e coerente, atento às 
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da educação de todos os cidadãos e ao longo da 

, 

administração central e a autonomia das escolas, 
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do diálogo entre os agentes locais, e entre 

2. orientação escolar e profissional 



Recomendações do CNE

Estado 
da Educação

3. Ensino Superior

Sustentar mudanças e melhorias sistémicas
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aos estudantes carenciados, condição essencial ao 



Nota Metodológica

Nota Metodológica

Caracterização socioeconómica 
das unidades orgânicas, por região 
(Parte I, Capítulo 3)

 Unidades 

 

Qualidade da Informação: 
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a. Número de UO por grupo

Resultados:



Nota Metodológica

A B C D

Valor médio Valor médio Valor médio Valor médio

b. Projeção dos grupos num Plano Bidimensional

c. Caracterização dos Grupos

Exemplo de leitura que se pode efetuar:
Grupo A:

Grupo D:
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NUTS II Cluster Nº de UO Nº de 
Alunos 

(Básico e 
Secundário)

Med_%ASE Med_
MG123

Med_
PG123 

Med_
habMãe 

Med_
habPai

Med_
Doc_Q

Norte

6

A

B

C

D

Centro

3

A

B

C

D

Lisboa

A

B 77

C 87 9,97

D

Alentejo

1 621

A

B

C

D 9

Algarve

1

A

B

C

 

d. Caracterização das UO, por região
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I. Introdução 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) - Lei 46/86 de 14 de Outubro - definiu um novo quadro 
geral do sistema e estabeleceu grandes princípios gerais e organizativos que vieram a ter uma influência 
decisiva na concepção dos edifícios escolares e na configuração de uma nova rede educativa. 
 
A necessidade de se tomarem medidas no sentido de se proceder quer à reconversão e adaptação do 
parque escolar às exigências da Reforma Educativa quer à construção de novos edifícios, levou à 
redefinição de critérios de planeamento. 
 
Por outro lado, o processo de desconcentração e de descentralização administrativa que se intensificou na 
década de 80, nomeadamente a transferência para as autarquias de competências no domínio da 
construção e manutenção dos equipamentos educativos, que até então tinham sido da exclusiva 
responsabilidade do Ministério da Educação e do antigo Ministério das Obras Públicas, levou à 
necessidade, sentida por todos os intervenientes no processo, de que, a nível central, se produzissem e se 
divulgassem normativos sobre planeamento da rede escolar  que pudessem servir de orientação para os 
órgãos autárquicos na suas novas atribuições.  
 
Na sequência do Despacho conjunto 28/SERE/SEAM/88, o Gabinete de Estudos e Planeamento, elaborou 
e publicou o documento "Critérios de Planeamento da Rede Escolar",1 no qual se estabelecem normas 
orientadoras para racionalização da rede e adaptação do parque escolar aos princípios dimanados da 
LBSE. 
 
Os normativos de planeamento foram estabelecidos tendo em conta princípios de diversidade, 
complementaridade e flexibilidade dos equipamentos visando alargar a oferta de tipologias de modo a 
responder às diversas realidades regionais, quer demográficas quer socio-económicas, associando e 
articulando, numa determinada área territorial, os vários equipamentos educativos e sociais por forma a 
racionalizar a oferta educativa, tendo em vista o cumprimento dos objectivos pedagógicos definidos pela 
LBSE.  
 
Assegurar a coerência nacional do sistema educativo e contribuir para atenuar os desequilíbrios regionais 
e inter-regionais foi também um objectivo importante na definição dos critérios de planeamento.  
 
Foram definidos valores máximos e mínimos relativamente à área de influência de cada escola, à 
população base e a escolarizar e à dimensão e localização dos estabelecimentos de educação e ensino com 
base em conceitos demográficos, pedagógicos e económicos. 
 
A sua divulgação foi feita junto das diversas entidades responsáveis pelo processo de planeamento 
educativo, nomeadamente, Comisssões de Coordenação Regional, Autarquias e Direcções Regionais de 
Educação, através de seminários regionais amplamente participados, em que se apresentaram e debateram 
metodologias de planeamento aplicadas em diversos estudos de caso. 
 
A Carta Escolar surgiu então como metodologia de planeamento, entendida não como documento 
acabado mas como uma (re)configuração da rede educativa, expressão de uma política educativa 
projectada num determinado horizonte temporal, permanentemente reavaliada e actualizada, no quadro de 
uma prática de planeamento educativo, desenvolvida de uma forma sistemática e continuada aos diversos 
níveis da Administração. 

                                                           
1“Critérios de Planeamento da Rede Escolar” Ed. GEP/ME, 1990 
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Apresenta-se a seguir um diagrama em que se esquematiza o percurso metodológico subjacente à 
elaboração dos critérios de planeamento. 
 
DIAGRAMA 
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Os critérios de planeamento foram, à partida, definidos como normas orientadoras flexíveis, para as quais 
se previa uma permanente reavaliação e adaptação.  
 
Decorrida quase uma década sobre a publicação do citado documento torna-se necessário repensar o 
planeamento e reordenamento da rede a partir de um novo quadro conceptual e de uma realidade em que 
se evidenciam nítidas marcas da mudança. 
 
A alteração significativa do papel do Estado nos processos de decisão política e de administração da 
educação no sentido de uma transferência de poderes e funções do nível central e regional para o nível 
local, a que se assiste desde os finais da década de 80 em vários países europeus, aprofundou-se e 
ultrapassou a sua dimensão jurídico-administrativa, passando a reconhecer a escola como um local central 
de gestão e a comunidade local como um parceiro essencial na tomada de decisão.  
 
A este processo, que não se esgota na dicotomia tradicional entre “centralização” e “descentralização” 
mas que, sendo mais abrangente, traduz uma realidade complexa e global da transformação das relações 
entre Estado e Educação, tem sido denominado “territorialização das políticas educativas”. 
 
Este conceito engloba uma grande diversidade de princípios e processos inovadores no âmbito do 
planeamento e da administração das políticas educativas que vão no sentido de valorizar os poderes 
periféricos, da mobilização dos actores locais da educação e da devolução de competências às escolas nos 
domínios pedagógico, administrativo e financeiro no quadro do reforço dos seus níveis de autonomia.2 
 
Ao repensar actualmente o planeamento educativo não podemos deixar de considerar como novos 
quadros de referência: 
 
• As orientações da política educativa expressas no Pacto Educativo para o Futuro, entre as quais se 

destacam novos objectivos, nomeadamente, no âmbito da educação pré-escolar, da educação/formação 
e do reforço da autonomia das escolas e da ligação destas à comunidade; 

 
• O reforço das ligações da escola ao tecido social e colectivo, reconhecendo a importância da 

participação dos parceiros sociais e económicos, da comunidade e das famílias em todas as decisões 
que têm a ver com a rede e com os objectivos educativos; 

 
• A concepção de um sistema educativo articulado com outras redes sociais e nomeadamente as que se 

ligam com as empresas, o mundo do trabalho e o mercado social de emprego; 
 
• O conceito de educação como um projecto permanente, de formação ao longo da vida, integrando o 

ensino recorrente, os sistemas de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional; 
 
• As dinâmicas de associação/agrupamentos de escolas. 
 
A conjugação destes factos, subjacentes com maior ou menor incidência, nas iniciativas locais e nas 
práticas educativas, conduziu à emergência de um novo conceito de escola em que se evidenciam e 
reforçam, os princípios já definidos na LBSE, quer no sentido da integração e articulação de recursos, 
quer na concepção do desenvolvimento educativo como um processo sequencial, não compartimentado e 
interligado com o desenvolvimento social e local. 
 

                                                           
2 Barroso, João “Princípios e Propostas para um Programa de Reforço da Autonomia das Escolas”, Dezembro de 1996 
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A definição de novos critérios de planeamento pressupõe o conceito da gestão da educação, utilizado no 
Pacto Educativo para o Futuro, ou seja,“como uma questão de sociedade, envolvendo todos os parceiros, 
sem prejuízo da responsabilidade inequívoca do Estado, descentralizando competências na construção de 
respostas adequadas à diversidade de situações, valorizando a inovação ao nível local e a ligação da 
educação e formação aos seus territórios geográficos e sociais”.3  
 
No presente documento apresenta-se, no capítulo II o diagnóstico do sistema educativo actual fazendo 
sempre que possível a estudo da evolução registada na última década, identificando os principais 
condicionamentos e dificuldades.  
 
Seguidamente, no capítulo III, refere-se a evolução demográfica registada, chamando a atenção para as 
alterações mais importantes para o planeamento educativo, como sejam o envelhecimento da população e 
a redução dos níveis inferiores da pirâmide etária. Sobre este pano de fundo, e entrando em linha de conta 
com as orientações e objectivos da política educativa, elabora-se um cenário prospectivo da população a 
escolarizar até ao ano 2004/5. 
 
No capítulo IV procura traduzir-se para o plano dos recursos físicos e do reordenamento da rede eductiva, 
as directrizes mais recentes emanadas do governo e consubstanciadas não só na legislação publicada mas 
também nos documentos “Pacto Educativo para o Futuro” e “Acordo de Concertação Estratégica.4  
 
Segue-se, no capítulo V, um conjunto de quadros em que se sintetizam os critérios gerais para construção  
ou adaptação dos diversos tipos de estabelecimentos educativos. 
 
No final do documento inserem-se o Anexo 1, em que se faz a listagem e o resumo da legislação citada no 
texto e de outra legislação de referência e o Anexo 2, em que se apresentam quadros estatísticos e outra 
informação complementar para consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 “Pacto Educativo para o Futuro”- Mensagem do Ministro da Educação, Ministério da Educação, Lisboa, ME, 1996 
4 “Acordo de Concertação Estratégica, 1996-1999”, Conselho Económico e Social, Lisboa, 1996 
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II. CRITÉRIOS DE PLANEAMENTO DA REDE EDUCATIVA 
 
Os princípios e os objectivos que definem a política educativa de um país reflectem-se na concepção e na 
implantação da rede de estabelecimentos de educação, ensino e formação. O actual parque escolar traduz 
as marcas e as opções, por vezes contingentes, que, ao longo dos anos, foram sendo tomadas em 
contextos de permanente evolução social, científica, económica e política. 
 
