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ANEXO 3 

Plano de funcionamento e organização 

do prolongamento de horário da 

Componente de Apoio à Família  

 



 

 

Uma das atribuições e competências dos municípios em matéria da educação 

é a de assegurar a componente de apoio à família na educação pré-escolar, segundo 

o decreto-lei nº144/2008 art.º 2º, nº1.  

Também a Lei-Quadro (Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro) que consigna os 

objectivos da educação pré-escolar prevê que os seus estabelecimentos devam 

adoptar um horário adequado para o desenvolvimento das actividades pedagógicas, 

no qual se prevejam períodos específicos para actividades educativas de animação e 

de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades destas, e também um horário 

que deve igualmente adequar-se à possibilidade de neles serem servidas refeições às 

crianças (art.º 12º).  

Assim, percebe-se que a componente de apoio à família consiste no 

fornecimento de refeições e no apoio ao prolongamento de horário pré-escolar. 
 

O serviço de refeições refere-se aos almoços atribuídos às crianças, e o 

prolongamento de horário prende-se com a realização de actividades de animação 

sócio-educativa. Estas actividades têm como objectivo o fruir, sendo por isso 

importante que seja um tempo de prazer e satisfação, sendo mais solto, íntimo, menos 

estruturado, e portanto mais informal. Estas actividades podem permitir o 

desenvolvimento de práticas não contempladas no currículo formal, mas podem 

possibilitar o desenvolvimento de aprendizagem com qualidade através de tarefas 

estimulantes e com potencial pedagógico. 

É neste âmbito do prolongamento de horário, que se sentiu a necessidade de 

organizá-lo tendo em conta vários factores: os espaços físicos disponíveis, o número 

de crianças a usufruir a componente de apoio à família, as necessidades dos pais, e 

os recursos físicos e humanos existentes. Depois de analisadas as várias condições 

existentes para a efectiva realização do prolongamento de horário, o melhor modo de 

organização encontrado compõe-se em três vertentes distintas, num horário estipulado 

das 15:30h às 18:30h: “brincadeira orientada”, “actividades de animação sócio-

educativa” e “actividades de expressão físico-motora”.  

 

Componente de 
Apoio à Família 



 

A organização do prolongamento de horário procede-se do seguinte modo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema de organização é rotativo, ou seja, os grupos que se constituem 

são todos dias diferentes para que todas as crianças possam realizar as mesmas 

actividades.    

Sendo que, as “actividades de animação sócio-educativa” e as de “actividades 

de expressão físico-motora” têm um período de tempo menor, acabando às 17:30h, as 

crianças que se encontravam nessas actividades juntam-se depois às crianças da 

“brincadeira orientada” até às 18:30h.   

É ainda de salientar que apesar do horário estabelecido ter tido em conta as 

necessidades dos pais, nem todos sentem as mesmas necessidades. Deste modo, há 

crianças que vão saindo ao longo do tempo, não ficando as 130 crianças até às 

18:30h.  

Para se compreender em que consiste cada actividade existente no 

prolongamento de horário, apresenta-se de seguida um quadro que explica as 

características de cada vertente existente, tendo em conta: o grupo, o tempo, o 

espaço, as actividades, e os materiais.    

Com a leitura do quadro perceber-se-á que as actividades variam entre si. Essa 

diversidade é propositada no sentido de poder oferecer às crianças a oportunidade de 

experienciarem vários tipos de tarefas em várias áreas. No entanto os objectivos 

gerais são transversais a cada actividade enunciada, passando por oferecer um 

momento de satisfação, despertar interesses e até desenvolver a aprendizagem.  

 

 

 

 

 20 crianças realizam “actividades de animação sócio-

educativa”; 

 20 crianças realizam “actividades de expressão físico-

motora”; 

 90 crianças (restantes) encontram-se na “brincadeira 

orientada”. 

As 130 crianças beneficiárias da componente de apoio à família 

dirigem-se à sala polivalente1 onde são divididas em três grupos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Planificação das actividades do prolongamento de 

horário da Componente de Apoio à Família 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

Para a concretização das actividades de animação sócio-educativa do prolongamento 

de horário na componente de apoio à família, sentiu-se a necessidade de organizar e 

contextualizar a acção a decorrer, ou seja, planificar.  

A planificação destas actividades, permite ter uma previsão da acção a ser realizada, 

que servirá de vector que orienta a acção. 

 Ao planificar, temos então uma antevisão do processo a seguir que haverá de 

concretizar-se numa estratégia de procedimento na qual se incluem os conteúdos ou tarefas a 

realizar, objectivos, recursos necessários, participantes, e alguma forma de avaliação ou 

conclusão do processo, que se apresenta como um requisito metodológico para comprovar o 

plano geral da intervenção. 

 O objectivo da planificação, não é, na acção, fazer pormenorizadamente o que se 

encontra no papel. Significa que não pode ser rígida, mas sim flexível ao ponto de permitir 

inserir novos elementos, mudar de rumo, se o exigirem as necessidades e/ou interesses do 

momento, não significando de modo algum que se perca o fio condutor que existe numa 

planificação.  

A planificação das actividades é realizada pela responsável do prolongamento de 

horário, todas as semanas ao longo do ano lectivo. 

 

 

 

 

 

Planificação das actividades da 
Componente de Apoio à Família 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Proposta do projecto “Pequenas Pegadas” 

 



Proposta do Projecto  

 
 

 

 

 

Temos assistido a um quadro legislativo que prevê que os estabelecimentos de 

educação pré-escolar desenvolvam actividades de animação e apoio às famílias. 

Estas actividades são realizadas num prolongamento de horário de funcionamento de 

acordo com as reais necessidades dos pais.  

Estas actividades de animação sócio-educativa devem ter como objectivo o 

fruir, sendo por isso importante que seja um tempo de prazer e satisfação, sendo mais 

solto, íntimo, menos estruturado, e portanto mais informal. Estas actividades podem 

permitir o desenvolvimento de práticas não contempladas no currículo formal, mas 

podem possibilitar o desenvolvimento de aprendizagem com qualidade através de 

tarefas estimulantes e com potencial pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 É a partir do prolongamento de apoio à família, enunciado no ponto anterior, 

que surge a proposta deste projecto, intitulado “Pequenas Pegadas”, que consiste na 

realização de um portfólio digital composto pela exibição das actividades que as 

crianças vão efectuando ao longo do ano.  

 O propósito deste projecto, vem no sentido de valorizar as actividades que são 

dinamizadas com as crianças. Assim, o portfólio a efectuar será um recurso 

multimédia, que servirá como uma ferramenta pedagógica, onde serão reunidas, 

registadas e organizadas as actividades realizadas, bem como os resultados 

produzidos pelas crianças, sempre que assim acontecer.  

Nesse portfólio serão colocadas descrições das actividades realizadas através 

de texto, vídeos, sons e fotografia, de forma dinâmica e interactiva.  

 
1. Contextualização do projecto 

 

 
2. Em que consiste o projecto? 

 



O culminar do projecto seria fornecer o portfólio digital aos pais das crianças 

que frequentam o prolongamento. Este último passo do projecto serviria para os pais 

obterem de modo concreto, informação acerca do tipo de trabalho realizado com os 

filhos, e servir de recordação marcando uma fase da vida das crianças, mostrando o 

seu crescimento. Há assim, o intuito de trabalhar o marketing educativo do 

estabelecimento educativo, havendo a preocupação com a centralidade do cliente e 

das suas percepções tendo um cuidado especial com a imagem da organização 

educativa fornecedora do serviço educativo transmitindo e percutindo a ideia de que o 

serviço pode efectivamente preencher as necessidades educativas dos clientes. 

 

 

 

 

 

Os objectivos do projecto são: 

 Registar sistematicamente informação; 

 Compilar o trabalho realizado no decorrer das actividades;  

 Fornecer um documento em forma de lembrança de uma determinada fase de 

vida da criança, que mais tarde pode ser recordada; 

 Dar a conhecer aos pais a natureza do trabalho realizado durante as 

actividades;  

 Possibilitar a reflexão sobre as práticas de quem dinamiza as actividades; 

 Permitir uma avaliação das actividades de forma mais coerente e fiel; 

 Apresentar o que de melhor se concretizou, para que haja um possível 

aproveitamento no futuro; 

 Trabalhar o marketing educativo focalizando o consumidor, o cliente, o 

fornecedor e o processo de construção do “produto”. 

 

 

 

 

 

As vantagens deste projecto, passam pela utilidade que o portfólio possui: 

 Permite possuir uma ferramenta onde estão reunidas e organizadas 

informações acerca das actividades realizadas ao longo do ano;  

 
3. Quais os objectivos do projecto? 

 

 
4. Quais as vantagens do projecto? 

 



 Dá a conhecer o tipo de actividades que foram realizadas e que resultados 

foram obtidos, ao longo do tempo; 

 Oferece, aos pais, a oportunidade de conhecer a imagem do estabelecimento 

educativo; 

 Fornecimento de um instrumento único, irrepetível, dinâmico, que pode ser 

sempre consultado; 

 Propicia uma avaliação das actividades, bem como do desempenho das 

crianças e uma auto-avaliação das práticas de quem dinamiza; 

 Possibilita adaptar, reorganizar e adequar estratégias de melhoramento de 

modos de actuação;  

  Proporciona uma reflexão e a construção de um sentido do que se faz;  

 Facilita a partilha de experiências, conclusões e resultados conseguidos;  

 Faculta um instrumento, que através de um olhar crítico, estimula a fazer mais e 

melhor, possibilitando a direcção para novos desafios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Portfólio Digital “Pequenas Pegadas” 

NOTA: ver a outra pasta deste CD intitulada  

“Anexo 6 - Portfólio Pequenas Pegadas” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 7 

Orçamento do serviço da  

Componente de Apoio à Família  

 



Orçamento da Componente de Apoio à Família 

 

Para a concretização do projecto da Componente de Apoio à Família, torna-se 

importante a elaboração de um orçamento, ou seja, um plano financeiro estratégico de 

administração para o exercício do projecto em análise.  

 O orçamento a seguir apresentado, é a expressão das receitas e despesas que o 

projecto da Componente de Apoio à Família no Jardim-de-Infância do Centro Escolar de 

Paredes envolve, e traduzindo os objectivos e metas para um determinado período de tempo, 

num plano financeiro.  

As informações apresentadas dizem respeito ao valor das receitas previstas para a 

concretização do projecto, e às fontes de financiamento, ou seja, à origem de onde provêm as 

mesmas. Esse montante financiado é aplicado em diversos fins necessários à realização do 

projecto. 

A natureza das fontes de financiamento, o valor das suas contribuições, e o tipo de 

aplicações realizadas, são variadas.  

 

Para iniciar este processo, tornou-se necessário compreender em que consiste a 

Componente de Apoio, de modo, a utilizar informações que serão necessárias.  

