
Guião de leitura exploratória e de pré-análise da documentação dos CLE/CME 

 

 
Autarquia 

Tipo de 
Documento 

 
Temas abordados/ordem de trabalhos 

 

 
Observações 

 
O que falta saber? 

Regimento do 
CME 
 
s/data 

Particularização da lei no que concerne: à 
composição do CME à intervenção do presidente 
ou quem fizer as vezes; à duração do mandato do 
CME (mandato autárquico); ao regime de falas; à 
constituição dos grupos de trabalho; local e 
periodicidade das reuniões; uso da palavra; 
convocação de reuniões;ordem do dia 

• Seguiram quase na íntegra 
o modelo de regimento 
proposto do ANMP 
Alteraram alguns prazos  

Acta do CME 
 
11/4/2005 

Ordem de trabalhos: A continuidade dos alunos 
do 3º ciclo na escola básica Febo Moniz ou a 
deslocação de algumas turmas para a Escola 
Secundária Marquesa de Alorna. 
Esta reunião tem por objectivo elaborar o parecer 
da autarquia sobre o assunto. 
Preside o Presidente da autarquia. 
Intervenções: vereadora; presidente da Febo 
Moniz; presidente da secundária; representante 
das associações de pais; presidente da câmara; 
presidente da Assembleia municipal 
2 propostas à votação. Ganhou a proposta do 
representante do Ensino Secundário e da 
Associação de pais – transferir alunos para a 
secundária. Perdeu a proposta da representante do 
ens. Básico (só com um voto) 

• Falta a primeira acta de 
instalação do CME 

• Para além dos conselheiros 
encontrava-se presente a 
Presidente do C.E. da Escola 
Básica de 2º e 3º ciclos Febo 
Moniz, de Almeirim 

• A vereadora não tomou 
posição sobre o assunto sem 
ouvir o CME 

• A escola básica não queria 
perder alunos, pois punha em 
causa o equilíbrio do quadro 
de pessoal docente.  

• A presidente da escola 
secundária está presente pois é 
o representante do secundário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almeirim 
 

 
 

Acta do CME 
 
2/6/2005 

Ordem de trabalhos: apresentação da fase 
preliminar do Relatório final da carta educativa, 
elaborada pela CEDRU, coordenada pelo Dr. … 
Horários das escolas do 1º ciclo; fusão de escolas 
e de agrupamentos; construção de mais 
escolas/jardins e encerramento de outros; 2 centros 
escolares; ensino profissional na escola secundária 
ou construção de uma escola profissional? 
 

• A carta educativa de 
Almeirim seguiu a mesma 
linha das dos restantes  
municípios da CULT 

• O  Dr. … defende os 
agrupamentos verticais 
(entrevistá-lo) 

Relação entre o instrumento 
legislativo (decreto-lei 7/ 2003), o 
instrumento secundário (normas 
secundárias - regimento do CME) 
 
Instrumentação – escolha e uso dos 
instrumentos. A apropriação da 
política. As opções de cada 
município. As opções dos actores. 

• Quem preside ao CME? 
• Temas tratados no CME  
•  quem os propõe? 

. a autarquia? Os conselheiros ( 
quais?)? As escolas? 

• Intervenção do 
representante do ME 

• Quem é convidado?  
• Quem participa mais nas 

sessões e com mais 
regularidade? 

• Qual o processo utilizado 
para prover os lugares de 
conselheiros? Nomeação ou 
eleição? 

• Foram constituídos grupos 
de trabalho? 

• Que apoio foi dado aos 
conselheiros? 

• Alguma vez foram enviadas 
avaliações/propostas/recom
endações do CME … ( art. 
9 do Regimento de 
Almeirim) 
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Autarquia 

Tipo de 
Documento 

 
Temas abordados/ordem de trabalhos 

 

 
Observações 

 
O que falta saber? 