A urgência de repensar a concepção, o papel e os objectivos do planeamento da rede educativa, constitui 
hoje um desafio da política de educação, num quadro de construção da dimensão local da política e da 
acção educativa. 
 
Uma herança de construções escolares, edificada sobretudo a partir do século XIX, com fronteiras 
espaciais e arquitectónicas rígidas, revela-se actualmente inadequadas tanto a novas concepções e 
modelos de aprendizagem como à distribuição territorial da população e tem vindo progressivamente a 
ser ultrapassada, em muitos casos, pela força da própria dinâmica social e educativa desencadeada a nível 
local. 
 
A existência e o reconhecimento dessa dinâmica são um elemento essencial da construção da dimensão 
local da política e acção educativa e uma variável fundamental a considerar no planeamento da rede. 
 
Assim, ao pensar-se os objectivos do planeamento da rede deve partir-se de um quadro conceptual de 
inteligibilidade da realidade, afastando-se de qualquer posicionamento determinista e visão centralista, 
que facilite a criação de um sistema operativo flexível capaz de servir e apoiar as diferentes respostas a 
encontrar a nível local e regional.  
 
De entre os princípios que devem constituir o quadro de inteligibilidade que sustenta o planeamento da 
rede, destacamos: 
 

  
• reconhecimento da importância da participação social na construção da ordem local e na 

definição do bem comum, defendendo a negociação entre parceiros oriundos de diferentes 
sectores da sociedade (educação, autarquias, interesses económicos, entre outros) como um 
elemento fundamental a ter em conta na definição e desenvolvimento da rede educativa; 

 
• entendimento da rede educativa como uma malha da rede maior e mais geral de 

equipamentos locais de diversa natureza, que têm como fim comum contribuir para o 
desenvolvimento nacional através da satisfação das necessidades e aspirações identificadas 
a nível local; 

  
• concepção da aprendizagem e desenvolvimento educativo como um processo sequencial, 

integrado e complementar, não compartimentado, nem no espaço, nem no tempo, nem nos 
saberes. Concepção que exige o esforço da articulação de todo o sistema de educação e 
ensino, e entre este e todos os outros processos e situações educativas a que a escola deve 
abrir-se numa perspectiva de contributo para a valorização dos recursos humanos. 

 
Por outro lado, e tendo em vista superar algumas das deficiências e disfuncionamentos, com incidência no 
interface entre as políticas e as estratégias de educação, qualificação e do emprego terão de ser 
equacionados objectivos no sentido de contribuir para a redução do desemprego jovem e reforçar a 
sustentabilidade de emprego da população adulta. A prossecução destes objectivos, que constam da 
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contribuição do Ministério da Educação para o Plano Nacional de Emprego5 pressupõe a formulação e 
implementação de um conjunto de medidas orientadas no sentido de: 
 

  
• melhorar a articulação das políticas de formação profissional e de emprego; 
 
• reforçar a cooperação institucional e as parcerias; 

 
• fomentar uma integração das intervenções e dos recursos substituindo a lógica até agora 

prevalescente de diversificação institucional na organização da formação profissional, por 
uma lógica de diversificação partilhada de percursos formativos independentemente da 
formação assumir uma natureza mais escolar ou mais integrada no mercado de emprego; 

 
• reforçar a capacidade de monitorização dos processos de transição da formação inicial para 

a vida activa através da estruturação de adequados sistemas de informação com carácter 
permanente (Observatórios) e da realização de estudos caso, no terreno, para observação e 
possível tipificação de percursos educativos e de inserção na vida activa; 

  
• potenciar os efeitos em termos de objectivos de emprego das iniciativas recentes da 

educação, nomeadamente no contexto dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 
(TEIPs) e dos curricula alternativos.  

 
 
1. Educação Pré-Escolar 
 
Na sequência dos princípios definidos na LBSE, a Lei Quadro  da Educação Pré-Escolar - Lei 5/97 de 
10/2/97 - consagra o seu ordenamento jurídico definindo princípios gerais, organizativos e pedagógicos, 
entre os quais se salientam aqueles que mais directamente influem no planeamento da rede deste nível 
educativo. 
 
Princípios Gerais 
 

• A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica sendo complementar da 
acção educativa das famílias; 
• a educação pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e 
a idade de ingresso no ensino básico; 
• a frequência da educação pré-escolar é facultativa, competindo, porém, ao Estado 
contribuir para a universalização da sua oferta; 
• o número de crianças por sala deverá ter em conta as diferentes condições demográficas 
de cada localidade. 

 
Quanto ao papel estratégico do Estado são-lhe atribuidas as seguintes responsabilidades: 

 
• Criar uma rede pública de educação pré-escolar; 
• apoiar a criação de estabelecimentos de educação pré - escolar por outras entidades da 
sociedade civil;  
• definir normas nos aspectos organizativo, pedagógico e técnico e assegurar o seu 
cumprimento e aplicação através do acompanhamento, avaliação e fiscalização; 

                                                           
5 Doc.citado. 
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• prestar apoio especial às zonas carenciadas. 

 
Ao Estado compete ainda assegurar os meios financeiros necessários à participação das autarquias 
locais na concretização dos objectivos previstos. 
 
As redes de educação pré-escolar são constituídas por uma rede pública e uma rede privada, 
complementares entre si, prevendo o diploma ainda as seguintes modalidades: 
 
• A educação de infância itinerante; 
• a animação infantil comunitária.  
 
A primeira consiste na prestação de serviços de educação pré-escolar mediante a deslocação de um 
educador a zonas de difícil acesso ou com um número reduzido de crianças e a segunda na 
realização de actividades adequadas ao desenvolvimento de crianças que vivem em zonas 
carenciadas, em instalações cedidas pela comunidade local. 
 

O Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho aprofunda a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, definindo 
como objectivo central do diploma o desenvolvimento de uma educação pré-escolar de qualidade através 
da materialização da criação de uma rede nacional de educação pré-escolar, integrando uma rede 
pública, constituida por a partir da iniciativa da administração central e local e uma rede privada 
desenvolvida a partir das iniciativas de instituições particulares de solidariedade social, dos 
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo e de outras instituições sem fins lucrativos. 
 
Definindo como objectivo do Governo “elevar, até ao final do século, a oferta global de educação pré-
escolar de modo a abranger 90% das crianças de 5 anos, 75% das de 4 anos e 60% das de 3 anos” é 
prevista a atribuição de apoios financeiros para  construção, ampliação e remodelação, equipamento e 
apetrechamento de estabelecimentos de educação pré-escolar que se localizem em zonas carenciadas de 
oferta de educação pré-escolar.(Cf.Cap.II, 1.1.)  
 

Princípios Gerais 
 

• As redes de educação pré-escolar, pública e privada, constituem uma rede nacional, 
visando efectivar a universalidade da educação pré-escolar. 

  
• A rede pública integra os estabelecimentos de educação pré-escolar dependentes da 

administração central e local. 
  
• A rede privada integra os estabelecimentos de educação pré-escolar que funcionem em 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, em instituições particulares de 
solidariedade social e em instituições sem fins lucrativos. 

 
Os Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade devem assegurar a articulação 
institucional necessária à expansão e desenvolvimento da rede nacional de educação pré-escolar, 
cabendo ao primeiro assegurar a qualidade pedagógica dos serviços educativos a prestar e ao último 
o apoio às famílias, de acordo com as suas necessidades. 
 
O apoio financeiro a conceder aos estabelecimentos é da responsabilidade conjunta dos dois 
Ministérios. 
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Princípios organizativos 
 
  
• Compete ao Estado criar condições para tornar efectivo o direito de acesso à educação pré-

escolar em condições de igualdade, independentemente dos rendimentos das famílias, 
nomeadamente através da gratuitidade da componente educativa. 

  
• A educação pré-escolar realiza-se em unidades distintas ou incluídas em outras unidades 

onde também seja ministrado o ensino básico ou ainda em edifícios onde se realizem 
outras actividades sociais nomeadamente de educação extra-escolar. 

 
• Cada sala de educação pré-escolar deve ter uma frequência mínima de 20 e máxima de 25 

crianças. 
 

• Em zonas de baixa densidade populacional poderá ser autorizada uma frequência inferior a 
20 ou a adopção de modalidades alternativas, designadamente de educação itinerante e a 
animação infantil comunitária. 

 
 
O Despacho Conjunto nº 258/97 de 21 de Agosto define princípios pedagógicos, organizacionais e 
medidas de segurança a que deve obedecer o equipamento utilizado nos diversos estabelecimentos de 
educação pré-escolar. 
 
O Despacho Conjunto nº 268/97 de 25 de Agosto define os requisitos pedagógicos e técnicos para a 
instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar, determinando que a 
programação destes tenha em conta os seguintes critérios gerais: 
 

a) Integração ou associação dos estabelecimentos de educação pré-escolar com os vários 
equipamentos colectivos, nomeadamente estabelecimentos de ensino ou com outro tipo de 
equipamento colectivo compatível, numa perspectiva de racionalização e articulação de gestão e 
utilização dos recursos físicos e humanos; 
 
b) Versatilidade na criação ou reconversão de instalações destinadas aos estabelecimentos de 
educação pré-escolar, de modo a permitirem adaptações à evolução da procura e à dinâmica dos 
métodos e objectivos pedagógicos, educacionais e de apoio social. 
 
c) Variedade de tipologias de estabelecimentos de modo a adequar as funções, o tipo de 
atendimento oferecido e as dimensões dos estabelecimentos de educação pré-escolar à 
especificidade de cada local ou região tendo em conta a conjugação de princípios de carácter 
pedagógico, educacional, apoio social, administrativo, financeiro e arquitectónico.  

 
Prevê ainda que, se se verificar a necessidade de criação de uma única sala, a solução poderá ser a de 
integração noutro tipo de equipamento colectivo. 
 
Decreto - Lei nº 291/97 de 4 de Setembro, define o regime de atribuição pelo Ministério da Educação, de 
apoios financeiros no domínio das infra-estruturas, equipamento e apetrechamento dos estabelecimentos 
de educação pré - escolar. 
 