A Componente de Apoio à Família possui uma dupla vertente, refeições e 

prolongamento de horário. O serviço de refeições refere-se aos almoços atribuídos às crianças, 

e o prolongamento de horário prende-se com a realização de actividades de animação sócio-

educativa. 

No caso em estudo, do Jardim-de-Infância, o número total de crianças a beneficiarem 

deste serviço, é de 201. No entanto, como este serviço possui duas vertentes, existem crianças 

que apenas beneficiam das refeições (63), outros apenas do prolongamento de horário (4), e 

outros as duas vertentes (134).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertentes 
da CAF 

 

N.º de alunos de 
cada vertente 

N.º total dos 
alunos da CAF 

 

Apenas refeições 63 

201 

Apenas prolongamento de 

horário 
4 

Refeições e Prolongamento 

de horário 
134 

Quadro 1 – Número de alunos em cada vertente da Componente de Apoio à Família 



Será pertinente verificar:  

 

 O montante total necessário à concretização do projecto da Componente de 

Apoio à Família;  

 As várias fontes de financiamentos;  

 Quais os contributos das diversas fontes de financiamento;  

 Quais as aplicações necessárias efectuar;  

 Sempre que possível corresponder a fonte de financiamento ao valor da 

contribuição e para que aplicações.   

 

 

1. Aplicações  

Relativamente às aplicações, estas dizem respeito ao emprego do montante em custos 

indispensáveis à realização do projecto da Componente de Apoio à Família. Assim, tendo em 

conta a natureza deste serviço, fornecimento de refeições e actividades sócio-educativas, 

podemos então concluir que as aplicações são as seguintes:  

 

 Recursos Humanos (assistentes operacionais, técnicas superiores e profissionais); 

 Refeições; 

 Material didáctico (materiais para o desenvolvimento das actividades, desde livros, 

papel, brinquedos…); 

 Gastos gerais (luz, água, gás…- embora estes não tenham sido apurados).  

 Amortizações (embora estes não tenham sido apurados) 

 

 

2. As fontes de financiamento 

As fontes de financiamento, ou seja, as origens de onde provêm as receitas, também 

são diversificadas e relacionam-se com as parte envolvidas neste projecto. São elas: 

 Ministério da Educação; 

 Câmara Municipal de Alenquer; 

 Encarregados de Educação.  

 

 

 

 



3. Contribuições 

Para conhecer as contribuições, ou seja, o valor das diferentes receitas, implica 

proceder a várias etapas mais específicas e minuciosas, necessitando de realizar quadros e 

cálculos intermédios. De seguida apresentarei então os resultados relativos a casa cada 

aplicação e ao respectivo montante, e sempre que possível indicando a fonte de 

financiamento.  

 

3.1. Contribuições para as refeições  

 

Para o ano lectivo 2008/2009, o Ministério da Educação apoiou financeiramente o 

programa de desenvolvimento e expansão do pré-escolar. Deste modo, contribuiu com um 

montante de 31,99€ mês/criança, ou seja, um valor fixo de 1,45€/dia/criança para as refeições. 

Sendo que o número de crianças da escola que usufrui do serviço de refeições é de um total de 

197, o Ministério contribuiu assim com 285,65€ no total em cada dia.  

 Este montante é cedido à Câmara Municipal de Alenquer, que o gere. Assim sendo, irei 

considerar como as duas fontes de financiamento o Ministério da Educação, juntamente com a 

Câmara Municipal de Alenquer, e os encarregados de educação.  

O preço de refeição por aluno, é de 2,25 €. As contribuições, variam consoante o 

escalão que a criança possui. No caso de as crianças beneficiarem do escalão A, os 

encarregados de educação (EE) estão isentos de pagar, no caso do escalão B contribuem com 

um montante fixo de 0,73€, no caso de não possuírem escalão, o montante é de 1,46€. O 

montante em falta para perfazer o total do valor da refeição, 2,25€, é contribuído pelo apoio 

financeiro do Ministério da Educação (ME) que é gerido pela Câmara (CMA). As tabelas a 

seguir, mostram o montante com que cada fonte de financiamento contribui para a aplicação 

“Refeições”, nas suas várias modalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades 
N.º de 

alunos 

Fontes de 

Financiamento 

Valor da contribuição para 

o total dos alunos/dia 

Escalão A 35 ME/CMA 2,25€ x 35 = 78,75€ 

Escalão B 14 
ME/CMA 1,52€ x 14 = 21,28€ 

EE 0,73€ x 14 = 10,22€ 

Sem escalão 148 
ME/CMA 0,79 x 148 = 116,92 

EE 1,46 x 148 = 216,08€ 

Quadro 2 – Fontes de financiamento e respectiva contribuição.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Os quadros 2 e 3, permitem aferir quanto ao valor total que cada fonte contribui, e o 

valor total, por dia, necessário para a aplicação “Refeições”, que é de 443,25€ e mostra que os 

Encarregados de Educação suportam uma maior percentagem (51,05%) desta aplicação do que 

o ME/CMA (48,95%). 

 

3.2. Contribuições para os recursos humanos   
 

Para esta aplicação, a fonte de financiamento conhecida é a do Ministério de Educação 

que contribui para as despesas de funcionamento do prolongamento de horário. Com salas 

com 15 ou mais crianças contribui com 706,21€/mês/sala. O número total dos alunos que 

beneficia do prolongamento de horário, é de 138, distribuídos por 8 salas. Assim sendo o 

contributo é do Ministério da Educação é de 5649,68€/mês/sala, ou seja, 256,80€/dia/sala. 

Este apoio financeiro gerido pela Câmara Municipal de Alenquer, pode ser utilizado para os 

recursos humanos ou para as outras as aplicações.  

De seguida será apresentado o quadro com os gastos relativos aos recursos humanos.  

CAF 

 

Recursos Humanos 
 

 

Profissão/ 
Formação 

 

N.º de pessoas 
N.º total de 

Horas 
Custo 

por Hora 
Custo por 

dia 

Refeições 

 

Assistentes 
Operacionais 

 

13 13 2,97€ 38,61€ 

Técnicas 
superiores 

2 14  14€ 196€ 

Prolongamento 
de horário 

 

Assistentes 
operacionais 

 

12 
27 Horas e 30 

min. 
2,97€ 81,70€ 

 

Técnica 
profissional 

 

1 2 3,21€ 6,42€ 

Técnicas 
superiores 

1 7 14€ 98€ 
 

1 
 

2 9,05€ 18,1€ 
 

TOTAL Recursos humanos/dia 
 

 

438,83€ 

Fontes de Financiamento 

 

Valor da contribuição no total 
dos alunos/dia 

 

Percentagem 

 

ME/CMA 
 

 

78,75+21,28 +116,92 = 
216,95€ 

 

48,95% 

EE 
 

10,22€+216,08€= 226,3€ 
 

51,05% 
 

TOTAL Refeições/dia 
 

443,25€ 100% 

Quadro 3 – Valor total das refeições/dia.  

Quadro 4 – Valor do total gasto com os recursos humanos por dia.  



 Contribuições para o material didáctico e gastos gerais e amortizações 

 

Relativamente às contribuições destas aplicações, não foi possível calcular o valor 

gasto, pois torna-se difícil o cálculo dos mesmos. No caso das contribuições para o material 

didáctico e gastos gerais estas variam, consoante as actividades. Por exemplo, se as 

actividades desenvolvidas num determinado tempo necessitarem de materiais como tintas, 

cartolinas, tesouras o valor gasto é superior às actividades que não necessitam de materiais. O 

mesmo acontece com actividades que necessitem de gastar luz (rádio a tocar), ou água 

(lavarem muito as mãos), o valor gasto é superior a actividades no recreio. Relativamente às 

amortizações, não foi possível obter dados e portanto não são tidas em conta neste 

orçamento. Sendo assim, não se pode conhecer o custo total do serviço. 

As fontes de financiamento para estas aplicações são o Ministério da Educação através 

do apoio financeiro já referido acima e da Câmara Municipal de Alenquer, que o gere, e caso a 

contribuição não seja suficiente, a Câmara assegura.  

 

 

 

4. Montante necessário para a concretização do serviço da Componente de Apoio á 

Família 
 

Após conhecer as aplicações, as fontes de financiamento e o valor das contribuições, 

estamos em condições de calcular qual o montante que a concretização deste serviço implica.  

 

Fontes de 
financiamento 

Aplicações 

 

Montante gasto 
por dia 

 

 

 Ministério da 
Educação; 
 

 Câmara Municipal 
de Alenquer; 

 

 Encarregados de 
Educação.   

 

 

 Refeições 443,25€ 

 

 Recursos Humanos 438,83€ 

 

 

 Material didáctico 
 Gastos gerais 
 Amortizações 
 

Sem dados 

Valor (conhecido) gasto na Componente de  

Apoio à Família 
882,08 € 

 

 

Quadro 5 – Valor do total gasto no serviço CAF. 



O quadro acima descrito, é o resumo dos pontos analisados para a realização do 

orçamento do serviço da Componente de Apoio à Família. 

O total do valor calculado é de 882,08€ gasto por dia. No entanto como não obtivemos 

os valores relativos a certas aplicações, este valor é uma aproximação. De qualquer modo, 

consegue dar uma visão geral das implicações que a realização de um projecto desta natureza 

tem, conhecendo, as aplicações, as fontes e as contribuições, ainda que incompletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Guião da Entrevista Semi-directiva 



Guião de uma entrevista semi-directiva à Chefe da Divisão do Potencial Humano 
 

Tema: A intervenção do Município de Alenquer no domínio da educação  

Objectivos:  

1. Conhecer e compreender as várias actividades desenvolvidas pelo Município de Alenquer: 

a) Actividades desenvolvidas no âmbito das competências legais; 

b) Actividades desenvolvidas que extrapolam as competências legais. 
 

2. Conhecer a visão da Câmara Municipal de Alenquer relativamente à educação; 

3. Perceber a existência, ou não, de uma política educativa local.  

 

Blocos Questões Observações/Notas 

A 

Legitimação da 

Entrevista 

 

1. Esclarecer sobre o propósito da entrevista; 
 

2. Agradecer a disponibilidade e garantir a confidencialidade; 
 

3. Solicitar autorização para gravar a entrevista. 

 

 Informar o entrevistado sobre os objectivos da entrevista; 

 Motivar o entrevistado; 

 Garantir a confidencialidade da informação; 

 Solicitar permissão para gravar a entrevista. 

 

 

B 

Actividades 

desenvolvidas 

pela CMA no 

 

1. Pedir ao entrevistado que se refira quanto ao interesse e utilidade que a CMA 

atribui ao CME.  

 

2. A elaboração da Carta Educativa é uma competência dos Municípios, 

segundo a Lei nº. 159/99. Solicitar ao entrevistado que indique se antes da 

sua regulamentação, a CMA já sentia a necessidade da criação de um 

instrumento de planeamento. 