Acta do CME 
 
19/1/2006 

 
Ordem de trabalhos: aprovação da carta educativa 
Pedido de sugestões para alteração do regimento. 
Foram feitas alterações à carta educativa  
Debate em torno dos interesses dos alunos, dos 
professores e dos pais. 
Debate sobre a junção dos agrupamentos. Guerra 
aberta pela manutenção de um agrupamento 
horizontal 

• Novos representantes – a 
vereadora fez a apresentação 
dos novos elementos 

• Apresentação do novo 
coordenador educativo 

• Convidados os presidentes dos 
agrupamentos 

• Foram apresentadas alterações à 
carta educativa pelos 
convidados ou seja pelos 
presidentes dos agrupamentos 

Acta do CME 
 
7/3/2006 

Ordem de trabalhos: Parecer do CME em relação à 
carta educativa 
Carta educativa projectada para 2011- criação de um 
centro escolar na freguesia de Benfica do Ribatejo 
Apresentadas as alterações sugeridas anteriormente. 
Parecer discordante dos representantes dos 
agrupamentos, quanto à verticalização dos mesmos 
Carta educativa posta à votação na generalidade. 
O parecer de voto do CME foi aprovado sem votos 
contra 
Apresentada a declaração de voto das representantes 
do ensino básico e do pré-escolar 

• Os agrupamentos assentam 
a sua posição nas decisões 
do Conselho Pedagógico 

• Tentar obter o parecer dos 
representantes dos 
agrupamentos e dos 
conselheiros – pré-escolar e 
básico 

• Repare-se que a 
institucionalização do CME 
acompanhou o processo da 
verticalização dos 
agrupamentos e da 
elaboração da carta 
educativa. Foram estes os 
temas centrais nestes 2 anos 

• Não tive acesso a mais actas 
a partir desta data. Saber se 
houve mais reuniões… 

 
• Data de constituição do 

CME? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almeirim 
 

 
 

   
• Cruzar com as notas de 

campo de Almeirim 
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Autarquia 
Tipo de 

Documento 
 

Temas abordados/ordem de trabalhos 
 

 
Observações 

 
O que falta saber? 

 
Documento de 
Constituição do 
CME – Tomada de 
posse dos membros 
do CME 
 
2/4/2004 

Preâmbulo - intencionalidade de CME 
Composição do CME – 
Competências 
Funcionamento  

• O representante do secundário é 
presidente do único 
agrupamento do Concelho 

• Interessante a particularidade no 
funcionamento se referir à 
regularidade das reuniões, aos 
grupos de trabalho e ao apoio 
logístico da autarquia 

Regimento do 
CME 
4/5/2004 

Manteve o mesmo articulado/conteúdo do modelo 
da ANMP 

Alterou unicamente o tempo limite 
do uso da palavra (5 minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpiarça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acta nº 1 do CME 
3/3/2004 
 
 
 
 
 
 
 
Acta n.º 2 do CME 
24/5/2004 

Presidida pelo Presidente da Câmara 
Apresentação dos conselheiros 
Divulgação do modelo de regimento da ANMP para 
integração de novas propostas 
Tomada de posse do CME em acto formal no dia 2 
de Abril – dia do Concelho de Alpiarça 
Proposta da vereadora para se constituírem grupos 
de trabalho 
 
Presidida pela vereadora da educação 
Aprovação da acta anterior 
Aprovação do Regimento interno do CME 
Apresentação do relatório de progressos da carta 
educativa, elaborada pela equipa da CEDRU – Dr 
… 
Prioridades da autarquia: segurança, novas 
tecnologias e apetrechamento das escolas 
Intervenção do representante do serviço de 
segurança – necessidade de se colocarem alarmes 
nas escolas.  

• Sem ordem de trabalhos pré 
definida 

• Faltas – representante da 
Segurança Social, representante 
do Instituto de emprego 

• Não existe representante da 
associação de estudantes 

• A vereadora salientou a 
importância do CME , 
chamando a atenção da 
abrangência das suas 
competências 

• Sem ordem de trabalhos pré 
definida 

• Faltas - Presidente da Câmara, 
representante da Segurança 
Social, representante do Instituto 
de emprego e formação 
profissional 

• Intervenientes: vereadora,  
representante da CEDRU,  

A operacionalização da 
política ou as escolhas dos 
actores colocados em 
diferentes escalas de acção 
pública 

 
• Quem representa a 

DREL no CME? 
O coordenador? Ou outro 
elemento? Qual? 