 
Podem candidatar-se a atribuição de apoios financeiros: 
• os municípios;  
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• as instituições particulares de solidariedade social, 
• os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo; 
• as instituições sem fins lucrativos que prossigam actividade na área da educação e do ensino. 
 
O apoio financeiro consiste na comparticipação na construção, ampliação ou remodelação das infra-
estruturas em zonas carenciadas, concessão de crédito bonificado destinado à aquisição de imóveis e 
equipamento, comparticipação no funcionamento dos estabelecimentos e no apoio à família. 
 
Mais recentemente, pelo Decreto-Lei nº 89-A/98 de 7 de Abril, foi criada no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar, uma linha de crédito bonificado destinada à 
construção ou aquisição de instalações de estabelecimentos de educação pré-escolar, bem como ao seu 
equipamento e apetrechamento. 
 
De acordo com os princípios definidos consideram-se as seguintes tipologias para os estabelecimentos 
de educação pré-escolar 
 
- Jardins de Infância (Jl) 
- Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância (EB1/JI) 
- Escola Básica Integrada com Jardim de Infância (EBI/JI) 
 
 
Apresentam-se, no anexo 2, fichas síntese dos requisitos definidos para as instalações e equipamento dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar definidos pelos Despachos Conjuntos nºs. 258/97 e 268/97 de 
21 e 25 de Agosto. 
 
 
 
2.  Ensino Básico 
 
 
Ao definir o Ensino Básico como universal, obrigatório e gratuito, organizando-se em três ciclos 
sequenciais (1º ciclo com 4 anos, 2º ciclo com 2 anos e 3º ciclo com 3 anos) a LBSE veio implicar o 
reequacionamento dos critérios  e normativos  de ordenamento da rede escolar, bem como a tipologia de 
edifícios escolares que até então se construíam. No já referido documento “Critérios de Planeamento da 
Rede Escolar”, apresentava-se uma nova tipologia de estabelecimentos em que, rejeitando-se a vinculação 
exclusiva das instalações a um único ciclo de ensino, se procurava assegurar a sequencialidade dos três 
ciclos e, ao mesmo tempo, proporcionar a toda a população escolar a utilização global dos recursos 
físicos, em condições de igualdade de acesso.  
 
Nessa proposta de reconfiguração de uma nova rede educativa, assente em novos conceitos tipológicos de 
estabelecimentos de Ensino Básico estava presente, como um dos principais objectivos, assegurar a 
sequencialidade dos seus três ciclos, proporcionar a toda a população escolar a utilização global dos 
recursos físicos, em condições de igualdade no acesso a uma educação de qualidade, combatendo o 
abandono precoce e esbatendo as disparidades e desigualdades evidenciadas sobretudo nas áreas de maior 
isolamento. Como já foi referido anteriormente, a actual rede do 1º ciclo do ensino básico compõe-se 
ainda, na sua maioria (cerca de 57 %), de escolas de muito pequena dimensão (1 ou 2 lugares docentes). 
 
O problema destas escolas, que se situam frequentemente em áreas desvitalizadas, de grande dispersão 
populacional e de dificil acessibilidade, constitui um dos problemas mais preocupantes no reordenamento 
da rede do ensino básico, representando frequentemente um sério constrangimento à implementação das 
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medidas propostas pela LBSE. Como se refere mais adiante, têm sido postas em prática  as medidas 
consideradas mais adequadas à resolução de cada caso  mas que passam, normalmente, ou pelo 
agrupamento de escolas ou pela concentração de alunos em estabelecimentos de maior dimensão, desde 
que estes possuam as condições físicas indispensáveis ao cumprimento dos actuais objectivos curriculares 
e ao pleno desenvolvimento educativo e social das crianças, de forma qualificada e qualificante. 
 
O Despacho 33/ME/91 consagra a tipologia de estabelecimentos apresentada no documento atrás referido, 
afirmando:  
 

“na nova organização da rede escolar e nas novas construções escolares a tipologia que deve 
ser privilegiada  e promovida é aquela que corresponde à organização do ensino de acordo 
com a Lei de Bases do Sistema Educativo, a saber a Escola Básica de 1º,2º e 3º ciclos com 
jardins de infância, à qual se poderá chamar escola básica integrada - EB1,2,3/JI”. 

 
No âmbito da sua competência, a então Direcção Geral de Administração Escolar publicou, em Abril de 
1991 e em Dezembro de 1992, respectivamente os documentos “Escola Básica Integrada - Modelo de 
Organização Espacial”, e “Escolas para Crianças dos 6 aos 10 Anos- Indicações para a Concepção e  
Construção de Instalações para o Ensino Básico - 1º Ciclo”, nos quais visava fornecer normativos 
relativamente à características técnicas, arquitectónicas e de dimensionamento das instalações escolares 
do ensino básico, às diversas entidades que, no quadro da descentralização administrativa, passavam 
então a ser intervenientes no processo de construção e reconversão destas instalações, nomeadamente 
Autarquias e Direcções Regionais de Educação. 
 
Em cumprimento do Despacho Conjunto nº 19/SERE/SEAM/90 de 15 de Maio, que determina que cada 
Direcção Regional promova a criação, em regime de experiência pedagógica, de uma escola básica de 9 
anos a nível de sede de concelho, entrou em funcionamento um número significativo de escolas desta 
tipologia, a funcionar quer num único edifício quer em edifícios dispersos, tendo a experiência assumido 
especial relevância na área de intervenção da Direcção Regional de Educação do Alentejo, que a 
entenderam como forma eficaz de pôr fim ao isolamento de um grande número de pequenas escolas. 
   
O princípio definido na LBSE de evitar a vinculação dos edifícios a um único nível de ensino tem, nos 
últimos anos, vindo a ser posto em prática pelas Direcções Regionais de Educação, como forma de 
rentabilizar o parque escolar através de uma melhor gestão de espaços que, entretanto, ficaram 
subocupados devido ao decréscimo de frequência. Com efeito, e tal como se pode constatar pela análise 
comparativa dos dados relativos à situação do parque escolar, existe um número muito significativo de 
estabelecimentos de educação pré-escolar criados para funcionar em salas devolutas de antigas escolas 
primárias que assim passaram à tipologia Escola Básica de 1º Ciclo com Jardim de Infância. 
 
Do mesmo modo, devido à quebra de frequência registada no 2º ciclo, as antigas escolas preparatórias 
passaram a albergar turmas de 3º ciclo, evoluindo para a tipologia de Escola Básica de 2º e 3º ciclos. Há 
que referir, no entanto, que esta alteração de tipologia não correspondeu, na esmagadora maioria dos 
casos, a uma efectiva  reconversão dos espaços de ensino, tal como seria desejável tendo em vista o 
cumprimento das actuais exigências curriculares. 
 
Contudo, a articulação vertical dos níveis de ensino básico tem sido frequentemente realizada entre 
estabelecimentos disseminados no território, sem implicar a sua integração física, concretizando-se deste 
modo a associação dos 1º, 2º e 3º ciclos, e por vezes dos jardins de infância, num determinado território 
educativo em que a escola em que se completa a educação obrigatória (Escola Básica de 2º e 3º ciclos ou 
Escola Básica Integrada) passa a ser entendida como núcleo central, agregando a si escolas de pequena 
dimensão, situadas num raio que permita uma frequente comunicação e a utilização comum de recursos. 
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Existem, contudo, situações em que a distância ou as difíceis condições de acessibilidade não 
permitem o contacto frequente das crianças do 1º ciclo com a escola em que se completa a 
escolaridade básica, sendo possíveis formas de articulação horizontal entre escolas do 1º ciclo ou 
destas com os níveis educativos mais próximos (educação pré-escolar ou ensino básico 
mediatizado).  

Em qualquer dos casos, as escolas poderão vir a constituir-se como agrupamentos (ver ponto 3), 
tendo em vista o desenvolvimento de projectos educativos comuns, superar situações de isolamento 
e criar condições que lhes permitam o acesso à autonomia.  

Podem, no entanto, ocorrer situações em que não existam condições para a constituição de 
agrupamentos e, por outro lado, se considere inviável a manutenção em funcionamento de escolas 
isoladas e de muito pequena dimensão. Nestes casos poderá equacionar-se a suspensão de algumas 
escolas e a concentração dos alunos em estabelecimentos de maior dimensão, que reunam as 
condições pedagógicas e de conforto indispensáveis para para que esta medida represente 
objectivamente uma efectiva melhoria para a qualidade educativa e o percurso escolar das crianças.  

Os critérios para suspensão de escolas de 1º ciclo são aprovados anualmente por despacho 
ministerial, sob proposta da estrutura coordenadora do Movimento Anual da Rede Escolar 
(MARE).estando actualmente em vigor os seguintes: 
a) Poderão ser suspensas as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico onde se verifique uma das 
seguintes condições:  
 

1-Escolas cuja frequência prevista para o ano lectivo seguinte seja igual ou inferior a 10 alunos 
(nº3 do artº 70º do Dec.Lei 35/88 de 4 de Fevereiro); 
2-Escolas unitárias, independentemente do número de alunos, onde nos dois últimos anos se 
tenha verificado a impossibilidade de fixar professores, decorrente da inexistência de transporte 
de ligação à escola (adequado ao horário de funcionamento da mesma) e de alojamento para o 
professor na localidade; 
 3-Escolas unitárias, independentemente do número de alunos, cujas instalações não reunam 
condições pedagógicas e requisitos mínimos de higiene, salubridade e segurança. 
4-A organização, financiamento e controle de funcionamento dos transportes escolares é da 
competência da autarquia. Esta competência consiste na oferta do serviço de transporte a todos 
os alunos entre o local de residência e o local dos estabelecimentos de ensino, respectivamente 
sem ou com refeitório. 
 No caso das propostas de suspensão de escolas cujos alunos residam a mais de 3 km ou 4 km da 
escola integradora deverá ser ouvida a autarquia no sentido de verificar se esta dispõe de 
transporte de ligação à referida escola. 
 O acesso ao transporte escolar deverá ser garantido pela autarquia a todos os alunos que dele 
necessitem considerando a distância residência-escola, idade dos alunos e os perigos do 
percurso. 