 

 

 Entender se este órgão permite uma real oportunidade de 

intervenção local na definição de políticas educativas: criação 

de dinâmicas colectivas e de políticas conjuntas que sejam 

compatíveis com a lógica de funcionamento do território 

educativo. 
 

 Perceber se por iniciativa já realizavam este tipo de 

planeamento, ou seja, indícios da necessidade de organizar as 

actividades do âmbito do planeamento e ordenamento 

prospectivo de edifícios e equipamentos educativos. 



âmbito das 

competências 

legais 

3. Questionar o entrevistado acerca de que como se processou a elaboração da 

Carta Educativa, que dinâmica de trabalho, quais os participantes, que 

instrumentos e recursos foram utilizados... 

 
4. Perguntar ao entrevistado, que importância/pertinência, ou seja, que 

objectivos, e que vantagens/benefícios a CMA retira da Carta Educativa. 

 

5. Actualmente a Carta Educativa de Alenquer encontra-se em fase de 

monitorização. Pedir ao entrevistado que refira o que visa a Câmara com esta 

fase e como é que ela se processa. 

 
6. Na composição do conselho geral dos agrupamentos de escolas e das 

escolas não agrupadas deve estar salvaguardada a participação de vários 

elementos entre os quais do município. A CMA faz-se representar por três 

elementos. Solicitar ao entrevistado que indique o permite e o que retira a 

CMA desta participação, e como é que se organiza para ela. 

 
7. Segundo o Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto, a criação de 

agrupamentos de escolas depende da verificação de vários requisitos entre 

os quais o parecer favorável do município. Pedir ao entrevistado que refira se 

para a CMA é importante dar este parecer. Se sim, porquê. E como é que isto 

se tem passado neste concelho, se a Câmara tem sido realmente ouvida.  

 
 

8. Segundo o Decreto-Lei n.º 144/2008, a transferência das competências da 

gestão do pessoal não docente das escolas básicas, da gestão do parque 

escolar do 2.º e 3.º ciclos do ensino (em 2 escolas) básico e das AEC´s no 1º 

ciclo do ensino básico, depende da existência de carta educativa e da 

celebração de contrato de execução. A CMA celebrou estes contratos de 

alargamento das suas competências. Solicitar, ao entrevistado que apresente 

o motivo da CMA os ter celebrado, uma vez que depende da vontade de cada 

município, e que avaliação faz, neste momento, dessa decisão tomada pela 

 

 Compreender como a CMA se organizou e se mobilizou para a 

elaboração da carta educativa (se houve relação com outras 

unidades orgânicas da CMA, realização de estudos acerca da 

comunidade local, contactos ou colaboração com as escolas ou 

outras instituições), e se limitou a seguir as regras para a 

elaboração de uma carta educativa, ou se expandiu a sua 

perspectiva. 
 

 Apurar qual o uso efectivo deste instrumento, e de como se 

fazem valer dele (se permite: assegurar a adequação da rede 

de estabelecimentos de ensino para que as ofertas educativas 

disponíveis respondam à procura efectiva do município; garantir 

a coerência da rede educativa com a política urbana do 

município; uma intervenção educacional no território através de 

um planeamento estratégico; aos municípios conduzirem as 

suas próprias ideias de desenvolvimento do sistema educativo 

local). 
 

 Perceber se efectivamente a CMA atribui importância à CE, 

através da sua actualização quando necessário e qual a 

regularidade desse processo de modo a entender se no 

concelho verificam-se com frequência alterações a nível 

educativo.    
 

 Apurar se esta participação é importante e em que medida, se a 

CMA participa efectivamente e se permite interferir na gestão 

das unidades públicas de educação e ensino, podendo dar o 

seu parecer nas orientações dos estabelecimentos. 
 

 Conhecer o papel da CMA neste âmbito, e se é importante, se 

verifica a compatibilidade com os princípios orientadores do 

reordenamento da rede educativa e com a CE concelhia. 
 

 Compreender as razões da celebração destes contratos, se 

tiveram uma natureza relacionada com a aquisição das 

dotações inscritas do ME para pagamento de despesas, ou 

uma natureza mais política, uma iniciativa, aplicar as suas 



Câmara (fizeram bem, fizeram mal, o que está a correr bem, o que está a 

correr mal). 

 

9. Perguntar ao entrevistado que refira como é que a CMA inicia os processos 

de construção, apetrechamento e requalificação dos edifícios escolares, ou 

seja, como é que a CMA toma conhecimento que tem de proceder à 

construção de escolas e a obras e/ou pequenos trabalhos, ou que são 

precisos materiais para as escolas, e depois como isto se processa.  

 
 

10. Para além de todas as actividades que a CMA desenvolve para a 

concretização do trabalho de gestão dos refeitórios e dos transportes 

escolares, também elaborou normas relacionadas com todo o fornecimento 

de refeições, um folheto explicativo e de divulgação do regulamento de 

transportes escolares, e um plano dos mesmos. Perguntar ao entrevistado o 

porquê da necessidade da CMA elaborar estes documentos, e se estas 

acções não estão já suficientemente regulamentadas pela administração 

central, com que intuito foram realizados e o que permitem.  

 

11. A concepção das refeições e o transporte escolar das crianças foi entregue a 

entidades dessas áreas. Questionar o entrevistado acerca das razões da 

CMA em contratar empresas para desenvolverem essas actividades. 

 

12. A CMA contrata mais pessoal não docente que o previsto na lei. Perguntar ao 

entrevistado o porquê desta opção da autarquia de Alenquer em colocar um 

maior número de recursos face ao rácio do Ministério, e o que acarreta esta 

responsabilidade acrescida.  

 
13. Os municípios têm como competência a gestão do pessoal não docente. 

Solicitar o entrevistado que refira em que consiste essa gestão para a CMA.  

 

14. Com o Decreto-Lei n.º 144/2008, o município passa a comparticipar também 

ideologias e políticas de educação e desenvolvimento ou a 

verificação da necessidade da comunidade local em alargar 

estas competências. 
 

 Perceber a relação escola – município, e relação entre as várias 

unidades orgânicas da CMA através das actividades 

relacionadas com esta competência. 
 

 Apurar o peso desta competência, devido à necessidade de 

criar documentos de apoio, e a quem se destinam, se permitem 

a organização desta competência na Divisão da CMA, e/ou se 

são destinados à comunidade local. 
 

 Compreender a natureza dos motivos da contratação de 

empresas fornecedoras de serviços, invés da CMA criar a suas 

próprias estruturas para a concretização destas competências 

(custos, condições, meios, organização…).  
 

 Entender as razões subjacentes a esta decisão, percebendo se 

a falha se encontra na lei, e o que implica (esforço financeiro, 

maior o peso das actividades relacionadas com a gestão do 

pessoal não docente, relacionamento com outras entidades - 

centro de emprego….).  
 

 Perceber se para a CMA a gestão tem unicamente uma 

natureza administrativa de recrutamento, colocação, avaliação, 

ou se realiza actividades de planos de carreira (acções de 

formação, promoção do desenvolvimento das competências...). 
 

 Sendo que este Decreto, transfere para os municípios as 

atribuições e competências nesta área, apurar a razões 

inerentes à sua não concretização (financeiros? - no entanto 

são transferidas dotações, mas pode ser entendimento da CMA 

que o valor não é suficiente, representando esforço insuportável 

Não se verifica necessidade/pertinência? a CMA não tem know-

how e recursos humanos para assegurar no 2º e 3º ciclos?). 
 

 Perceber que apoio a CMA fornece às escolas, e como este é 



a acção social escolar dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Tal 

situação não se verifica na CMA. Solicitar ao entrevistado que apresente as 

razões desta situação.  

 
15.  A CMA apoia os projectos educativos das escolas e os respectivos planos de 

actividades. Perguntar ao entrevistado em que consiste este apoio e como é 

que se processa.  

 

16. A CMA implementou AEC’s no Pré-Escolar (uma hora semanal de actividade 

por sala, implementando-as e coordenando-as), e relativamente ao CAF, a 

CMA alargou-a ao 1º ciclo em três escolas do Concelho. Questionar o 

entrevistado acerca das razões destas decisões. 

 
 

 
17. Pedir ao entrevistado que refira como é foi efectuado o processo de selecção 

das várias componentes (inglês, expressões artísticas…) das AEC´s e como 

foi o processo de implementação da CAF e como é essa componente gerida 

presentemente.  

 

18. A CMA não actua no apoio a actividades de educação extra-escolar. 

Perguntar ao entrevistado porquê, visto que é uma competência da Câmara, 

e se existem perspectivas em desenvolver actividades neste domínio? Se 

sim, como, se não, porquê. 

 

“aceite” por elas, entendendo melhor a relação escola - 

autarquia, e o seu grau de dependência (se as escolas 

necessitam e pedem este apoio ou se não o solicitam, e se a 

autarquia contribui efectivamente e interessa-se em colaborar, 

ou apenas tem uma atitude passiva de intervir apenas quando 

solicitada). 
 

 Apurar porque é que a CMA alargou os serviços CAF e AEC a 

níveis de escolaridade diferentes do suposto legalmente. 
 

 Perceber se as AEC´s formam seleccionadas de acordo com os 

objectivos definidos no projecto educativo do agrupamento de 

escolas e se constam do respectivo plano anual de actividades; 

Se as actividades de animação e de apoio à família foram 

objecto de planificação pelos órgãos competentes dos 

agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, tendo 

em conta as necessidades dos alunos e das famílias, e depois 

articulando com o município (que agentes educativos?), e se o 

modelo implementado para a promoção do serviço CAF em 

Alenquer é uma gestão partilhada com os agrupamentos, ou se 

é uma gestão autónoma da CMA, ou partilhada com 

Associações de Pais, por exemplo. 
 

 Perceber as razões pelas quais a CMA não desenvolve 

actividades no apoio à educação extra-escolar (se esta 

competência é subjectiva para a CMA, se não vê pertinência ou 

necessidade de a realizar…) e se existem perspectivas de 

mudança neste âmbito, se sim de que forma e em que sentido 

(que actividades a desenvolver, com que intuito, o que 

mobilizar). 

C 

Actividades 
desenvolvidas 
pela CMA que 
extrapolam as 

 

19. A CMA não se limita a concretizar as suas competências legais, mas 

desenvolve outras actividades no âmbito educativo (projectos, outros apoios, 

gabinetes …) Pedir ao entrevistado que refira as razões pelas quais a CMA 

desenvolve actividades que não têm uma obrigatoriedade legal. 

 

 Perceber se os motivos subjacentes à criação destes gabinetes 

se prendem com questão de necessidades em apoiar a 

comunidade local e as escolas, ou por questões de natureza 

mais política de desenvolvimento e melhoria da intervenção 

educacional do concelho. E as criação de gabinetes próprios se 



competências 
legais 

 

 

por uma questão de organização, ou de grande actividade.   