• Os representantes dos 
diferentes níveis de 
ensino desempenham 
simultaneamente cargos 
nos Conselhos 
Executivos dos 
Agrupamentos/escolas? 

• Frequência das 
reuniões? 

• São contabilizadas as 
faltas dos conselheiros? 

• É accionado o 
mecanismo de 
substituição do 
conselheiro, no caso de 
sucessivas faltas? 

• Quantas reuniões por 
ano, desde a data de 
criação do CME? 

• Quem define a agenda 
do CME? 
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Autarquia 

Tipo de 
Documento 

 
Temas abordados/ordem de trabalhos 

 

 
Observações 

 
O que falta saber? 

 
 
 
 
 

Intervenção dos representantes da associação de pais 
– rede escolar e a necessidade dos pais inscreverem 
as crianças nas escolas do concelho 
Intervenção do r. do pré-escolar- lista de espera do 
pré-escolar. Mais salas… 
Intervenção da r. do Ens. Secundário- maior 
divulgação dos cursos tecnológicos 
Intervenção do r. Fundação José Relvas – a DREL 
deve fazer a divulgação desses cursos 

Conselheiro da segurança, da 
associação de pais, do pré- 
escolar, do ensino secundário e 
da fundação José Relvas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpiarça 

Acta nº 1/2005 
13/6/2005 
 
 
 

Presidida pelo Presidente da Câmara 
Apresentação dos documentos: 

• Regulamento da concessão de auxílios 
económicos 

• Proposta da rede escolar para o ano 
2005/2006 

• Projecto da componente de apoio à família 
• Plano de actividades da Câmara de Alpiarça 
• Protocolo com a sociedade filarmónica 
• Folheto de programa de ocupação de 

tempos livres 
Discussão do ponto 1 da ordem de trabalhos: 
apresentação do relatório da carta educativa. 
Foi aprovado por unanimidade. 
 
 

 

• 10 minutos de tolerância para 
início da sessão 

• Faltas- segurança social, 
instituto de emprego, junta de 
freguesia, fundação José Relvas 

• Não se registam quaisquer 
opiniões a propósito dos 
documentos apresentados 

• Ignora-se se a falta de 
participação é real ou se não 
houve registo da mesma. 

• O CME não voltou a reunir. O 
que nos leva a considerar que 
esta entidade foi unicamente 
utilizada para institucionalizar o 
processo da carta educativa. 
Saber mais… 

• A vereadora justifica-se pelo 
trabalho directo com os 
representados e desvaloriza 
aquilo que chama os 
representantes. Nas notas de 
campo do CME de Alpiarça é 
bem visível. 

• O CME participou no 
processo de construção da 
carta educativa? 

• Propôs alterações à 
proposta de carta 
educativa? 

• Quais os contributos mais 
relevantes dos diferentes 
conselheiros? 

• Nas reuniões de discussão 
da carta educativa 
estiveram presentes os 
representantes dos 
Agrupamentos/escolas do 
Concelho?  

 
Institucionalização do CME 
• A autarquia reconhece o 

CME como parceiro na 
implementação das 
políticas educativas no 
espaço local? (esta pergunta 
tem que ser formulada de 
outra forma) 
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Autarquia 
Tipo de 

Documento 
 

Temas abordados/ordem de trabalhos 
 

 
Observações 

 
O que falta saber? 

Convocatória para 
reunião de 
constituição do 
Conselho Local de 
Educação 
Data incerta 
(precisar …) 

Ordem de trabalhos: 
1- Discussão dos objectivos e atribuições do 

CLEA 
2- Definição da composição do CLEA 

 
Anexo à convocatória encontra-se um parecer do 
CLE datado de 2/11/2000 “ manifesta a 
perplexidade pelo facto de não ser possível 
assegurar, nos Agrupamentos recém-constituídos, a 
prática de docência coadjuvada na área de 
Expressão e Educação Físico-motor.” 