 
 
O Decreto-Lei nº 314/97 de 15 de Novembro, formaliza, do ponto do vista jurídico, a existência das 
escolas básicas integradas a funcionar, desde 1991, em regime de experiência pedagógica, actualiza 
a tipologia dos estabelecimentos de educação e ensino de acordo com os princípios introduzidos 
pela LBSE e uniformiza as suas denominações.   

Actualmente, e nos termos deste Decreto-Lei, a tipologia em vigor para os estabelecimentos de 
ensino básico é a que consta do quadro seguinte:  
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Tipologia dos estabelecimentos de ensino básico 

 
Tipo de estabelecimento  Níveis, Ciclos e Modalidades de Educação e 

Ensino 
Designação  

Escola Básica 1º ciclo do ensino básico com educação pré-escolar. 
1º ciclo do ensino básico. 
2º e 3º ciclos do ensino básico. 
1º,2º e 3º ciclos do ensino básico. 
1º,2º e 3º ciclos do ensino básico com educação pré-
escolar. 
 

Escola básica do 1º ciclo com Jardim de Infância 
(EB1/JI). 
Escola básica do 1º ciclo (EB1). 
Escola básica dos 2º e 3º ciclo (EB2,3). 
Escola Básica Integrada (EBI). 
Escola Básica Integrada com Jardim de 
Infância (EBI/JI). 
 

 
 
O actual ensino básico mediatizado resulta da evolução da Telescola, criada no âmbito da chamada 
“Reforma Veiga Simão”, como via alternativa para levar o então ensino preparatório às crianças 
residentes em localidades mais distantes e sem possibilidade de acesso ao ensino directo. 
 
Como já foi referido anteriormente, no decurso dos últimos anos, em virtude da expansão da rede de 
escolas em que se ministra o 2º ciclo do ensino básico directo, da melhoria das acessibilidades e também 
da desertificação das regiões interiores, foi muito reduzido o número de postos de ensino básico 
mediatizado (EBM), considerando-se sempre preferencial a frequência do ensino directo. 
 
A extinção dos postos do EBM deve ser prevista nos acordos de colaboração celebrados entre as câmaras 
municipais e as direcções regionais de educação para lançamento e construção de novas escolas. 
 
A progressiva extinção destes estabelecimentos está regulamentada no Despacho Conjunto nº 
15/SEAE/SEEI/97 de 26 de Março. 
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3 Agrupamentos de escolas 
 
 
O princípio introduzido pela Lei de Bases do Sistema Educativo, no qual se alarga a obrigatoriedade da 
escolaridade para 9 anos e define que os ciclos que a compõem se processem em sequencialidade e 
preferencialmente num único estabelecimento de ensino, tem constituido uma preocupação dominante no 
redimensionamento da rede escolar, tendo a Escola Básica Integrada surgido como a tipologia mais 
adequada à rendibilização do parque escolar já existente e à criação de novos investimentos. 
 
Este modelo de estabelecimento de ensino, sofreu ao longo destes anos, pela legislação entretanto 
publicada e na prática dos diversos agentes do sistema educativo, interpretações várias e aplicações 
diferentes no terreno, todas elas apontando, no entanto, para a emergência de um novo conceito de escola. 
 
Na sua interpretação mais restrita, a Escola Básica Integrada foi entendida e levada à prática como a 
escola-edifício que reúne fisicamente nas suas instalações os alunos de uma determinada área de 
influência (geralmente uma localidade) que frequentam os 9 anos do ensino obrigatório e, em alguns 
casos, a Educação Pré-escolar, podendo ainda envolver o ensino recorrente e profissional bem como 
algumas vertentes de animação comunitária. 
 
Noutras situações e com base em versões mais abrangentes, foi realizada a articulação vertical dos 3 
níveis de ensino básico sem implicar a sua integração física, mas sim de uma forma disseminada no 
território, existindo, no entanto, uma efectiva inclusão dos 1º, 2º e 3º ciclos numa única unidade 
organizacional, passando a Escola Básica Integrada a ser entendida como escola-organização. 
 
Esta configuração de escola básica assente em unidades dispersas retomou e aprofundou conceitos como 
os de escola-sede e escola-pólo, bem como o de território educativo, entendido como o conjunto de 
unidades educativas que têm em vista o prosseguimento de acções, actividades ou projectos educativos de 
interesse comum que lhe permitam encontrar melhores soluções pedagógicas, administrativas e 
financeiras. 
 
Considerando, porém, as características de algumas áreas do país em que a distância ou as difíceis 
condições de acessibilidade não permitem o contacto frequente das crianças do 1º ciclo com a escola em 
que se completa a escolaridade básica, são possíveis formas de articulação horizontal entre escolas do 1º 
ciclo ou destas com os níveis educativos mais próximos (educação pré-escolar ou ensino básico 
mediatizado), que têm sido implementadas como forma de atenuar o isolamento profissional dos docentes 
e de favorecer a sociabilização dos alunos. 
 
Tendo como objectivo proporcionar uma gestão articulada dos recursos, bem como amenizar os 
problemas decorrentes do isolamento das Escolas Básicas de 1º ciclo, foi implementado um modelo de 
gestão para este nível de ensino - as “áreas escolares” criadas pelo Dec.Lei nº 172/91 - que, a título 
experimental, enquadraram conjuntos de jardins de infância e escolas de 1º ciclo que funcionaram com 
estruturas de direcção, administração e gestão integradas. 
 
Ainda no sentido de atenuar o isolamento e assegurar a sobrevivência de alguns estabelecimentos do 1º 
ciclo, quebrar a descontinuidade educativa entre os 1º, 2º e 3º ciclos, concorrendo para melhorar, em 
geral, a qualidade do ensino, organizaram-se vários tipos de associação de escolas, como, por exemplo, os 
decorrentes de projectos como o Programa Educação para Todos (instituido pela Resolução do Conselho 
de Ministros nº29/91) e os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (Despacho Conjunto 
nº73/SEAE/SEEI/96), ou ainda, muito circunstancialmente, funcionando com base em acordos de 
associação anuais para questões específicas. 
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Foram-se observando, ao longo do tempo, várias dinâmicas de associação de escolas sendo ainda de 
referir o Despacho Normativo nº27/97 de 2 de Junho que, a título de experiência, visava a constituição de 
redes de equipamentos com dimensão suficiente para constituir unidades autónomas de gestão. 
 
Na sequência desta experiência, o Decreto-Lei nº 115/98 de 4 de Maio, que aprova o Regime de 
Autonomia e Gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 
consagra formalmente os agrupamentos de escolas definindo-os no ponto 1 do artigo 5: 
 
“1. O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de orgãos próprios de 
administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis 
e ciclos de ensino, a partir de um projecto pedagógico comum, com vista à realização das finalidades 
seguintes: 
 
     a) Favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória 
numa dada área geográfica; 
 
     b) Superar situações de isolamento de estabelecimentos e prevenir a exclusão social; 
 
     c) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que o integram e o aproveitamento racional 
dos recursos; 
 
     d) Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão, nos termos do presente 
diploma; 
 
     e) Valorizar e enquadrar experiências em curso.” 
 
No artigo 6º do mesmo diploma enunciam-se os princípios gerais sobre agrupamentos de escolas: 
 
“1. A constituição de agrupamentos de escolas considera, entre outros, critérios relativos à existência de 
projectos pedagógicos comuns, à construção de percursos escolares integrados, à articulação curricular 
entre niveis e ciclos educativos, à proximidade geográfica, à expansão da educação pré-escolar e à 
reorganização da rede educativa. 
 
2.  Cada um dos estabelecimentos que integra o agrupamento de escolas mantém a sua identidade e 

denominação próprias, recebendo o agrupamento uma designação que o identifique, nos termos da 
legislação em vigor. 

 
3. O agrupamento de escolas integra estabelecimentos de educação e de ensino de um mesmo concelho, 
salvo em casos devidamente justificados e mediante parecer das autarquias locais envolvidas 
 
4. No processo de constituição de um agrupamento de escolas deve garantir-se que nenhum 
estabelecimento fique em condições de isolamento que dificultem uma prática pedagógica de qualidade.” 
 
 
A existência de numerosos estabelecimentos de ensino de pequena dimensão, marcadamente no 1º ciclo 
do ensino básico e na educação pré-escolar, exige que se reconheça nuns casos e se incremente noutros a 
constituição de agrupamentos de escolas que correspondam à dimensão necessária para o exercício da 
autonomia. 
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Tornou-se, assim, necessário definir critérios de planeamento que permitam o reordenamento da rede de 
acordo com um novo perfil de escola, baseado na associação de diferentes equipamentos educativos que 
garantam a oferta local de educação, perspectivando as escolas não apenas como edifício mas sim como 
estrutura organizativa, una ou espacialmente dispersa, possibilitando a organização de formas 
diversificadas de territorialização educativa que favoreçam o esbatimento das barreiras arquitectónicas. 
 
A iniciativa para a constituição de um agrupamento de escolas cabe à respectiva comunidade educativa, 
através dos órgãos de administração e gestão dos estabelecimentos interessados, do município, bem como 
do director regional de educação da respectiva área. 
 
Tendo em conta a multiplicidade de formas que podem assumir as dinâmicas locais de associação de 
estabelecimentos e as especificidades dos contextos locais em que se desenvolvem, optou-se por definir 
apenas alguns normas orientadoras, de grande flexibilidade, que possibilitem a constituição de 
agrupamentos mais adequada aos interesses de cada uma das comunidades educativas e sociais 
envolvidas.  
 
Assim, na ficha que a seguir se apresenta, estabelecem-se apenas limiares máximos relativos à população-
base, à área geográfica, ao número de alunos e de estabelecimentos e níveis de ensino a abranger, 
definindo-se os requisitos mínimos a observar na constituição de um agrupamento. 
 
Não se estabelecem valores mínimos relativos á distância entre as escolas ou ao número de alunos, por se 
considerar que este facto poderia representar um entrave à constituição de agrupamentos das pequenas 
escolas, cujos problemas específicos se procuram resolver através desta possibilidade.  
 