 
 

D 

A CMA e a 

educação na 

construção de 

política 

educativa local 

 

1. Questionar o entrevistado acerca das actividades que a CMA desenvolve 

(competências legais e que extrapolam), se atribui mais peso e ou/importância 

a alguma dessas actividades e quais as razões.  

 

2. Perguntar ao entrevistado se considera que a CMA tem aumentado o seu 

interesse pela área da educação nos últimos anos, e em que é que isso se 

revela (acções novas levadas a cabo, aumento do peso orçamental da área, 

aumento da dimensão dos serviços educativos do município, …). 

 
3. Na Divisão do Potencial Humano, a CMA desenvolve outras actividades 

relacionadas com a educação. Solicitar ao entrevistado que dê exemplos de 

outras actividades/projectos e das respectivas unidades orgânicas da CMA 

que têm alguma intervenção a nível da educação, e qual a relação entre as 

várias unidades para a sua concretização.  

 

4. Perguntar ao entrevistado se se pode referir que existe uma política educativa 

local em Alenquer, ou seja, não se trata apenas de cumprir disciplinadamente 

as competências legais, mas existem visões próprias e assume-se o máximo 

possível em função de uma ideia pensada e construída localmente. Ou se a 

sua acção se destina a concretizar, contextualizadamente, as políticas 

nacionais. 

 

 

  Conhecer quais são as actividades com mais peso e 

importância para a CMA e quais os critérios para essa selecção 

(por ter um grande peso nas despesas municipais, ou ter mais 

actividade...), e em que âmbito pertencem (se se inserem nas 

competências legais, ou nas que extrapolam essas 

competências).  
 

 Entender qual o significado que a CMA atribui à educação 

(educação num âmbito mais restrito- escola, ou mais global – 

ligada a outros espaços, formas, participantes). Fazer 

paralelismo/correspondência entre 

perspectivas/visões/conceptualização e a realidade/prática da 

CMA.  
 

 Perceber que outras unidades orgânicas têm um papel na 

educação, e as suas relações. Apurar se a preocupação com a 

educação é transversal a todas as unidades orgânicas da CMA 

ou se é exclusivo do departamento com essa responsabilidade 

legal. Perceber se a Educação é percepcionada como 

prioridade da autarquia ou saber se é apenas cumprimento de 

serviço.  
 

 Perceber se existem conjuntos coerentes de acções no domínio 

educativo, elaboradas de forma concertada e relativamente 

autónoma. Indicadores: elabora projectos e mobiliza agentes e 

recursos; âmbito de actuação vai para além das modalidades 

escolares; existência de uma organização flexível de serviços e 

projectos, estruturada em rede e de relações contratualizadas; 

criação de um fórum de participação local, onde se confrontem 

diferentes perspectiva existência de projectos pensados e 

construídos por autarquias e escolas, criação de dispositivos de 

formação profissional, investimentos relacionados com a 

cultura, e desporto e a crescente complexidade dos serviços 



autárquicos na educação, cultura, desporto e tempos livres… 

Entender que modelos de territorialização – apreender que 

formas de descentralização e que significados políticos estão 

inerentes.          

E 
Final da 

entrevista e 
agradecimentos 

 

1. Perguntar ao entrevistado se tem mais alguma informação que queira 

acrescentar acerca do tema e dos assuntos até então abordados, e 

agradecer a sua colaboração, e referir que esta foi importante para o 

trabalho. 

 

 Colocar o entrevistado à vontade, para falar abertamente do 

que achar conveniente.  



 
 
 
 
 

ANEXO 9 

Protocolo da Entrevista Semi-directiva à Chefe da 

Divisão do Potencial Humano da CMA 



 
Protocolo da Entrevista 

 

Data: 22 de Setembro de 2010 

Tempo utilizado: 1 Hora e 30 minutos  

Local: Câmara Municipal de Alenquer  

Orientadora: Filipa Costa 

Entrevistado: Dra. Tânia Esteves 

 

A entrevista: 

Or - Gostaria de começar por falar acerca do CME, perguntando qual é o interesse e 

utilidade que a CMA lhe atribui. 

Ent – O CME de Alenquer é um órgão onde é dado a conhecer as principais actividades e é 

apresentada a avaliação do sistema educativo local por período lectivo, onde se abordam 

questões relacionadas com a rede educativa; e na altura da elaboração da carta educativa o 

CME emitiu parecer favorável. Existe também um espaço dedicado a outros assuntos, onde há 

espaço para partilha de ideias e sugestões de melhoria. Em termos da definição da política 

educativa local, este órgão é pouco interventivo, não saindo por vezes grandes sugestões de 

melhoria e grandes resultados.  

 
Or - Abordando agora o tema da Carta Educativa, a sua elaboração é uma competência 

dos Municípios. Antes da sua regulamentação, a CMA já sentia a necessidade da criação 

de um instrumento de planeamento?  

Ent - Nessa altura, não me encontrava nos serviços da CMA, não podendo afirmar se havia 

essa necessidade ou não. Mas de facto, com a regulamentação da Carta Educativa com o 

Decreto-Lei nº7/2003, a Autarquia tomou consciência da importância da sua elaboração, tendo 

pertencido ao primeiro conjunto de Cartas homologadas pela Srª. Ministra da Educação, no 

país, em Outubro de 2006.   

 

Or - Relativamente ao processo da elaboração da Carta Educativa, qual foi a dinâmica de 

trabalho, quais os participantes, que instrumentos e recursos foram utilizados... 

Ent - A CEA foi elaborada internamente e não através da contratação de uma entidade externa. 

Foi elaborada por uma técnica superior do gabinete da educação com a colaboração de outros 

serviços da Autarquia, nomeadamente do gabinete responsável pela elaboração do PDM, uma 

vez que a CE deve constituir-se como parte integrante do Plano Director Municipal, e da 

Divisão de Obras, nomeadamente na fase de definição de projecções e cenários de 

desenvolvimento demográfico do concelho. Houve também a participação dos Conselhos 

Executivos, denominados assim na altura. Também contámos com a participação de uma 

socióloga externa e foram realizadas várias reuniões com a Direcção Regional de Educação de 

Lisboa. Aproveitou-se informação, dados que já existiam no Pré-Diagnóstico Social do 

concelho. 

 
Or - Ainda acerca da Carta Educativa, que importância/pertinência e que vantagens e 

benefícios a CMA retira deste instrumento? 

Ent - Sim, pode-se afirmar que é muito útil. Por um lado, no âmbito do QREN, se o Município 

não tivesse a carta aprovada e homologada, não se podia candidatar no âmbito da construção 



de novos centros escolares, e por outro, no âmbito dos contratos de execução de 

transferências de atribuições e competências.  

 

Or - E vantagens mais técnicas? 

Ent - Sem dúvida, vantagens em termos de reordenamento da rede, pois é o documento-chave 

que guia o nosso reordenamento de rede. A Carta Educativa, enquanto instrumento de 

planeamento e ordenamento prospectivo da rede educativa, permite alcançar vários objectivos 

importantes para a CMA, como por exemplo, assegurar a adequação da rede de 

estabelecimentos da educação. 

 
Or - Para terminar este tema, tenho conhecimento que a Carta Educativa de Alenquer 
encontra-se em fase de monitorização. Gostaria de saber que visa a Câmara com esta 
fase e como é que ela se processa? 
Ent - Relativamente à monitorização da Carta Educativa, segundo o Decreto-Lei nº7/2003, a 
revisão da carta deve ser realizada ao fim de 5 anos. No caso de Alenquer, será no próximo 
ano. Para proceder à monitorização da CE, a CMA solicitou à Direcção Regional directrizes, 
sendo que a resposta foi no sentido de que nesta fase se procederia de modo idêntico à fase 
de elaboração.  

 
Or - Ou seja, na prática não deram mais indicações… 
Ent - Exacto. De qualquer modo, esta fase é importante pois há um actualizar de informação e 
de dados, bem como permite fazer um estudo e um balanço em termos de reordenamento da 
rede, que permite apurar aquilo que se previa e que foi feito e o que não foi.  

 
Or - Referindo agora aos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de escolas e das escolas 

não agrupadas, na sua composição, está salvaguardada a participação do município. 

Queria então perguntar o que permite, e o que retira a CMA desta participação?  

Ent - Neste ano lectivo, temos mais representação nos Conselhos Gerais, tendo três 

elementos, não sabemos se esta situação se irá verificar neste próximo ano. Desta 

participação o que a CMA essencialmente retira é obtenção de um maior conhecimento ao 

nível daquilo que são as grandes decisões e opções das direcções das escolas.  

 

Or - Mas com esta participação a CMA não marca também a sua posição nas escolas? 

Ent - A CMA pode tomar decisões, dando o seu voto, mas em comparação com representação 

de outros elementos, a CMA fica sem grande “poder” de decisão.  

 

Or - A criação de agrupamentos de escolas depende da verificação de vários requisitos 

entre os quais o parecer favorável do município. Para a CMA é importante dar este 

parecer?  

Ent - Sim, torna-se importante que o Município dê o seu parecer, não só enquanto parceiro da 

DRELVT e das Direcções das Escolas, mas enquanto responsável pela rede ao nível do pré-

escolar e 1.º CEB.  

 

Or - E como é que isto se tem passado neste concelho, a Câmara tem sido realmente 

ouvida? 

Ent - No mais recente reordenamento de rede, a CMA não foi ouvida, no caso, na fusão do 

Agrupamento Pêro de Alenquer com a Escola Secundária Damião de Goes. Teria sido 

importante para CMA dar o seu parecer, pelas razões já referidas. De forma a demonstrar o 

seu desagrado pelo modo como este processo foi conduzido, a CMA avançou com uma 

providência cautelar e duas moções de protesto.  

 



Or - A CMA celebrou os contratos de transferência das competências da gestão do 

pessoal não docente das escolas básicas, da gestão do parque escolar do 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico (em 2 escolas) e das AEC´s no 1º ciclo do ensino básico…. 

Ent - Exactamente.  

 
Or - Uma vez que depende da vontade de cada município, porque motivo a CMA os 

celebrou?  

Ent - Relativamente aos motivos, enquanto técnica não posso nem devo me manifestar nesse 

sentido. Foi uma decisão política tomada pelo Senhor Presidente da altura.  

 

Or - E que avaliação faz, neste momento, dessa decisão tomada pela Câmara, fizeram 

bem, fizeram mal, o que está a correr bem, o que está a correr mal? 

Ent - A CMA ao alargar as suas competências, obviamente que passou a ter mais 

responsabilidade e um acréscimo do volume de trabalho, quer em mais escolas e em vários 

âmbitos, a manutenção e reparação, a gestão do pessoal não docente, e relativamente às 

AEC´s não houve muita diferença, pois já era promotora. 

 
Or - Como é que a CMA inicia os processos de construção, apetrechamento e 

requalificação dos edifícios escolares? Como é que tudo isto se processa? 