• Evoca-se a evolução da 
descentralização educativa e a 
autonomia das escolas para 
justificar a instalação do CLE 

• Evoca-se o Dec. 115-A/98, para 
valorizar o CLE na definição do 
Projecto Educativo Concelhio e 
na implementação da carta 
escolar 

• Depreende-se que este parecer é 
dirigido à DREL/CAE, pois fala 
das estruturas desconcentradas 
do ME e da sua obrigação na 
procura de soluções que 
“promovam a oferta e a 
qualidade educativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regimento do CLE 
da Azambuja 
(data desconhecida) 
 

Preâmbulo: contextualização do CLE na tendência 
descentralizadora, na procura de mais qualidade e 
participação no acto educativo. Evoca da Lei de 
Bases do Sistema Educativo, art. 43, ponto 2 e 
também do art. 3, alínea g. Evoca o Decreto - Lei 
115-A/98- art. 2. 
Natureza – órgão consultivo 
Objectivos – “Definir uma política local de 
educação; elaborar um Projecto educativo do 
Concelho; proporcionar a participação das várias 
forças sociais, culturais e económicas relativamente 
às medidas de política educativa; potenciar a 
interacção escola/meio” 
 
 
 
 

• Saber se os regimentos dos 
CLE obedeciam a alguma 
raiz comum, elaborada pela 
ANMP, tal como mais tarde 
aconteceu ao CME 

• Consultar o modelo da 
Fenprof 

• No preâmbulo estão 
inscritos alguns dos valores, 
ideias e finalidades do CLE 

• Referir os power-point de 
apresentação das actividades 
do CLE 

 

 
Constituição do CLE 
 
• A autarquia teve 

experiências anteriores ao 
CME? 

• Se sim, em que data 
constituiu o Conselho Local 
de Educação? 

• Quem participava no CLE 
como representante? 

• Como eram escolhidos os 
representantes do CLE? Por 
nomeação ou votação? 

• Qual a duração do mandato 
de cada representante no 
CLE? 

• Quem participava no CLE, 
como convidado? 

• Qual a periodicidade das 
reuniões? 

• Quem definia a agenda do 
CLE? 

• Qual o balanço que a 
autarquia faz da 
intervenção do CLE? 

•  
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O que falta saber? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CLE 
da Azambuja 
(data desconhecida) 
 

Atribuições 
a) Colaborar na definição do Plano Anual de 

Actividades da Câmara Municipal de 
Azambuja, na área da Educação; 

b) Participar na definição e organização da rede 
escolar; 

c) Recomendar as prioridades dos investimentos 
locais em educação/formação; 

d) Recomendar áreas ou temáticas regionais que 
possam integrar os currículos escolares, de 
acordo com os princípios de autonomia 
pedagógica das escolas; 

e) Dinamizar a realização de diagnósticos 
actualizados da realidade educativa do 
concelho; 

f) Dar parecer sobre matérias referentes às escolas 
e às suas interacções com o meio; 

g) Promover uma gestão integrada dos recursos 
comunitários, nomeadamente de espaços e 
equipamentos, numa perspectiva educativa; 

h) Promover actividades de âmbito educativo e 
cultural; 

i) Reflectir criticamente sobre os resultados 
escolares no Concelho; 

j) Promover medidas tendentes à correcção de 
desigualdades entre escolas; 

k) Dar parecer sobre o Plano Anual de Transportes 
Escolares; 

l) Pronunciar-se sobre matérias que se entendam 
relevantes e que decorram da actividade 
educativa, nomeadamente acção social escolar, 
orientação escolar, saúde e segurança; 

m) Aprovar e fazer cumprir o regulamento interno 
de funcionamento. 

• As competências do CLE 
orientam um órgão de 
grande intervenção e 
importância na gestão local 
da educação, tendo em conta 
o seu sucessor CME. 

• Explica-se a referência feita 
pelo chefe de divisão quanto 
à falta de dinamismo do 
CME, comparativamente ao 
CLE. Ver notas de campo 
da Azambuja. 