Embora se entenda como preferencial e sempre desejável a articulação vertical dos 3 ciclos do ensino 
básico e da educação pré-escolar, ao definirem-se apenas limiares máximos, fica incluida a possibilidade 
de articulação horizontal apenas de escolas de 1º ciclo e jardins de infância, quando não seja viável a 
inclusão de escolas de 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 
 
 

IRRADIAÇÃO POPULAÇÃO BASE E A ABRANGER REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÂO  
DE UM AGRUPAMENTO 

Definem-se valores de distâncias e de tempo 

de percurso de cada estabelecimento à sede e 

dos outros entre si (limiares preferenciais e 

máximos mais adequados). Dever-se-ão ter 

em conta as características orográficas, a rede 

de transportes, a existência de equipamentos 

de apoio e a possibilidade de articulação 

funcional entre as escolas do agrupamento. 

Preferencialmente não deve ser ultrapassada 

a base concelhia. 

Distância máxima recomendável entre os 

estabelecimentos extremos do agrupamento: 

Em transporte público: 
Km                               Minutos 

15                                30 

População base: 
Máximo: 6300 habitantes 
População escolar abranger: 
Máximo recomendável : 1500 alunos 

 

A criação de um agrupamento depende da existência 

cumulativa dos seguintes requisitos: 

- projectos pedagógicos comuns;  

- percursos escolares integrados, 

- articulação curricular entre níveis e ciclos 

educativos; 

- justificação da proximidade geográfica; 

- garantia de que nenhum estabelecimento fique 

em condições de isolamento; 

- compatibilidade com os princípios orientadores 

do reordenamento da rede educativa concelhia; 

- parecer favorável da autarquia ou autarquias 

envolvidas 
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4 - Percursos educativos e formativos após o 9º ano de escolaridade 
 
Tendo em atenção que muitos jovens abandonam o sistema de ensino sem terem concluido a escolaridade 
obrigatória e/ou sem formação profissionalmente qualificante que lhes facilite a inserção no mundo do 
trabalho, foi salientada, como objectivo prioritário, no âmbito do Acordo de Concertação Estratégica, do 
Programa para a Integração dos Jovens na Vida Activa e ainda no Plano Nacional de Emprego a 
necessidade de se fomentar uma crescente articulação institucional entre os Ministérios da Educação, do 
Trabalho e Solidariedade no sentido de reforçar um conjunto de medidas para cumprimento dos seguintes 
objectivos: 
 

 
• erradicação do abandono escolar precoce, entendido este como o abandono sem completar 
a escolaridade obrigatória de 9 anos; 
 
• progressiva generalização do acesso ao ensino e formação profissional de nível secundário; 
 
• assegurar a todos os jovens que completam a escolaridade obrigatória e não prosseguem 
estudos para o nível secundário ou que tendo transitado para este nível o abandonam sem 
terem adquirido qualificações e competências profissionais certificáveis, o acesso a acções de 
educação/formação profissional de curta duração facilitadoras da inserção na vida activa. 
 
• reforço das componentes de aprendizagem em contexto laboral. 

 
No Capítulo II do Acordo de Concertação Estratégica, refere-se expressamente o objectivo de: 
 

“garantir uma formação qualificante, ao nível do pós 9º ano, ao nível secundário ou ao nível 
 superior para todos os jovens e criar capacidade formativa adicional, com base no reforço das 
 soluções disponíveis no sistema de ensino visando, nomeadamente, o cumprimento da 
 escolaridade obrigatória e a expansão das vias tecnológicas ao nível secundário e superior, e 
 ainda a formação fornecida pelas escolas profissionais, pelo sistema de aprendizagem, pelos 
 centros de formação de gestão directa e de gestão participada , pelas escolas tecnológicas e 
 ainda por instituições acreditadas de formação.” 

 
4.1 - Ensino Secundário Regular 
 
Os estabelecimentos de ensino secundário deverão destinar-se especificamente  a este nível de ensino 
podendo eventualmente ser aí realizado o 3º ciclo do ensino básico sempre que objectivos de 
racionalização dos respectivos recursos o justifiquem.  
 
A rede destes estabelecimentos de ensino deve ser organizada de modo a que em cada região se garanta a 
maior diversidade possível de cursos, tendo em conta os interesses regionais e locais. Nesse sentido, o seu 
planeamento transcende o âmbito concelhio podendo situar-se a nível inter-municipal ou mesmo regional. 
 
As exigências pedagógicas em termos de instalações, material didáctico e recursos humanos, aconselham 
a criação destas escolas em centros que pela sua acessibilidade e área de irradiação permitam a sua 
abertura a uma mais vasta população escolarizável e a fixação de um corpo docente especializado. 
 
Deverá ter-se em conta a complementaridade da rede das escolas de ensino regular público, do particular 
e cooperativo e das escolas profissionais, traduzindo-se essa complementaridade do seguinte modo: 
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- nos grandes centros urbanos deverá ser considerada a complementaridade dentro da mesma 
área e entre áreas; 
- numa localidade a complementaridade traduzir-se-á pela concentração de funcionamento 
dos cursos no menor número possível de escolas. 

 
De acordo com os princípios enunciados na Lei de Bases do Sistema Educativo para este nível de ensino 
definiram-se os seguintes tipos de escolas que o Decreto-Lei nº 314/97 de 15 de Novembro veio 
actualizar e uniformizar. 
 

Tipologia dos estabelecimentos de Ensino Secundário 
 

Tipo de estabelecimento Níveis, Ciclos e Modalidades de Educação e Ensino Designação 
Escola Secundária Ensino secundário pluricurricular 

Ensino secundário técnico e tecnológico 
Ensino secundário artístico 
Ensino profissional 

Escola secundária (ES). 
Escola secundária tecnológica (EST). 
Escola secundária artística (ESA). 
Escola profissional (EP). 

 
 
4.2  Escolas Profissionais 
 
O Decreto-Lei nº 26/89 de 21 de Janeiro, criou as Escolas Profissionais no âmbito do ensino não superior. 
Este diploma viria a ser revogado pelo Decreto-lei nº 70/93 de 10 de Março. Porém, a experiência de 
quatro anos de aplicação deste diploma revelou algumas fragilidades e ambiguidades relativas ao 
processo de criação das escolas, à natureza jurídica dos promotores, à relação destes com os órgãos de 
direcção, à responsabilização pedagógica e financeira dos órgãos da escola, bem como o modelo de 
financiamento 
 
O Decreto-Lei nº 4/98 de 8 de Janeiro tendo em vista combater as fragilidades existentes, renova a aposta 
no ensino profissional e consolida as escolas profissionais como instituições educativas. 
 
No que diz respeito ao primeiro dos referidos objectivos, procura-se reforçar a identificação do ensino 
profissional com uma modalidade especial de educação, dirigida à estruturação e qualificação educativa 
da formação profissional dos jovens, ao mesmo tempo que se procura introduzir no sistema educativo 
uma via própria de estudos de nível secundário, alternativa ao ensino secundário regular. 
 
Relativamente ao objectivo de consolidar as escolas profissionais como instituições educativas, 
procuram-se reforçar as articulações entre a educação escolar e a formação profissional e, por outro lado, 
entre as organizações escolares e as instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e 
culturais. 
 
Nos termos deste decreto-lei, as escolas profissionais são estabelecimentos privados dotados da mais 
ampla autonomia, mas sujeitos à tutela científica, pedagógica e funcional do Ministério da Educação, 
podendo ser livremente criadas por pessoas singulares, bem como por pessoas colectivas, isoladamente ou 
em associação. 
 
O Estado pode subsidiariamente criar escolas profissionais para assegurar a cobertura de áreas de 
formação ou de regiões do País não contempladas pela rede de escolas profissionais existentes.  
 
Considerando a multiplicidade de formas organizativas e curriculares que as escolas profissionais podem 
apresentar, definem-se, para esta modalidade especial de educação escolar, apenas algumas orientações 
gerais para a sua constituição. 
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O Despacho Normativo nº27/99 de 25 de Maio define os requisitos funcionais e construtivos 
necessários para a concessão de autorização de funcionamento destes estabelecimentos de ensino. 
 
Recomenda-se ainda que na sua criação seja tida em conta a adequação da oferta de formação à 
satisfação de necessidades do tecido económico e social, bem como a articulação com outras iniciativas 
de ensino, condicionando a criação dos diferentes cursos a um levantamento prospectivo de necessidades 
de qualificação e de oportunidades de trabalho a nível da região em que estão inseridas. 
 
Deverá ainda fazer-se a articulação dos cursos com a restante oferta formativa ao nível do ensino 
secundário e a formação profissional inserida no mercado de emprego. 
 
 
4.3 -Formação profissional 
 
 
A formação profissional organiza-se dentro de um sistema flexível capaz de responder em tempo e com 
qualidade às expectativas dos públicos alvo e às necessidades do mercado de emprego, permitindo assim 
a valorização dos recursos humanos do país, desenvolvendo duas modalidades de formação 
profissional: 
 
• a formação inicial e 
• a formação profissional contínua. 
 
A formação profissional inicial visa proporcionar uma oportunidade para a vida activa aos jovens que 
abandonam o sistema escolar sem terem cumprido a escolaridade obrigatória, procurando, a par de uma 
formação profissionalizante completa e qualificante numa área específica, elevar o nível sócio-cultural do 
jovem e completar a educação básica. 
 
A aprendizagem, nos termos do Decreto-Lei 205/96 de 25 de Outubro, é entendida como uma 
modalidade de formação profissional inicial inserida no mercado de emprego dando uma particular 
importância á articulação entre os objectivos específicos da formação e os objectivos educativos. 
 
A aprendizagem distingue-se entre as diversas ofertas de formação profissional inicial pela importância 
que nela assume a formação em situação de trabalho, o designado “regime de alternância”, enquanto 
processo de aquisição de competências, ultrapassando a situação de simples aplicação prática de 
conhecimentos. 
 