Ent - Em relação à construção das escolas, esta tem de obedecer à Carta Educativa. A CMA 

tem requalificado um estabelecimento de ensino por ano. É feito um levantamento de 

necessidades pelas escolas, que enviam pedidos de reparação, o que permite à CMA 

conhecer a realidade das escolas. Também o apetrechamento é feito pelo levantamento de 

necessidades. Os pedidos são atendidos tendo em conta a sua prioridade e de acordo com o 

orçamento disponível, e com base nestes elementos, faz-se a proposta de aquisição de 

material, reencaminhando para os serviços da CMA competentes na área do 

aprovisionamento.  

 
Or - Para além de todas as actividades que a CMA desenvolve para a concretização do 

trabalho de gestão dos refeitórios e dos transportes escolares, também elaborou normas 

relacionadas com todo o fornecimento de refeições, um folheto explicativo e de 

divulgação do regulamento de transportes escolares, e um plano dos mesmos. Porquê a 

necessidade da CMA elaborar estes documentos? Qual foi o seu intuito… 

Ent - A sua elaboração é essencial. Estes documentos foram realizados pois, permitem uma 

organização interna possibilitando a planificação do trabalho para o seu próprio 

desenvolvimento, para que as situações estejam previstas e definidas de forma a saber como e 

em que âmbito actuar, e também para os Encarregados de Educação e os Alunos conhecerem 

as características desses serviços. Relativamente ao plano dos transportes escolares, este é 

obrigatório.  

 
Or - Mas estas acções não estão já suficientemente regulamentadas pela administração 

central? 

Ent - Sim, mas a legislação possui um carácter geral. Cada Município é que conhece 

verdadeiramente a sua realidade, e portanto em termos de procedimentos e de circuitos tem de 

ser a Autarquia a desenvolver e fazer de acordo com as características que o concelho possui.  

 
Or - A concepção das refeições e o transporte escolar das crianças, foi entregue a 

entidades dessas áreas. Porque razão a CMA contratou empresas para desenvolverem 

essas actividades? 

Ent – Relativamente ao serviço das refeições, as escolas não estão equipadas, nem 

preparadas para a concepção das mesmas, apenas têm condições de receber o serviço de 

catering. Em relação ao plano de transportes escolares, são mais de 3000 alunos e portanto, a 



CMA não tem capacidade logística. Daí ter estabelecido protocolos com colectividades, 

associações e a contratação de uma empresa de transportes públicos para desenvolverem 

estas actividades.  

 
Or - A CMA contrata mais pessoal não docente que o previsto na lei. 

Ent – Sim.  

 
Or - Porquê esta opção da autarquia de Alenquer em colocar um maior número de 

recursos face ao rácio do Ministério? 

Ent – O rácio é manifestamente inferior face às necessidades das escolas. Existe uma relação 

muito próxima entre o serviço que faz a gestão do pessoal não docente e as direcções das 

escolas, e portanto temos esse conhecimento. Com as valências que hoje em dia as escolas 

têm e as actividades que a CMA também promove, é impossível funcionarem com o rácio 

definido na portaria.  

 

Or – Esta situação acarreta uma responsabilidade acrescida à CMA… 

Ent – Sim, acarreta custos que a CMA tem de suportar e faz um esforço financeiro grande para 

poder ir ao encontro das necessidades verificadas na realidade escolar.  

 
Or – Os municípios têm como competência a gestão do pessoal não docente. Para a 

CMA em que consiste essa gestão?   

Ent – A CMA faz o recrutamento e colocação do pessoal não docente. A competência de 

avaliação, foi delegada aos directores das escolas, pelo facto de conhecerem melhor a 

realidade e terem uma relação mais próxima e poder haver uma avaliação mais fiel.  

  

Or – E a CMA não desenvolve actividades de planos de carreira? 

Ent – A CMA desenvolve acções de formação, tendo desenvolvido recentemente uma acção 

que teve como público-alvo 86 assistentes operacionais a desempenhar funções nos jardins-

de-infância e EB1 da rede pública do concelho, no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar, e 

até ao final do ano está prevista outra acção de formação. Um dos grandes objectivos 

estratégicos da CMA é melhorar as competências das Assistentes Operacionais.  

 
Or - Com o Decreto-Lei n.º 144/2008, o município passa a comparticipar também a acção 

social escolar dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Tal situação não se 

verifica na CMA Porquê? 

Ent – Não estavam reunidas as condições para a transferência desta competência, 

principalmente porque implica a gestão de refeitórios escolares.  

 
Or - A CMA apoia os projectos educativos das escolas e os respectivos planos de 

actividades. Em que consiste este apoio? E como é que se processa? 

Ent – Os Agrupamentos ingressam os pedidos de apoio à CM, depois depende da capacidade 

da CMA dar apoio ou não. Os tipos de apoio que presta são essencialmente financeiro, 

logístico e material. Ainda sobre este assunto, está em fase de elaboração o Regulamento de 

Apoio aos Planos de Actividades do Agrupamento das Escolas, isto com o intuito de definir as 

condições de apoio e no sentido de pedir retorno e feedback desse apoio.  

 

Or - A CMA implementou AEC’s no Pré-Escolar, uma hora semanal de actividade por 

sala, implementando-as e coordenando-as, e relativamente ao CAF, a CMA alargou-a ao 

1º ciclo em três escolas do Concelho. Quais as razões destas decisões? 

Ent – A hora semanal no Pré-Escolar não são consideradas como AEC’s, mas sim integradas 

na CAF. No fundo a ideia é alargar a oferta. A CAF no 1º ciclo é realizada em 3 escolas, pois 

nestas realidades sentiu-se essa necessidade. Os ATL´s que existiam, deixaram de funcionar, 



e portanto de forma a atender às necessidades dos encarregados de educação, devido, por 

exemplo, à incompatibilidade de horários, tomou-se essa decisão. A CMA possui meios físicos 

e recursos humanos e portanto considerou proceder ao desenvolvimento desse projecto.  

 
Or - Como foi efectuado o processo de selecção das várias componentes (inglês, 
expressões artísticas…) das AEC´s?  
Ent – No caso das AEC´s, o Despacho é claro e privilegiamos essas áreas. Relativamente ao 
CAF, é a escola que escolhe.  

 
Or - E como foi o processo de implementação da CAF e como é essa componente gerida 
presentemente?  
Ent – A gestão da CAF é partilhada, havendo uma parceria entre as Direcções dos 
Agrupamentos das Escolas e a CMA.  
 

Or – Os pais não fazem parte dessa gestão? 
Ent – Não.   
 
Or - A CMA não actua no apoio a actividades de educação extra-escolar. Porquê, visto 

que é uma competência da Câmara?  

Ent – Depende do que se entende por educação extra-escolar. Se considerarmos que estas 

actividades são aquelas que não se prendem estritamente com a escola, então, por exemplo o 

projecto de interrupções lectivas pode ser considerada como uma actividade extra-escolar.  

 
Or - A CMA não se limita a concretizar as suas competências legais, mas desenvolve 
outras actividades no âmbito educativo, como por exemplo, projectos, outros apoios, 
gabinetes, porque é que a CMA desenvolve actividades que não têm uma 
obrigatoriedade legal?  
Ent – Considero que seja no sentido de contribuir para a melhoria das condições de ensino-
aprendizagem. Essas actividades são uma forma de apoio à comunidade escolar, de acordo 
com as necessidades verificadas. A CMA desenvolve também projectos no sentido de 
promover a articulação entre o município e as escolas.  
 
 
Or – Agora, relativamente às actividades que a CMA desenvolve, quer competências 

legais e que extrapola, atribui mais peso e ou/importância a alguma dessas actividades?  
 

Ent – Relativamente a uma não - competência o Gabinete de Apoios Terapêuticos absorve 
muitos recursos, possui cinco técnicas afectas, e portanto há um grande esforço financeiro. No 
entanto a perspectiva não é de custo, mas sim, de investimento. Mas todas as actividades que 
a CMA desenvolve são importantes e se as concretiza é porque têm pertinência, no sentido de 
melhorar a educação do concelho. Obviamente que umas actividades têm mais custos que 
outras, mas são todas igualmente importantes.  

 
Org - Considera que a CM tem aumentado o seu interesse pela área da educação nos 
últimos anos? Isso revela-se em quê?  
Ent – Essencialmente revela-se no aumento do investimento, o peso do orçamento no âmbito 
da Educação tem vindo a aumentar. A aposta deste executivo é na qualidade e oferta da 
educação.  
 

Org - E também a própria legislação tem atribuído mais competências… 
Ent – Sim, do ponto de vista legal as Câmaras Municipais tem vindo a assumir competências 
em mais áreas.  

 
Org - Na Divisão do Potencial Humano, a CMA desenvolve outras actividades 
relacionadas com a educação. Dê-me exemplos de outras actividades/projectos e das 
respectivas unidades orgânicas da CMA que têm alguma intervenção a nível da 
educação, e qual a relação entre as várias unidades para a sua concretização? 



Ent – Posso referir o gabinete de Acção Social/Saúde, Cultura, o Ambiente….Todos estes 
gabinetes desenvolve, actividades direccionadas à população escolar. Estas actividades 
implicam articulação entre divisões, por exemplo entre o Departamento Potencial Humano e 
Local, com o Departamento Operativo. Há portanto uma relação e articulação entre gabinetes, 
divisões e até departamentos. As actividades dirigidas à população escolar não são exclusivas 
do gabinete da educação.  

 
Org - Pode-se referir que existe uma política educativa local em Alenquer, ou seja, 
existem visões próprias e assume-se o máximo possível em função de uma ideia 
pensada e construída localmente? Ou a sua acção destina-se a concretizar, 
contextualizadamente, as políticas nacionais?  
Ent – Mais uma vez, esta é uma questão mais de natureza política. No entanto, posso dizer-lhe 
que não há uma Política Educativa Local definida do ponto de vista institucional. O único 
documento estratégico que faz menção à existência de uma Política Educativa Local é a Carta 
Educativa, no entanto, ela está subjacente e é visível nos objectivos estratégicos definidos para 
a divisão.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 

Protocolo da Entrevista Semi-directiva 

ao Senhor Presidente da CMA 



 
Protocolo da Entrevista 

 

Data: 22 de Setembro de 2010 

Tempo utilizado: 30 minutos  

Local: Câmara Municipal de Alenquer  

Orientadora: Filipa Costa 

Entrevistado: Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alenquer  

 

A entrevista: 

Or – Segundo o Decreto-Lei n.º 144/2008, a transferência das competências da gestão do 

pessoal não docente das escolas básicas, da gestão do parque escolar do 2.º 2 3.º ciclos 

do ensino básico (2 escolas) e das AEC´s no 1.º ciclo do ensino básico, depende da 

existência de carta educativa e da celebração de contrato de execução. A CMA celebrou 

estes contratos de alargamento das suas competências. Uma vez que depende da 

vontade de cada município, porque motivo a CMA os celebrou? Que avaliação faz, neste 

momento, dessa tomada de decisão? 