• Composição – representação 
das escolas no contexto 
institucional do CLE, como 
conselheiros com direito a 
voto. 

• Fazer um paralelismo entre 
o regimento do CLE e o do 
CME. 

• O regimento do CLE 
seguiu o modelo 
emanado pela ANMP? 
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Documento 
 

Temas abordados/ordem de trabalhos 
 

 
Observações 

 
O que falta saber? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CLE 
da Azambuja 
(data desconhecida) 
 

Composição alargada com a presença de dois 
representantes por Agrupamento/escolas. O director 
regional também está representado. 
Duração de mandato – 1 ano, renovável. Mas com 
mandato temporariamente coincidente com os 
órgãos que representam. 
Substituição, faltas dos representantes. 
Direito de voto a cada representante 
Regime de funcionamento – constituição de 
comissões especializadas: Conselho Consultivo da 
Acção Social Escolar; Conselho Consultivo de 
transportes escolares, Conselho Consultivo de apoio 
a Projectos Educativos 
Reuniões: sessões ordinárias e extraordinárias. As 
ordinárias eram trimestrais 
Convocatórias; quórum e deliberações (o 
presidente tem voto de qualidade); acta das sessões 
e publicidade; encargos financeiros; disposição 
final (revogado o regulamento do Conselho 
Consultivo dos Transportes escolares) 

 
• Com a atribuição de um voto a 

cada representante, o peso das 
votações das escolas do CLE era 
marcante 

• Prevê-se a publicitação das 
decisões das reuniões e 
pareceres do CLE na 
comunicação social, no final de 
cada reunião 

• Prevê-se dotação orçamental do 
CLE no orçamento da autarquia 

 

 
Convocatória de 
reunião do CLE 
 26 / 06/2002 
 
 

Ordem de trabalhos  
1- Composição do CLE 
2- Acção social escolar 
3- Funcionamento: criação de grupos de 

trabalho 
 

• Nesta convocatória refere-se 
a reunião do CLE em 
17/04/2002 

• Para além dos 
representantes das 
escolas/agrupamento e de 
todos os outros 
representantes, eram 
convidados os grupos 
parlamentares dos diferentes 
partidos representados na 
autarquia – PSD/PS/CDU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
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Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CLE 
3/10/2003 

Ordem de trabalhos: 
1-Informações 
2-Balanço do início do ano lectivo 
3-Criação do CME 
4- Outros assuntos 
Presidida pelo vereador da educação 
Temas tratados: 
Acção Social Escolar 2003/2004. 
Programa de actividade física no 1º ciclo, com um 
monitor a coadjuvar o professor. 
Desporto escolar – coordenação das actividades 
propostas pela autarquia com as praticadas pelas 
escolas. 
Candidatura de apoio aos Projectos Educativos das 
Escolas. 
Participação da autarquia no debate sobre a Lei de 
Bases. Apelou-se à participação do CLE. 
Jornadas pedagógicas – datas do evento e avaliação 
das últimas jornadas. 
Balanço do inicio do ano lectivo – intervenção dos 
representantes dos agrupamentos 
Rankings das escolas secundárias. 
Criação do CME – justificação do vereador pelo 
facto da autarquia não ter instalado atempadamente 
o CME. Na proposta de reformulação pretendia-se 
um representante para o 1º ciclo e outro para o 2º e 
3º ciclos, enquanto que o dec.-lei 7/2003 previa um 
único representante para o ensino básico. 
Identificação dos representantes no CME. 
Processo de eleição/nomeação dos representantes no 
CME – discussão sobre a modalidade mais acertada 
para cada grupo de representantes 
 

• Houve debate quanto às 
escolhas das modalidades e 
a autarquia fez valer as 
condições para a prática de 
algumas delas. 