A formação no âmbito da aprendizagem organiza-se de forma a que a qualificação profissional esteja 
associada à aquisição de competências que impliquem uma progressão escolar, reforçando-se assim a 
articulação entre a educação e a formação, com o objectivo de promover a qualificação de base daqueles 
que foram excluídos precocemente do sistema escolar, e contribuir para a modernização da economia, 
pela produção de qualificações intermédias. 
 
Nesse sentido a aprendizagem é um sistema de formação dirigida a jovens desde que tenham ultrapassado 
a idade limite de escolaridade obrigatória e os seus cursos configuram um processo formativo integrado 
com componentes de formação sócio-cultural, científico-tecnológica e prática. 
 
A aprendizagem compreende: 



 22

• cursos de orientação de nível I e cursos de aprendizagem de nível II, destinados a não diplomados do 
ensino básico; 

•  cursos de aprendizagem de nível III, destinados a diplomados do ensino básico de 9 anos de 
escolaridade; 

•  e ainda cursos de formação pós-secundária, especialização tecnológica ou qualificação tecnológica 
avançada dirigidos a jovens com qualificação profissional de nível III. 

 
Entende-se por formação profissional inserida no mercado de emprego a que se destina 
especificamente a activos empregados e a desempregados, incluindo neste caso também os candidatos ao 
primeiro emprego, com prioridade para os segmentos da população com maior dificuldade de inserção no 
mercado de emprego, nomeadamente, as mulheres, os jovens com baixas qualificações, as minorias 
étnicas e as pessoas afectadas pelo insucesso escolar. 
  
Este sistema de formação deverá ser articulado com o meio empresarial e as organizações representativas 
de trabalhadores e empregadores na perspectiva de satisfação das suas necessidades de formação e no 
aproveitamento de recursos formativos. 
 
 
5 - Ensino Recorrente 
 
 
A Lei de Bases do Sistema Educativo determina a organização dentro do sistema educativo de um 
subsistema designado por ensino recorrente de adultos.  
 
O funcionamento dos cursos de ensino recorrente deve concentrar-se numa mesma escola ou no menor 
número de escolas possível por forma a optimizar a utilização dos espaços, equipamentos e recursos 
humanos existentes numa localidade, desde que estejam asseguradas condições de transporte e 
compatibilidade de horários de modo a viabilizar a sua frequência por parte dos interessados.   
 
Prevendo as inevitáveis reconversões a ocorrer no mercado de trabalho tenderão a libertar mão de obra 
menos qualificada, no documento que consubstancia a primeira contribuição do Ministério da Educação 
para o Plano Nacional de Emprego (já citado) considera-se prioritário o reforço do ensino recorrente e a 
sua melhor articulação com a qualificação profissional no âmbito de uma estratégia integrada de 
formação /aprendizagem ao longo da vida definindo como objectivo de curto prazo: 
 
• Elevar o nível de qualificação e competências profissionais da população adulta, através de 

intervenções integradas na educação de base do ensino recorrente. 
 
E como objectivo estruturante com impacte de mais longo prazo: 
 
• Construir as bases para uma educação/formação ao longo da vida, enriquecendo os curricula 

escolares e da formação com novos saberes e atitudes. 
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6 - Ensino Pós - Secundário 
 
6.1  Escolas Tecnológicas 
 
As escolas tecnológicas são estruturas educativas para a formação e valorização dos quadros médios com 
perfil profissional adaptado às exigências do desenvolvimento industrial português, e foram criadas no 
âmbito do Programa II do PEDIP ( Programa Estratégico de Dinamização da Indústria Portuguesa). 
 
Estas escolas promovem cursos pós-secundários não superiores pretendendo-se com eles contribuir para a 
formação integral dos jovens, facultando-lhes experiência profissional e contactos com o mundo do 
trabalho, de forma a proporcionar preparação adequada a um exercício profissional qualificado. 
 
Os cursos ministrados pelas escolas tecnológicas são organizados de preferência em módulos de duração 
variável, combináveis entre si segundo níveis de escolaridade e podem igualmente ser realizados em 
regime pós-laboral. 
 
O acesso a estes cursos é circunscrito a indivíduos que concluiram o ensino secundário e possuem uma 
qualificação profissional de nível III, bem como aos que para atingirem esta situação tenham em falta um 
máximo de duas disciplinas. Aos alunos que terminam com aproveitamento os referidos cursos é-lhes 
atribuído um diploma de especialização tecnológica de qualificação profissional de Nível III. 
 
Os cursos de especialização tecnológica podem ser promovidos por instituições que realizam formação 
profissional de nível III ou de formação escolar de ensino secundário ou equivalente, nomeadamente, 
escolas secundárias e escolas profissionais. 
 
6.2. Ensino Superior 
 
Como já foi referido no Capítulo II, o ensino superior compreende o ensino universitário e o ensino 
politécnico. 
 
O ensino universitário realiza-se em universidades e em escolas universitárias não integradas. As 
universidades podem ser constituídas por escolas, institutos ou faculdades e/ou departamentos podendo 
ainda integrar escolas superiores do ensini politécnico. 
 
De acordo com o disposto na LBSE, o ensino politécnico “visa proporcionar uma sólida formação 
cultural e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar 
conhecimentos científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de 
actividades profissionais”.  
 
Criado em 1979, o ensino superior politécnico, teve como objectivo dotar o País com profissionais de 
perfil adequado à concretização do seu processo de desenvolvimento. No entanto, só a partir de meados 
da década de 80, veio a ter um crescimento notável, devido à criação da maioria das suas escolas nas 
diversas regiões do país.  
 
Ao ensino politécnico é reconhecida especial aptidão para satisfazer as necessidades de formação 
científica, técnica e profissional das estruturas produtivas regionais constituindo inegável estímulo ao 
desenvolvimento social. A sua distribuição geográfica tem representado um contributo importante para 
uma estratégia de desenvolvimento regional. 
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Em termos de instalações podemos encontrar três modelos que correspondem à generalidade das 
situações disseminadas pelo país - campus, pólos de ensino e institutos politécnicos ou universidades 
desagregadas por diversos edifícios localizados em zonas distintas dentro de uma mesma cidade. Cada 
um dos modelos que a seguir se descrevem tem sido adoptado quer pelas universidades quer pelos 
politécnicos. 
 

Os Campus - concebidos como conjuntos isolados com equipamentos próprios, integrando 
edifícios para ensino e investigação, administração, alojamento para estudantes e 
equipamentos sociais, culturais e comerciais e que funcionam autonomamente. 
 
Os Pólos de Ensino - são complexos de diversos edifícios - ensino, investigação e 
administração - que mantêm um certo grau de autonomia 
 
Edifícios de ensino disseminados pela cidade - os politécnicos e as universidades que se 
estruturam dentro deste modelo são constituídos por diversos edifícios localizados em áreas 
distintas. Neste modelo as instituições de ensino superior usufruem dos serviços e 
equipamentos urbanos existentes. 
 

Em termos de planeamento verifica-se, de acordo com as conclusões do estudo “Prospectiva do Ensino 
Superior em Portugal”6 uma falta de sintonia entre as políticas universitárias e as políticas municipais. 
Na escolha do local de implantação de instituições de ensino superior as Câmaras Municipais têm tido 
um papel reduzido em todo o processo. Os planos dos conjuntos universitários e politécnicos embora 
façam parte integrante dos planos directores municipais não são na maior parte das vezes articulados 
com a malha urbana envolvente. 
 
Existem estabelecimentos de ensino politécnico em todos os distritos verificando-se que o número de 
estabelecimento, quer públicos quer privados, tem vindo a evoluir positivamente.

                                                           
6 Gago, J.Mariano,(Coordenação e Síntese)“Prospectiva do Ensino Superior em Portugal”, DEPGEF/ME, Lisboa 1994. 
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VI. QUADROS/SÍNTESE DOS CRITÉRIOS DE PLANEAMENTO 

 
Apresenta-se seguidamente um conjunto de quadros em que se sintetizam os normativos gerais de 
planeamento a observar em todas as intervenções na rede educativa, quer se trate de acções no sentido do 
reordenamento da rede existente quer da criação de novos equipamentos. 
 
Os indicadores utilizados baseiam-se em conceitos demográficos, pedagógicos e arquitectónicos que se 
referem num quadro explicativo que se apresenta na página seguinte.  
 
Apresentam-se quadros relativos a: 
 
• estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário 
• instalações para educação física e desporto. 
 
 
1.Estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário 
 
 
O património arquitectónico nacional contém exemplos notáveis de edifícios escolares que desde há 
muito são verdadeiros pólos de referência cultural e urbana. Hoje, ultrapassada a fase difícil da explosão 
escolar, esse património comum deve ser um incentivo para o reconhecimento mais generalizado da 
importância social e do valor simbólico do edifício escolar. 
 
Assim, para além das exigências pedagógicas, funcionais e construtivas mais directamente ligadas à 
função educativa, as intervenções a realizar no parque escolar devem privilegiar decididamente a 
integração urbanística e arquitectónica das escolas no tecido dos aglomerados urbanos e atender às 
exigências construtivas próprias dos locais onde são edificadas. 
 
Importa também que os edifícios escolares sejam concebidos na dupla perspectiva de diversificação e de 
versatilidade de soluções: cada escola deve ter feição própria, e todas devem ser dotadas da capacidade 
de acompanhar, sem rupturas e por adaptações sucessivas, a evolução das práticas pedagógicas e dos 
currículos, as oscilações da procura. 
 
Nas páginas seguintes apresentam-se quadros organizados por tipo de escola, onde se sintetizam os 
principais critérios que devem orientar os processos de localização, dimensionamento e programação dos 
estabelecimentos para a educação pré-escolar e os ensinos básico e secundário. Quanto às escolas 
profissionais e tecnológicas e aos institutos politécnicos, apresentam-se apenas critérios genéricos, dada a 
grande diversidade de áreas de ensino e formação que podem abranger. 
 
Relativamente às áreas de terreno a reservar para os diferentes tipos e capacidades de escolas básicas e 
secundárias, salienta-se que os valores indicados nos quadros contemplam as áreas necessárias para a 
implantação das instalações cobertas e descobertas para educação física e desporto. O programa destas 
instalações deve ser definido caso a caso, em função da zona climática e da existência ou não, na 
proximidade do terreno escolar, de equipamentos desportivos comunitários ou de outras escolas, 
susceptíveis de serem compartilhados.  
 