Ent - Em primeiro lugar, a Câmara aceitou as transferências de competências por uma questão 

pragmática. Com efeito, algumas competências transferidas já eram exercidas pela autarquia, 

sem que existisse um verdadeiro, transparente e objectivo suporte legislativo e contratual. 

Situação esta que foi alterada com o diploma legislativo que referiu. Em segundo lugar, é 

entendimento da câmara que, como entidade local com melhor e mais próximo conhecimento 

da realidade, pode ter um grau de desempenho e de melhoria do serviço prestado em relação 

à administração local que lida com vastas e diferentes situações. No fundo o que se pretende é 

passar à prática um princípio fundamental de administração pública – princípio da 

subsidiariedade – que mais não significa que quem deve intervir é quem mais próximo está dos 

problemas, quando naturalmente possua os recursos e meios para os resolver, o que se 

verificou com o decreto‐lei em análise. A educação é uma área prioritária de intervenção da 

Câmara. O decreto‐lei veio permitir uma maior amplitude na área da educação, logo, a Câmara 

só poderia acolher de bom grado uma maior intervenção. 

 

 

Or – Considera que a CMA tem aumentado o seu interesse pela área da educação nos 

últimos anos? Isso revela-se em quê, por exemplo, em acções novas levadas a cabo? Ou 

do peso orçamental da área, aumento da dimensão dos serviços educativos do 

município… 

Ent - A minha resposta é afirmativa, a CMA tem aumentado o seu interesse pela educação. 
Este interesse da câmara manifesta‐se em inúmeras vertentes, tais como: melhoria acentuada 

das condições físicas, com a construção de novos centros escolares e requalificação de 
escolas existentes; rede de bibliotecas escolares; o incremento das AECs; o crescimento 
sistemático dos meios humanos afectos à educação, ou seja, as auxiliares de acção educativa 
e outros técnicos de apoio como psicólogos, terapeutas para apoio a alunos com necessidades 
especiais; pelo reforço da acção social escolar; pelo crescimento continuado da cobertura da 
rede de transportes escolares; entre outras. Naturalmente todas estas iniciativas têm uma 
expressão no orçamento da Câmara, que continua a afectar ao sector da educação uma fatia 
muito expressiva do seu orçamento anual. 
 
 



Or – Pode-se afirmar que existe uma política educativa local em Alenquer, ou seja, não 

se trata apenas de cumprir disciplinarmente as competências legais, mas existem visões 

próprias e assume-se o máximo possível em função de uma ideia pensada e construída 

localmente? Ou se a sua acção se destina a concretizar, contextualizadamente, as 

políticas nacionais? 

Ent - Podemos dizer que existe uma verdadeira visão estratégica global concelhia no que 

respeita à educação. Essencialmente porque a autarquia vê a educação como um pilar 

fundamental de desenvolvimento dos seus munícipes, no sentido que através da melhoria 

continuada da oferta educativa pública poderemos verdadeiramente conseguir que exista 

igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso a uma boa formação para a vida e 

consequentemente, a melhores níveis de empregabilidade e melhores remunerações. Como 

exemplo desta política podemos apontar o grande esforço que há alguns anos a autarquia vem 

fazendo no ensino pré‐escolar em linha, ou indo mesmo à frente, com o que foi preconizado e 

tomado como prioridade pela administração central em matéria de educação. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO 11 

Análise de Conteúdo da Entrevista Semi-directiva 

à Chefe da Divisão do Potencial  

Humano da CMA 



Análise de conteúdo escrita da entrevista à Chefe da Divisão do 

Potencial Humano  

Após a marcação com antecedência, no dia 22 de Setembro de 2010 realizei uma 

entrevista semi-directiva, à chefe da Divisão do Potencial Humano da Câmara 

Municipal de Alenquer.  

O interesse desta entrevista prendeu-se em conhecer e compreender a 

intervenção do Município de Alenquer no domínio da educação. Pretende-se conhecer 

as actividades desenvolvidas no âmbito das competências legais, bem como as que 

extrapolam essas competências, perceber a visão da Câmara Municipal de Alenquer 

relativamente à educação, e apreender se existe, ou não, uma política educativa local. 

De seguida, irei analisar tema a tema, explorando os conteúdos mais relevantes para este 

trabalho, que foram referidos na entrevista pelo entrevistado.  

 

Tema: Actividades desenvolvidas pela CMA no âmbito das competências 

legais 

Este tema prende-se com as actividades, que no âmbito das competências legais, 

a CMA desenvolve. Sendo que várias são as actividades, então este tema possui as 

seguintes categorias:  

 Interesse e utilidade do Conselho Municipal de Educação de Alenquer; 

 Carta Educativa: elaboração, monitorização e pertinência; 

 Participação da CMA nos Conselhos Gerais dos agrupamentos de escolas e 

das escolas não agrupadas; 

  Papel da CMA na criação de agrupamentos de escolas; 

 Motivos e consequências da celebração de contratos de execução (gestão do 

pessoal não docente das escolas básicas; gestão do parque escolar do 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico; AEC´s no 1º ciclo do ensino básico); 

 Processo da construção, apetrechamento e requalificação dos edifícios 

escolares; 

 Utilidade da elaboração de documentos de normas e esclarecimentos. 

 Motivos da contratação de empresas para a concepção de refeições e de 

transporte escolar.  



 Práticas e perspectivas na gestão do pessoal não docente;  

 Razões da não comparticipação da acção social escolar dos alunos do 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico; 

 O processo de apoio das actividades complementares de acção educativa; 

 Participação no apoio à educação extra-escolar  

 

Relativamente à categoria Interesse e utilidade do Conselho Municipal de 

Educação de Alenquer, pode-se referir as várias actividades que realiza desde emitir 

informações no âmbito das actividades da educação “(…) é um órgão onde é dado a 

conhecer as principais actividades (…)”, fazer um balanço “(…) é apresentada a 

avaliação do sistema educativo local por período lectivo (…)”, analisar pontos acerca  

da rede educativa “(…) abordam questões relacionadas com a rede educativa (…)”, e é 

um espaço que debate outras matérias, onde pode decorrer partilha de ideias e opiniões 

“(…) um espaço dedicado a outros assuntos, onde há espaço para partilha de ideias e 

sugestões de melhoria.”. Também emitiu o seu parecer relativamente à CEA “(…) na 

altura da elaboração da carta educativa o CME emitiu parecer favorável (…)”.  Este 

órgão não parece corresponder ao que seria de esperar, tendo em conta a Política 

Educativa Local “Em termos da definição da política educativa local, este órgão é 

pouco interventivo, não saindo por vezes grandes sugestões de melhoria e grandes 

resultados.” 

 Quanto à categoria Carta Educativa: elaboração, monitorização e 

pertinência, vários foram os pontos abordados. Primeiramente a importância dada a 

este instrumento, foi dada aquando a sua regulamentação, tendo a CMA elaborado a sua 

CE no início deste processo, “(…) de facto, com a regulamentação da Carta Educativa 

com o Decreto-Lei nº7/2003, a Autarquia tomou consciência da importância da sua 

elaboração, tendo pertencido ao primeiro conjunto de Cartas homologadas pela Srª. 

Ministra da Educação, no país, em Outubro de 2006.”. Este instrumento tem bastante 

pertinência para CMA “(…) pode-se afirmar que é muito útil.”, e retira várias vantagens 

da sua elaboração, nomeadamente no âmbito do QREN “(…) se o Município não tivesse 

a carta aprovada e homologada, não se podia candidatar no âmbito da construção de 

novos centros escolares (…)”, e também para a concretização da celebração dos 

contratos de execução “(…) e por outro, no âmbito dos contratos de execução de 

transferências de atribuições e competências.”. Outros benefícios, mais técnicos, que a 



CMA extrai deste instrumento de planeamento, relacionam-se com o reordenamento da 

rede educativa “(…) é o documento-chave que guia o nosso reordenamento de rede.”, 

em termos de planeamento e prospecção  “(…) permite alcançar vários objectivos 

importantes para a CMA, como por exemplo, assegurar a adequação da rede de 

estabelecimentos da educação.”. 

 Outro assunto abordado foi o processo da elaboração educativa, e no caso de 

Alenquer, este foi um processo interno e em parceria. Interno, pois foi elaborado pela 

CMA tendo contratado apenas uma socióloga “A CEA foi elaborada internamente e não  

não através da contratação de uma entidade externa. (…) contámos com a participação 

de uma socióloga externa (…)”, e em parceria pois estiveram envolvidas várias 

estruturas orgânicas da CMA, as Direcções das escolas e a Direcção Regional de 

Educação de Lisboa “Foi elaborada por uma técnica superior do gabinete da educação 

com a colaboração de outros serviços da Autarquia, nomeadamente do gabinete 

responsável pela elaboração do PDM, uma vez que a CE deve constituir-se como parte 

integrante do Plano Director Municipal, e da Divisão de Obras, nomeadamente na fase 

de definição de projecções e cenários de desenvolvimento demográfico do concelho. 

Houve também a participação dos Conselhos Executivos, denominados assim na altura. 

(…) e foram realizadas várias reuniões com a Direcção Regional de Educação de 

Lisboa.”. Os recursos utilizados foram essencialmente informações que a CMA já 

possuía relativamente a dados estatísticos “Aproveitou-se informação, dados que já 

existiam no Pré-Diagnóstico Social do concelho.”.  

 Em relação à fase de motorização da CE, esta é essencial para a CMA, pois 

permite um actualizar de informação “(…) esta fase é importante pois há um actualizar 

de informação e de dados (…)” e fazer um estudo e balanço do reordenamento da rede 

educativa “(…) permite fazer um estudo e um balanço em termos de reordenamento da 

rede, que permite apurar aquilo que se previa e que foi feito e o que não foi.”. Esta 

monitorização da CEA deve ser feita no ano de 2011, segundo Decreto-Lei nº7/2003 

“(…) monitorização da Carta Educativa, segundo o Decreto-Lei nº7/2003,a revisão da 

carta deve ser realizada ao fim de 5 anos. No caso de Alenquer, seria no próximo 

ano.”. Quanto ao modo de procedimento desta fase, a CMA pediu directrizes à 

Direcção Regional de como haveria de proceder “Para proceder à monitorização da 

CE, a CMA solicitou à Direcção Regional directrizes (…).”. No entanto, não obteve 



grande indicações “ (…) a resposta foi no sentido de que nesta fase se procederia de 

modo idêntico à fase de elaboração.”. 

 Em relação à categoria, Participação da CMA nos Conselhos Gerais dos 

agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, a CMA faz-se representar por 

três elementos, não sabendo se esta situação se manterá “Neste ano lectivo, temos mais 

representação nos Conselhos Gerais, tendo três elementos, não sabemos se esta 

situação se irá verificar neste próximo ano.”. Desta participação, a CMA retira 

conhecimento da realidade das escolas “(…) [retira a] obtenção de um maior 

conhecimento ao nível daquilo que são as grandes decisões e opções das direcções das 

escolas.”, mas não permite marcar a sua posição devido à sua pequena 

representatividade “A CMA pode tomar decisões, dando o seu voto, mas em 

comparação com representação de outros elementos, a CMA fica sem grande “poder” 

de decisão.”.  