• Os representantes da 
autarquia chamaram a 
atenção da adequação dos 
PEE das escolas 

• Em 2003 a Azambuja 
integrava a área 
metropolitana de Lisboa e 
participava na discussão da 
proposta de alteração da Lei 
de Bases 

• Foi proposto um 
questionário aos professores 
para averiguar a sua falta de 
participação nas jornadas 

• Após cada intervenção dos 
representantes das escolas o 
vereador apresentava 
propostas de solução para os 
problemas 

• O vereador evocou o atraso 
na instalação do CME pelo 
facto da ANMP não 
concordar com o Dec. – Lei 
7/2003 

• Depreende-se que existe um 
documento da ANMP, a que 
chamam de proposta de 
reformulação  

Processo de transição 
CLE/CME 
 
• Como se operacionalizou o 

processo de passagem do 
CLE (caso haja) para o 
CME? 

• Como é que a autarquia 
recebeu a mudança do CLE 
para o CME? 

• Como é que os 
representantes reagiram à 
mudança? 

•  
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Decisão aprovada por unanimidade - escolha do 
representante do 1º ciclo pelos 3 agrupamentos do 
concelho. Avançou-se para a reunião de todos os 
agrupamentos. 
A escola secundária assumiu a escolha do seu 
representante como “interna e que será feita em 
função de uma pessoa que tenha o perfil adequado 
para o exercício desse cargo”(7) 
Mandato dos representantes – 3 anos 
Identificados os convidados às reuniões do CME – 
centro de formação de associação de escolas, a 
ACISMA e um representante das colectividades e 
associações. 
Prazo para a eleição dos representantes – 3 meses 
Constituição do CME – 6 meses 

• O chefe de divisão apresentou as 
duas hipóteses para o 
provimento dos representantes: 
eleição ou nomeação. Referiu 
que a DREL reforçou a hipótese 
de nomeação 

• O vereador referiu que cada 
grupo de representação deveria 
ter a sua forma de eleição 

• O chefe de divisão alertou para “ 
o conceito de representante, este 
deverá representar o conselho e 
não casos particulares (p.6)”. 
Este aspecto é fundamental para 
a operacionalização da política, 
para acção pública, pela 
interacção representados-
representantes. 

• Qual a duração do mandato 
dos representantes no 
CME? 

• Qual a solução encontrada 
para uma maior 
participação das escolas no 
CME? 

• Quem era convidado para 
participar no CME? 

• Quem decidia esse convite? 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 

 
 
 
 
 
 
 
Regimento interno 
do CME da 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 

Preâmbulo: o CME foi aprovado em reunião pública 
de câmara em 28/10/2004 e em sessão de 
Assembleia municipal de 17/2/2005; regras de 
funcionamento desta instância de coordenação e 
consulta. 
No objectivo e nas competências evoca-se o 
decreto-lei 7/2003.  
Na composição ficou inscrito em regimento quais 
eram as entidades convidadas: ACISMA e o Centro 
de Formação de associação de escolas. 
Mandato – designados pelo período de um ano 
lectivo, renovável até 4 anos. Renovação do 
mandato. Renuncia do mandato (prazos). Perda de 
mandato 
Substituição dos representantes 
Presidência  

• Aspecto interessante: registo 
das entidades convidadas no 
regimento 

• Embora não estando 
registado em regimento, os 
convidados têm direito voto 

• Assume-se como limite do 
mandato dos representantes 
o mandato autárquico 

• Assume-se a renovação do 
mandato, caso em contrário 

• As condições para a perda 
de mandato são em si 
formas de regulação – 2 
faltas seguidas e perde-se o 
mandato. 

• As entidades convidadas 
constam no Regimento 
interno do CME? 

• As entidades convidadas 
participam nas votações do 
CME? 

• Foi estabelecido um limite 
de anos para os mandatos 
dos representantes? Se sim, 
qual? 

• Prevê-se em regimento a 
renovação do contrato? 

• Prevê-se em regimento a 
perda de mandato? 