Sobre este tema, apresenta-se um quadro complementar aos já referidos, com indicação de áreas de 
referência relativas a instalações interiores e exteriores cobertas para educação física e desporto, 
conforme as recomendações constantes do documento do Departamento de Gestão de Recursos 
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Educativos – “Programa de Referência para a Concepção e Projecto de Instalações Escolares para 
Educação Física e Desporto para os 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário”, de 
Fevereiro de 1996. 
 
 Sobre a concepção arquitectónica de estabelecimentos de educação e ensino, podem ser consultados: 
 
- “Escola Básica Integrada – modelo de  organização espacial”, ME -DGAE, Abril 1991; 
- “Educação Pré-Escolar – programa preliminar de instalações”, ME - DEGRE, Abril 1994;  
- “Escolas para crianças dos 6 aos 10 anos – indicações para concepção e construção de instalações 

para o ensino básico – 1º ciclo”, ME - DEGRE, Abril 1994; 
- “Ensino Secundário – edifício escolar – listagem e caracterização de espaços”, ME - DEGRE, 

Outubro 1996; 
- “Ensino Secundário. Curso Tecnológico de Animação Social – programa preliminar de instalações”, 

ME - DEGRE, Agosto 1995; 
- “Ensino Secundário. Curso Tecnológico de Administração – programa preliminar de instalações”, 

ME - DEGRE, Julho 1996; 
- “Centro de Recursos de Escola – referências de base para concepção, construção, apetrechamento”, 

ME - DEGRE, Abril 1994; 
- “Bibliotecas Escolares – instalações e organização do espaço”, ME, Fevereiro 1998. 
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VII- ANEXOS 
 
Anexo 1 

 
Referem-se seguidamente os diplomas legais pela ordem em que aparecem no documento: 
 
Lei 46/86 de 14 de Outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo 
 
Despacho Conjunto nº 28/SERE/SEAM/88 que define os princípios gerais da planificação da Rede 
Escolar. 
Lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro - Lei Quadro da Educação Pré-Escolar. 
 
Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho que consagra o regime jurídico do desenvolvimento da educação 
Pré-escolar, estabelecendo a criação de uma rede nacional de educação pré-escolar que integra uma rede 
pública e uma rede privada, visando efectivar a universalidade da educação pré-escolar. 
 
Despacho Conjunto nº 48/SEAM/SERE/91 de 20 de Abril - regulamenta o Ensino Básico Mediatizado 
(revogado pelo Despacho Conjunto njº 15 SEAE/SEEI de 18 de Abril. 
 
Decreto-Lei nº 533/80 de 21 de Novembro estabelece.Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. 
 
Decreto-Lei nº 108/88 de 31 de Março que regulamenta o ensino particular e cooperativo, integrando-o 
na Rede Escolar para efeitos de ordenamento desta. 
 
Decreto-Lei nº 401/91 de 16 de Outubro que estabelece o enquadramento legal da formação 
profissional quer no sistema educativo quer no mercado de trabalho. 
 
Decreto-Lei nº 405/91 de 16 de Outubro que estabelece o regime jurídico específico da formação 
profissional inserida no mercado de trabalho. 
 
Decreto-Lei nº 26/89 de 21de Janeiro- cria as escolas pofissionais 
 
Decreto-Lei nº 70/93 de 10 de Maio, reformula o anterior. 
 
Decreto-Lei nº 4/98 de 8 de Janeiro que estabelece o novo regime de criação, organização e 
funcionamento das escolas profissionais no âmbito do ensino não superior. 
 
Despacho Conjunto nº123/97 de 7 de Julho tem como objectivo assegurar o efectivo cumprimento da 
escolaridade básica de nove anos por todos os jovens associado a uma qualificação profissional 
certificada de nível II. 
 
Decreto-Lei nº 102/84 de 29 de Março, estabelece a disciplina jurídica da formação profissional inicial 
de jovens em regime de aprendizagem 
 
Decreto-Lei nº 205/96 de 25 de Outubro, estabelece o regime jurídico da aprendizagem no quadro da 
formação profissional inserida no mercado de emprego 
 
Decreto-Lei nº 383/91 de 9 de Outubro define o regime geral dos cursos de pré-aprendizagem. 
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Decreto-Lei nº 205/96 de 25 de Outubro  estabelece o regime jurídico de aprendizagem, que é um 
sistema de formação profissional inicial em alternância no quadro da formação profissional inserida no 
mercado de emprego 
 
Despacho Conjunto nº 258/97 de 21 de Agosto que define os critérios aplicáveis à caracterização do 
equipamento necessário ao funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar. 
 
Despacho Conjunto nº 268/97 de 25 de Agosto que define os critérios gerais de programação dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar. 
 
Decreto-Lei 291/97 de 4 de Setembro que define o regime de atribuição de financiamento para instalação 
de estabelecimentos de educação pré-escolar. 
 
Decreto-Lei nº 89-A/98 de 7 de Abril que cria uma linha de crédito bonificado para financiamento de 
construção e aquisição de instalações e equipamento de estabelecimentos de educação pré-escolar. 
 
Despacho nº 33/ME/91 de 26 de Março define as tipologias de estabelecimentos de educação e ensino. 
 
Despacho Conjunto nº 19/SERE/SEAM/90 de 15 de Maio que determina que cada Direcção Regional 
promova a criação, em regime de experiência pedagógica, de uma escola básica de 9 anos a nível de sede 
de concelho. 
 Decreto-Lei nº 35/88 de 4 de Fevereiro regulamenta o concurso dos professores do 1º ciclo e educadores 
de infância. 
 
Decreto-Lei nº 299/84 de 5 de Setembro - transportes escolares 
 
Decreto-Lei nº 314/97 de 15 de Novembro que estabelece a denominação dos estabelecimentos de 
educação ou de ensino públicos não superiores. 
 
Despacho Conjunto nº 15/SEAE/SEEI/97 de 18 de Abril, define regras para a extinção dos postos de 
ensino básico mediatizado. 
 
Decreto-Lei nº 172/91 de 10 de Maio define a aplicação, em regime de experiência pedagógica, de novo 
modelo de gestão e administração em 48 escolas e áreas escolares. 
 
Resolução do Conselho de Ministros nº 29/91 que institui o Programa Educação para Todos 
 
Despacho Conjunto nº 73/SEAE/SEEI/96 de 3 de Setembro determina a criação de Territórios 
Educativos de Intervenção Prioritária 
 
Despacho Normativo nº 27/97 de 2 de Junho pretende estimular a participação e a iniciativa das escolas 
nos domínios do reordenamento da rede educativa. 
 
Decreto-Lei nº 115/98 de 4 de Maio aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 
 
Despacho Normativo nº27/99 de 25 de Maio define os requisitos funcionais e construtivos necessários 
para a concessão de autorização de funcionamento às escolas profissionais. 
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Outra Legislação 
 
Decreto-Lei nº 286/89 de 29 de Agosto que define os planos curriculares dos ensinos básico e 
secundário. 
 
Decreto-Lei nº 319/91 de 23 de Agosto que regula a integração dos alunos portadores de deficiência nos 
estabelecimentos públicos de ensino nos níveis básico e secundário. 
 
Despacho Conjunto nº 128/97 de 9 de Julho determina que as escolas em articulação com o Ministério 
da Educação e as Autarquias assegurem, no âmbito do apoio sócio-educativo às famílias as condições 
para que as crianças e os jovens realizem percursos escolares bem sucedidos. 
 
Despacho Conjunto nº 129/97 de 9 de Julho determina programas de alimentação e nutrição, acção 
social escolar e promoção e educação para a saúde. 
 
Despacho Conjunto nº 105/97 de 1 de Julho estabelece o regime aplicável à prestação de serviços de 
apoio educativo com base na articulação dos recursos e das actividades de apoio especializado existente 
nas escolas, no quadro do desenvolvimento dos projectos educativos. 
 
Despacho nº 5220/97 de 4 de Agosto que define as orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar 
 
Despacho Conjunto nº 528/97 de 24 de Dezembro define o apoio ao novo ensino secundário que se 
traduz no apoio especial às disciplinas oficinais e laboratoriais e aos projectos de ligação sala de aula-
trabalho.  
 
Resolução do Conselho de Ministros nº 20/98, de 6 de Fevereiro, que cria a Comissão de 
Acompanhamento do Plano Nacional de Emprego. 
 
Lei nº 42/98 de 6 de Agosto - Lei das Finanças Locais - estabelece o regime financeiro dos municípios 
e das freguesias.  
 
Lei nº 159/99 de 14 de Setembro estabelece o quadro de transferência das atribuições e competências das 
autarquias locais, atribuindo-lhes responsabilidades no domínio da construção e manutenção dos 
estabelecimentos de educação e ensino. 
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Anexo 2 
 

Siglas Utilizadas 
 
CPTV - Ciclo Preparatório por Televisão 
 
CSPOPE – Cursos Predominantemente Orientados para o Prosseguimento de Estudos 
 
CSPOVA – Cursos Predominantemente Orientados para a Vida Activa 
 
DAPP - Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento 
 
DEB.- Departamento de Educação Básica 
 
DEPGEF - Departamento de Planeamento e Gestão Financeira 
 
DEGRE - Departamento de Gestão dos Recursos Educativos 
 
DES - Departamento de Ensino Secundário 
 
DGAE - Direcção Geral da Administração Educativa 
 
EBM – Ensino Básico Mediatizado 
 
GLAAE - Grupo de Lançamento do Ano Escolar 
 
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 
 
INE - Instituto Nacional de Estatística 
 
IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social 
 
LBSE - Lei de Bases do Sistema Educativo 
 
MEPAT - Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território 
 
PEDIP - Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Indústria Portuguesa 
 
PNE - Plano Nacional de Emprego 
 
PRODEP - Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal 
 
SEAE - Secretaria de Estado da Administração Educativa 
 
SEEI - Secretaria de Estado da Educação e Inovação 
 
SERE - Secretaria de Estado da Reforma Educativa 
 
TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária 
 



Designação do Estabelecimento: Escola Secundária (ES) 
Ensino Secundário – Faixa etária: dos 15 aos 17 anos 

 
IRRADIAÇÃO 

 
POPULAÇÃO BASE  E 

POPULAÇÃO A 
ESCOLARIZAR 

 
CRITÉRIOS DE 

PROGRAMAÇÃO 

 
CRITÉRIOS DE 

DIMENSIONAMENTO 

 
CRITÉRIOS DE 
LOCALIZAÇÃO 

 
 

OBSERVAÇÕES 

 
A distância e o tempo 
máximos entre a escola e os 
locais de residência da 
população escolar é medida 
ao longo das vias de 
comunicação transitáveis, 
considerando ainda faixas 
marginais de 500 m de largura 
para cada lado dos seus 
eixos. 
 