Em relação à categoria Papel da CMA na criação de agrupamentos de 

escolas, a CMA atribui importância à sua opinião na criação destes agrupamentos “(…) 

torna-se importante que o Município dê o seu parecer (…)”. As razões apontadas para 

esta importância, prendem-se com o facto da CMA ser “(…) parceiro da DRELVT e das 

Direcções das Escolas (…)” e também enquanto “ (…) responsável pela rede ao nível 

do pré-escolar e 1.º CEB.”. No entanto, a CMA parece não ser realmente ouvida neste 

sentido, sendo que no “(…) mais recente reordenamento de rede, a CMA não foi 

ouvida, no caso, na fusão do Agrupamento Pêro de Alenquer e da Escola Secundária 

Damião de Goes.”. A CMA reprovou esta fusão, “De forma a demonstrar o seu 

desagrado pelo modo como este processo tem sido conduzido, a CMA avançou com 

uma providência cautelar e duas moções de protesto.” 

 Na categoria Motivos e consequências da celebração de contratos de 

execução, da gestão do pessoal não docente das escolas básicas, da gestão do parque 

escolar do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e das AEC´s no 1º ciclo do ensino básico, a 

entrevistada não se manifestou, referindo que foi uma opção do Sr. Presidente da altura 

“(…) enquanto técnica não posso nem devo me manifestar nesse sentido. Foi uma 

decisão política tomada pelo Senhor Presidente da altura.”. Esta decisão tomada pela 

CMA teve algumas consequências “A CMA ao alargar as suas competências, 

obviamente que passou a ter mais responsabilidade (…)”, nomeadamente aumentou a 



quantidade de trabalho nas áreas de gestão do pessoal não docente e na gestão do parque 

escolar do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico “ (…) um acréscimo do volume de trabalho, 

quer em mais escolas e em vários âmbitos, a manutenção e reparação, a gestão do 

pessoal não docente (...)”. A celebração do contrato relativo às AEC´s não teve as 

mesmas consequências “(…) relativamente às AEC´s não houve muita diferença, pois 

já era promotora.” 

Relativamente à categoria Processo da construção, apetrechamento e 

requalificação dos edifícios escolares, a CMA inicia o processo de construção das 

escolas tendo em conta a carta educativa “Em relação à construção das escolas, esta 

tem de obedecer à Carta Educativa.” Já a requalificação dos edifícios é feito um por 

ano “A CMA tem requalificado um estabelecimento de ensino por ano (…)”. O processo 

de requalificação e de apetrechamento é iniciado através de um levantamento de 

necessidades realizado pelas escolas e enviados à CMA “É feito um levantamento de 

necessidades pelas escolas, que enviam pedidos de reparação, o que permite à CMA 

conhecer a realidade das escolas (…)”. Seguidamente a CMA procede à sua análise, 

tendo em conta vários critérios “Os pedidos são atendidos tendo em conta a sua 

prioridade e de acordo com o orçamento disponível (…)”. Após essa decisão a CMA 

reencaminha os passos seguintes para outras estruturas orgânicas da CMA competentes 

“(…) com base nestes elementos, faz-se a proposta de aquisição de material, 

reencaminhando para os serviços da CMA competentes na área do aprovisionamento.” 

Na categoria Utilidade da elaboração de documentos de normas e 

esclarecimentos, pode-se fazer referência que a CMA atribui importância a estes 

documentos “A sua elaboração é essencial.” A razão apresentada para a sua elaboração 

passa pelo facto da legislação ser generalista, tendo a CMA atender à sua realidade “( 

…) a legislação possui um carácter geral. Cada Município é que conhece 

verdadeiramente a sua realidade, e portanto em termos de procedimentos e de circuitos 

tem de ser a Autarquia a desenvolver e fazer de acordo com as características que o 

concelho possui.”. O intuito da sua elaboração prendeu-se por um lado para uma 

organização interna do Gabinete da Educação “(…) permitem uma organização interna 

possibilitando a planificação do trabalho para o seu próprio desenvolvimento, para que 

as situações estejam previstas e definidas de forma a saber como e em que âmbito 

actuar (…)”, e de apoio aos destinatários destes serviços  “(…) para os Encarregados 

de Educação e os Alunos conhecerem as características desses serviços. 



Em relação à categoria Motivos da contratação de empresas para a 

concepção de refeições e de transporte escolar, a razão apresentada relativamente à 

concepção de refeições, é a falta de condições das escolas para a sua concepção “(…) as 

escolas não estão equipadas, nem preparadas para a concepção das mesmas, apenas 

têm condições de receber o serviço de catering.”. Relativamente aos transportes 

escolares, a razão prende-se com o facto de a CMA não ter capacidade logística “Em 

relação ao plano de transportes escolares, são mais de 3000 alunos e portanto, a CMA 

não tem capacidade logística.”, tendo recorrido não só á contratação de uma empresa, 

como celebrado protocolos “Daí ter estabelecido protocolos com colectividades, 

associações e a contratação de uma empresa de transportes públicos para 

desenvolverem estas actividades.”.  

Relativamente à categoria Práticas e perspectivas na gestão do pessoal não 

docente, a CMA contrata mais pessoal não docente que o previsto na lei, pois existe 

essa necessidade nas escolas “O rácio é manifestamente inferior face às necessidades 

das escolas. Existe uma relação muito próxima entre o serviço que faz a gestão do 

pessoal não docente e as direcções das escolas, e portanto temos esse conhecimento.”. 

Tal acontece uma vez que são várias as actividades desenvolvidas nas escolas que 

implicam a necessidade de mais pessoal não docente “Com as valências que hoje em 

dia as escolas têm e as actividades que a CMA também promove, é impossível 

funcionarem com o rácio definido na portaria. As consequências desta responsabilidade 

acrescida, prende-se com o aumento dos custos tendo de o suportar “(…) acarreta 

custos que a CMA tem de suportar e faz um esforço financeiro grande para poder ir ao 

encontro das necessidades verificadas na realidade escolar.”.  

A gestão do pessoal não docente prende-se com questões de recrutamento e 

colocação “A CMA faz o recrutamento e colocação do pessoal não docente”. A 

avaliação não é efectuada pelos serviços da CMA, essa responsabilidade foi atribuída 

aos Directores das escolas “A competência de avaliação, foi delegada aos directores 

das escolas (…)”, por considerarem que estes conhecem “(…) melhor a realidade e 

terem uma relação mais próxima e poder haver uma avaliação mais fiel.”.  

A CMA em relação aos planos de carreira, desenvolve actividades relacionadas 

com acções de formação destinadas ao pessoal não docente “A CMA desenvolve acções 

de formação, tendo desenvolvido recentemente uma acção que teve como público-alvo 



86 assistentes operacionais a desempenhar funções nos jardins-de-infância e EB1 da 

rede pública do concelho, no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar (…)”. A 

perspectiva neste âmbito é de continuar a desenvolver acções de formação de forma a 

melhorar as competências do pessoal não docente“ (…) até ao final do ano está prevista 

outra acção de formação. Um dos grandes objectivos estratégicos da CMA é melhorar 

as competências das Assistentes Operacionais.”. 

 Quanto à categoria Razões da não comparticipação da acção social escolar 

dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a CMA não tinha condições para 

assumir esta competência “Não estavam reunidas as condições para a transferência 

desta competência (…)”, e  facto de implicar o aumento de actividades e 

responsabilidades principalmente na gestão dos refeitórios escolares “(…) implica a 

gestão de refeitórios escolares, e a CMA não a quis assumir.” 

 Em relação à categoria O processo de apoio das actividades complementares 

de acção educativa, a CMA actua no apoio a projectos educativos das escolas e nos 

respectivos planos de actividades. Este apoio é de natureza diversificada, desde apoios 

financeiros, logístico e material “Os tipos de apoio que presta são essencialmente 

financeiro, logístico e material.”. Este apoio inicia-se através de pedidos dos 

Agrupamentos à CMA “Os Agrupamentos ingressam os pedidos de apoio à CM (…)”. 

Seguidamente, o processo de decisão de prosseguir ao apoio, depende “(…) da 

capacidade da CMA dar apoio ou não.”. Houve ainda a necessidade de criar um 

Regulamento neste âmbito “(…) está em fase de elaboração o Regulamento de Apoio 

aos Planos de Actividades do Agrupamento das Escolas (…)”. As razões para a criação 

deste regulamento relacionam-se com o facto da CMA querer definir regras e de obter 

informações sobre o retorno deste apoio “(…) intuito de definir as condições de apoio e 

no sentido de pedir retorno e feedback desse apoio.” 

 Ainda dentro desta categoria, podem-se incluir as AEC´s e a CAF. 

Relativamente ao processo de selecção das várias componentes destas competências, 

quanto às AEC´s são as que a legislação define “(…) o Despacho é claro e 

privilegiamos essas áreas.” Quanto à CAF, a escolha é efectuada pelas escolas 

“Relativamente ao CAF, é a escola que escolhe.” A CAF é gerida pela CMA e os 

Agrupamentos de Escolas, numa relação de parceria “A gestão da CAF é partilhada, 



havendo uma parceria entre as Direcções dos Agrupamentos das Escolas e a CMA.”, 

sendo que os pais não fazem parte dessa gestão.  

Relativamente à categoria Participação no apoio à educação extra-escolar, a 

CMA refere o seu carácter subjectivo “Depende do que se entende por educação extra-

escolar (…). A entrevistada refere que se a educação extra-escolar for entendida como 

as actividades “(…) que não se prendem estritamente com a escola (…)”, então a CMA 

desenvolve actividades neste âmbito como por exemplo o projecto de actividades de 

interrupções lectivas “(…) o projecto de interrupções lectivas pode ser considerada 

como uma actividade extra-escolar.” 

 

 

Tema: Actividades desenvolvidas pela CMA que extrapolam as 

competências legais 

Este tema prende-se com as actividades que a CMA desenvolve mas que não o 

tinha obrigação legal de o fazer. São actividades de sua iniciativa. Este tema possui as 

seguintes categorias:  

 Motivos do aumento de actividades, dentro das competências legais AEC´s e 

CAF; 

 Razões do desenvolvimento de actividades que extrapolam as competências 

legais.  

 

 Quanto à categoria Motivos do aumento de actividades, dentro das 

competências legais AEC´s e CAF, ou seja, quanto ao facto da CMA implementar 

AEC’s no Pré-Escolar e relativamente ao CAF no 1º ciclo em três escolas do Concelho, 

a CMA não considera que se possam considerar, no caso do Pré-escolar actividades de 

AEC´s “A hora semanal no Pré-Escolar não é considerada como AEC’s, mas sim 

integradas na CAF.”. No caso da CAF presente no 1º ciclo, os motivos prenderam-se 

em alargar a oferta “No fundo a ideia é alargar a oferta.”, por tomar reconhecimento 

das necessidades sentidas pelos Encarregados da Educação “(…) nestas realidades 

sentiu-se essa necessidade. (…) de forma a atender às necessidades dos encarregados 

de educação, devido, por exemplo, à incompatibilidade de horários, tomou-se essa 

decisão.”, e pelo facto da CMA possuir meios para desenvolver estas actividades “A 



CMA possui meios físicos e recursos humanos e portanto considerou proceder ao 

desenvolvimento desse projecto.” 

 Relativamente à categoria Razões do desenvolvimento de actividades que 

extrapolam as competências legais, estas são desenvolvidas pelo facto da CMA 

considerar que podem contribuir para melhorar o processo de ensino aprendizagem 

“(…) no sentido de contribuir para a melhoria das condições de ensino-

aprendizagem.”, por ser uma forma de colmatar as necessidades sentidas pela 

comunidade “Essas actividades são uma forma de apoio à comunidade escolar, de 

acordo com as necessidades verificadas.”, e no sentido de trabalharem com as escolas  

“A CMA desenvolve também projectos no sentido de promover a articulação entre o 

município e as escolas.”.  

 

Tema: A CMA e a educação na construção de uma política educativa 

local 

Este tema prende-se com a relação da CMA com a educação e a construção de 

uma política educativa local em Alenquer. As categorias deste tema são as seguintes:  

 Atribuição do grau de importância às actividades que a CMA desenvolve; 

 Significado da Educação para a CMA e a sua actuação para o seu 

desenvolvimento; 

 Relação entre as várias estruturas orgânicas da CMA no desenvolvimento de 

actividades educativas; 

 Perspectiva da existência de uma política Educativa Local de Alenquer.  

 

Relativamente à categoria Atribuição do grau de importância às actividades 

que a CMA desenvolve, a actividade referenciada como tendo algum peso é o 

funcionamento do Gabinete de Apoios Terapêuticos, por ter um grande peso nas 

despesas municipais “(…) competência o Gabinete de Apoios Terapêuticos absorve 

muitos recursos, possui cinco técnicas afectas, e portanto há um grande esforço 

financeiro.”. No entanto este gasto é tido como investimento “(…) a perspectiva de não 

é de custo, mas sim, de investimento.” No caso de atribui maior importância a uma 

actividade, a CMA considera que todas as actividades que desenvolve são importantes 

“(…) todas as actividades que a CMA desenvolve são importantes e se as concretiza é 



porque têm pertinência (…).Obviamente que umas actividades têm mais custos que 

outras, mas são todas igualmente importantes.”. Todas as actividades são 

desenvolvidas com vista a aumentar a qualidade da educação no concelho “(…) no 

sentido de melhorar a educação do concelho.”. 

Quanto à categoria Significado da Educação para a CMA e a sua actuação 

para o seu desenvolvimento, a entrevistada considera que tem havido um aumento do 

interesse da CMA pela educação que se traduz no investimento financeiro 

“Essencialmente revela-se no aumento do investimento, o peso do orçamento no âmbito 

da Educação tem vindo a aumentar.” e na própria legislação “(…) do ponto de vista 

legal as Câmaras Municipais tem vindo a assumir competências em mais áreas.” Há 

uma aposta no presente executivo da CMA na aposta na educação “(…) na qualidade e 

oferta da educação.”. 

Em relação à categoria Relação entre as várias estruturas orgânicas da CMA 

no desenvolvimento de actividades educativas, pode-se referir que várias são as 

unidades orgânicas da CMA que intervêm a nível da educação, havendo também uma 

relação entre elas “As actividades relacionadas com a educação não são exclusivas do 

gabinete da educação. (…) Há portanto uma relação e articulação entre gabinetes, 

divisões e até departamentos (…)”, como exemplo de outros gabinetes e departamentos 

que realizam actividades neste âmbito são referidos “(…) o gabinete de Acção 

Social/Saúde, Cultura, o Ambiente….Todos estes gabinetes desenvolvem, actividades 

direccionadas à população escolar.”. A relação entre estas unidades orgânicas deriva 

das actividades que desenvolvem pois “(…) implicam articulação entre divisões (… ) 

por exemplo entre o Departamento Potencial Humano e Local, com o Departamento 

Operativo.” 

Por último, quanto à categoria Perspectiva da existência de uma política 

Educativa Local de Alenquer, a entrevistada considera que não está determinada uma 

política educativa assumida “(…) posso dizer-lhe que não há uma Política Educativa 

Local definida do ponto de vista institucional.”No entanto a carta educativa faz 

referência à sua existência “O único documento estratégico que faz menção à existência 

de uma Política Educativa Local é a Carta Educativa (…)”, e está implícita nos 

objectivos que a divisão da Educação define “(…) ela está subjacente e é visível nos 

objectivos estratégicos definidos para a divisão.”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Análise de Conteúdo da Entrevista Semi-directiva 

ao Senhor Presidente da CMA 



Análise de conteúdo escrita da entrevista ao Senhor Presidente da 

CMA 

Após a marcação com antecedência, no dia 22 de Setembro de 2010 realizei uma 

entrevista semi-directiva, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alenquer.  

O interesse desta entrevista prendeu-se essencialmente em obter uma visão mais 

política de algumas questões relativas a ideologias, visões e decisões no âmbito da 

educação. Em concreto, pretende-se conhecer as razões da celebração de contratos de 

execução, o interesse da CMA no domínio da educação e apreender se existe, ou não, 

uma política educativa local.  

De seguida, irei analisar tema a tema, explorando os conteúdos mais relevantes 

para este trabalho, que foram referidos na entrevista pelo entrevistado.  

 

Tema: Celebração de Contratos de execução  

Este tema prende-se com a celebração de contratos de execução na transferência 

das competências da gestão do pessoal não docente das escolas básicas, da gestão do 

parque escolar do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (2 escolas) e das AEC´s no 1.º ciclo 

do ensino básico, este tema possui as seguinte categoria:  

 Razões da celebração de contratos de execução. 

 

Relativamente a esta categoria, Razões da celebração de contratos de 

execução, o senhor Presidente apresenta dois motivos para a CMA ter aceite a 

transferência destas competências. Esta celebração dos contratos de execução, foi uma 

questão pragmática, uma vez que na realidade a CMA já exercia algumas destas 

actividades, tendo sido apenas reconhecidas legalmente “Com efeito, algumas 

competências transferidas já eram exercidas pela autarquia, sem que existisse um 

verdadeiro, transparente e objectivo suporte legislativo e contratual. Situação esta que 

foi alterada com o diploma legislativo que referiu.”. Outra razão que teve na origem da 

celebração destes contratos, foi o facto de a CMA ter consciência do seu importante 

papel na melhoria da educação, “(…) é entendimento da câmara que, como entidade 

local com melhor e mais próximo conhecimento da realidade, pode ter um grau de 

desempenho e de melhoria do serviço prestado em relação à administração local que 



lida com vastas e diferentes situações.”, e ter conhecimento da realidade e “poder” e 

iniciativa de intervenção “No fundo o que se pretende é passar à prática um princípio 

fundamental de administração pública – princípio da subsidiariedade – que mais não 

significa que quem deve intervir é quem mais próximo está dos problemas, quando 

naturalmente possua os recursos e meios para os resolver, o que se verificou com o 

decreto‐lei em análise.”. Esta transferência foi bem aceite, no sentido de poder 

aumentar a sua intervenção na educação, “O decreto‐lei veio permitir uma maior 

amplitude na área da educação, logo, a Câmara só poderia acolher de bom grado uma 

maior intervenção.”, sendo esta uma área prioritária para a CMA. “A educação é uma 

área prioritária de intervenção da Câmara.”  

 

Tema: A CMA e a educação na construção de uma política educativa local 

Este tema prende-se com a relação da CMA com a educação e a construção de 

uma política educativa local em Alenquer. As categorias deste tema são as seguintes:  

 A Educação para a CMA e a sua actuação para o seu desenvolvimento; 

 Perspectiva da existência de uma política educativa local de Alenquer. 

 

Quanto à categoria, Significado da Educação para a CMA e a sua actuação 

para o seu desenvolvimento, efectivamente a CMA tem aumentado o seu interesse na 

área da educação “ (…) a CMA tem aumentado o seu interesse pela educação.”. Vários 

são os indicadores, ligados à actuação da CMA, deste interesse e importância dada à 

educação “Este interesse da câmara manifesta‐se em inúmeras vertentes (…)”, desde  

“(…) melhoria acentuada das condições físicas, com a construção de novos centros 

escolares e requalificação de escolas existentes”, aposta na “(…) rede de bibliotecas 

escolares (…)”, implemento e promoção das AEC´s “(…) incremento das AEC´s (…), 

aumento do número de pessoal não docente e outros técnicos  “(…) o crescimento 

sistemático dos meios humanos afectos à educação, ou seja, as auxiliares de acção 

educativa e outros técnicos de apoio como psicólogos, terapeutas para apoio a alunos 

com necessidades especiais (…)” “(…) reforço da acção social escolar (…)”, pelo 

“(…)crescimento continuado da cobertura da rede de transportes escolares (…)”, “(…) 

entre outras.”. A consequência deste aumento de intervenção no domínio educativo, 

revela-se no seu peso no orçamento da Câmara “(…) todas estas iniciativas têm uma 



expressão no orçamento da Câmara, que continua a afectar ao sector da educação uma 

fatia muito expressiva do seu orçamento anual.”. 

Em relação à categoria Perspectiva da existência de uma política educativa 

local de Alenquer, é referido que existe uma visão própria da educação “Podemos dizer 

que existe uma verdadeira visão estratégica global concelhia no que respeita à 

educação.”. As razões apresentadas para a existência de uma politica local, prende-se 

com o facto da autarquia ver “(…)a educação como um pilar fundamental de 

desenvolvimento dos seus munícipes (…)”. Esta intervenção e política, para a CMA, vai 

no sentido intervir na oferta educativa “(…) através da melhoria continuada da oferta 

educativa pública poderemos verdadeiramente conseguir que exista igualdade de 

oportunidades dos cidadãos no acesso a uma boa formação para a vida e 

consequentemente, a melhores níveis de empregabilidade e melhores remunerações.” e 

andar à frente da legislação, tomando iniciativas no desenvolvimento de actividades 

“(…) indo mesmo à frente, com o que foi preconizado e tomado como prioridade pela 

administração central em matéria de educação.”. Caracterizando esta política, é 

referenciada as actividades que tem desenvolvido no âmbito do pré-escolar “Como 

exemplo desta política podemos apontar o grande esforço que há alguns anos a 

autarquia vem fazendo no ensino pré‐escolar (…).” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO 13 

Grelha de auto-avaliação 



 