 
 
Percursos escola – 
habitação: 
 
• A pé 
     a) preferencial: 

   até 2Km  ou 30 minutos 
 
     b) máximo aceitável: 

   até 3Km  ou 50 minutos 
 
• Em transporte público 
         máximo aceitável: 

60 minutos 
 
 
 
 
 

 
Variação NUTIII dos grupos 
etários (1991): 
 
15 - 17  anos: 3,9 % - 6,1% 
 
 
Mínimo: 
População base:  

13300 a 12500 habitantes 
 
População a escolarizar:  

390 alunos (18 turmas) 
 
Máximo: 
População base:  

25600 a 24000 habitantes 
 
População a escolarizar:  

1170 alunos (39 turmas) 
 
 
A população a escolarizar 
corresponde a uma taxa de 
frequência do ensino 
secundário de 75% a 80% 
para este grupo etário. 

 
Regime de funcionamento das 
escolas: turno único 
 
Máximo de alunos/turma: 

30 alunos 
 
A oferta das escolas 
secundárias deve ser pluri-
curricular, devendo oferecer 
simultaneamente cursos de 
carácter geral e de preparação 
para a vida activa, de modo a 
que em cada região se garanta 
a maior diversidade possível de 
cursos, tendo em conta os 
interesses locais e regionais. 
 

Refª Turmas Alunos

ES 18 540
ES 21 630
ES 24 720
ES 30 900
ES 36 1080
ES 39 1170   

 

- Estes modelos de escolas 
oferecem sempre os 4  cursos 
de carácter geral e pelo 
menos 1 curso tecnológico do  
agrupamento científico-
natural, económico-social ou 
humanidades).  

- Os modelos ES36 e ES39 
oferecem simultaneamente 
cursos de carácter geral e 
cursos tecnológicos nos 4 
agrupamentos. 

 
Os programas de espaços das escolas a 
construir, ampliar ou remodelar, deverão 
ser definidos caso a caso e terem 
flexibilidade para futuras adaptações 
nos edifícios escolares em função da 
evolução da procura. 
 

• Indicadores de referência: 
 

Área bruta de construção: 
8,5 m2/aluno 

 
Área de terreno: 

24 m2/aluno 
 
 
 

Ab *
(m2)

Terreno **
(m2)

Terr./al.
(m2)

5.300 14.500 26,9
5.900 15.000 23,8
6.400 17.000 23,6
7.100 18.000 20,0
8.500 22.000 20,4
9.100 23.000 19,7  

 

- As áreas brutas indicadas 
correspondem a modelos teóricos de 
programas de espaços que não 
incluem os cursos de mecânica e 
construção civil. A oferta destes 
cursos corresponde a um acréscimo 
de área bruta de 450m2 e 700m2 
respectivamente. 

- As áreas de terreno indicadas devem 
ser acrescidas de 500m2 no caso da 
oferta conjunta dos cursos 
tecnológicos de mecânica e 
construção civil. 

 
• A escola e a envolvente 

urbana: 
- correcta inserção da escola 

no tecido urbano; 
- proximidade e articulação 

funcional entre a escola, as 
zonas de residência da 
população a servir e os 
outros equipamentos 
(centros culturais, centros 
tecnológicos, parques 
despor-tivos, zonas verdes); 

- rede de transportes 
públicos; 

- segurança nos percursos, 
nas áreas envolventes da 
escola e nas zonas de 
acesso imediato  à escola; 

- adequadas condições 
ambientais (qualidade do 
ar, níveis de ruído); 

- abastecimento de água, 
drenagem de esgotos, 
energia eléctrica,  rede de 
telecomu-nicações e 
recolha de lixos. 

 
• Terrenos: 
- com declives suaves e boas 

condições de salubridade 
(exposição solar, regime de 
ventos, humidades); 

- com características 
geológicas e geotécnicas 
que possibilitem a execução 
de fundações directas. 

 
Incompatibilidades: 
- vizinhanças insalubres ou 

perigosas; 
- atravessamento por linhas 

aéreas de transporte de 
energia eléctrica. 

 
A escola não deve ser abrangida 
pelo raio de acção de outras 
existentes sub- 
utilizadas e em bom estado de 
conservação, onde seja ministrado  
o mesmo nível de ensino. 
 
 
* Ab – área bruta de construção.  
Os valores apresentados não 
incluem instalações interiores e 
exteriores cobertas para educação 
física e desporto (cf. 
 quadros anexos). 
 
**  Terreno – área total de terreno 
(inclui todas as instalações para 
educação física e desporto). Os 
valores indicados referem-se a 
áreas de terrenos com declive 
suave, até 5%. Por cada ponto 
percentual acima de 5% e até ao 
máximo de 10%, a área de terreno 
deverá ser acrescida de 4%.  
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Designação do Estabelecimento: Escola Profissional (EP) 
FUNÇÕES: Destina-se a ministrar cursos profissionais do nível secundário com certificação de nível III ou de conclusão da escolaridade 

básica com certificação profissional do nível II 
 

 
 

IRRADIAÇÃO 

 
POPULAÇÃO BASE  

E POPULAÇÃO A 
ESCOLARIZAR 

 
CRITÉRIOS DE 

PROGRAMAÇÃO 

 
CRITÉRIOS DE 

DIMENSIONAMENTO 

 
CRITÉRIOS DE 
LOCALIZAÇÃO 

 
 

OBSERVAÇÕES 

 
A nível concelhio ou supra-
municipal. Alguns com-
celhos urbanos poderão dis-
por de mais do que uma 
escola. 

 
Predominantemente a po-
pulação do concelho e 
abertura a população ex-
terior desde que haja 
disponibilidade. 
 
População alvo: 
 

Cursos de Nível II: 
Candidatos com 2.º ciclo 
do ensino básico. 
 
Cursos de Nível III: 
Candidatos com o ensino 
básico ou equivalente. 

 

A criação das escolas profis-
sionais privadas está sujeita a 
autorização prévia de fun-
cionamento do ME de acordo 
com os seguintes requisitos: 

- Oferta de cursos profissionais 
definidos no DL 4/98 de 8/1; 

- Adequação da oferta de for-
mação às necessidades do 
tecido social; 

- Envolvimento institucional de 
representantes do tecido 
social em órgãos da escola, 
na organização da formação 
e inserção profissional dos 
diplomados; 

- Recrutamento de docentes 
com habilitações 
académicas e profissionais 
adequadas; 

- Instalações e equipamento 
adequados. 

 

 
O número de alunos por turma varia 
normalmente entre 15 e 26, 
havendo casos excepcionais com 
menor número. 
 
As escolas podem oferecer cursos 
em 17 áreas de formação, 
definindo-se a sua tipologia em 
função da dimensão e tipo de 
cursos que cada uma é autorizada 
a conferir. A dimensão mínima de 
três turmas corresponde aos três 
anos de formação de um curso de 
nível II. 
 
A continuidade ou a criação de 
novos cursos é condicionada, a 
curto prazo, pela evolução do 
mercado de profissões a que a 
escola procura dar resposta. 

 
A localização de uma escola 
profissional deve ser con-
dicionada às necessidades de 
desenvolvimento local e regional. 
 
Há vantagens na proximidade com 
escolas do ensino secundário  
regular que ofereçam à população 
escolar serviços e equipamentos 
complementares, mediante 
acordos. 
 
Deverá analisar-se a oferta global 
dos cursos oferecidos 
conjuntamente com os do ensino 
tecnológico das escolas públicas 
da região, ou locais.  

 
Em geral, as escolas profissionais 
são estabelecimentos privados, 
dotados de autonomia, mas 
dependendo da tutela científica, 
pedagógica e funcional do 
Ministério da Educação. 
 
As escolas profissionais privadas 
podem candidatar-se a 
comparticipação pública nas 
despesas inerentes aos cursos 
profissionais que organizem. 
As escolas profissionais públicas, 
são financiadas pelo Orçamento 
do Estado, podendo, 
complementarmente, candidatar-
se a outros financiamentos 
públicos. 
 
A selecção do pessoal docente 
rege-se pelo princípio da 
adequação dos perfis dos can-
didatos às exigências profis-
sionais definidas. Para a com-
ponente de formação técnica deve 
ser dada preferência a formadores 
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CRIAÇÃO 
 
 
 
As escolas profissionais podem ser criadas : 

- Por pessoas singulares ou colectivas, isoladamente ou em associação ; 
- Podem participar pessoas colectivas de natureza pública na criação de escolas, em 

associação; 
- Por outros Estados ou organizações internacionais de que Portugal faça parte, mediante 

acordo celebrado. 
- Pelo Estado, subsidiariamente, nas áreas não cobertas pela rede existente 

 
A criação de escolas profissionais públicas é feita por portaria conjunta dos Ministros das 
Finanças e da Educação, podendo ainda resultar da transformação de estabelecimentos de 
ensino e formação já existentes. 
 

com experiência profissional ou 
empresarial efectiva. Para a 
componente sócio-cultural e 
científica, os professores e 
formadores devem possuir as 
habilitações legalmente exigidas 
para os graus correspondentes do 
ensino secundário regular. 
 

 
DGAE – Direcção de Serviços para a Qualidade dos Equipamentos Educativos 
Outubro de 1999    
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