•  
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Parte II – direitos e deveres 
Artigo 7.º 
Direitos 

“Constituem direitos dos membros do CMEA: 
1. Solicitar às entidades competentes, através do 
Presidente ou do seu representante, informações 
consideradas pertinentes para os objectivos do 
CMEA; 
2. Propor alterações ao Regimento Interno; 
3. Propor a constituição de grupos de Trabalho; 
4. Participar nas discussões e votações; 
5. Apresentar requerimentos, reclamações, protestos 
e declarações de voto; 
6. Eleger e ser eleito para os Grupos de Trabalho 

Artigo 8.º 
Deveres  

 Constituem deveres dos membros do CMEA; 
1. Respeitar as normas constantes do Regimento 
Interno do CMEA; 
2. Exercer os poderes em que se encontrem 
investidos, tendo sempre em consideração os 
objectivos do CMEA; 
3. Não usar, para fins de interesse próprio ou de 
terceiros, informações a que tenham acesso no 
exercício das suas funções; 
4. Justificar as suas faltas às reuniões do CMEA.” 
(p. 4) 
Faltas 
Parte III – funcionamento 
Plenário; comissão executiva do CME,  
Constituição de grupos de trabalho permanentes ou 
não, por proposta de qualquer membro do CME 

• Pela definição dos direitos e 
deveres depreende-se os 
valores, as ideais e as 
finalidades que estão 
subjacentes a este conjunto 
de normas. Normas que 
sendo secundárias se 
entendem como sendo a 
leitura e interpretação 
contextualizada do 
instrumento legislativo dec.-
lei 7/2003. Representam 
formas de regulação da 
acção pública. 

• A diferença existente entre 
este regimento e os outros 
anteriormente analisados 
levam-nos a capitalizar a 
experiência do CLE como 
uma mais valia, no sentido 
de experiência e do 
conhecimento que 
possibilitaram tanto aos 
actores autárquicos como 
aos actores locais uma outra 
forma de operacionalização 
da política do CME e de 
regulação da acção pública. 

• Enquanto que os anteriores 
regimentos mais não fazem 
do que colarem-se ao 
modelo da ANMP, neste 
caso da Azambuja existe a 

• As faltas seguidas dos 
representantes 
determinaram 
efectivamente a perda 
do mandato? 

Processos de regulação  
• A quem coube a 

responsabilidade de 
elaboração do 
regimento do CME? 

• O regimento do CME 
integra o articulado 
referente aos direitos e 
deveres dos 
representantes? 

• Estabelece orientações 
quanto à 
ligação/comunicação 
entre representantes e 
representados? 

• Prevê a existência de 
uma comissão 
executiva encarregue 
de dinamizar o CME? 

• Prevê e regulamenta a 
existência e o 
funcionamento dos 
grupos de trabalho? 

• Prevê a publicitação 
das deliberações do 
CME? 
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Art. 11º - Funcionamento do plenário – pelo 
menos metade dos seus membros;  
“2. As deliberações que traduzem posições do 
CMEA com eficácia externa devem ser aprovadas 
por maioria absoluta dos seus membros. 
3. Os membros do CMEA devem participar 
obrigatoriamente nas discussões e votações que, de 
forma directa ou indirecta, envolvam as estruturas 
que representam. 
4. Quando um parecer, proposta ou recomendação 
for aprovado com votos contra, os membros 
discordantes podem requerer que conste do 
respectivo parecer a sua declaração de voto. 
5. Os membros do CMEA só podem usar da palavra 
depois de o terem solicitado ao Presidente do 
Plenário ou ao seu representante, o que ocorrerá por 
ordem de inscrição, determinando aquele a duração 
dos períodos de intervenção. 
6. Os pedidos de esclarecimento devem ser 
formulados após a intervenção que os suscitou e 
respondidos pela ordem de inscrição. 
7. O Plenário pode, a todo o momento, decidir a 
interrupção da discussão de pareceres ou relatórios 
que lhe tenham sido submetidos e remetê-los ao 
Grupo de Trabalho respectivo ou à Comissão 
Executiva, para reapreciação. 
8. Nas reuniões ordinárias podem ser incluídas na 
ordem de trabalhos pontos não agendados, desde 
que a sua inclusão reúna o consenso de todos os 
membros presentes. 
 

grande diferença de não seguir 
qualquer modelo, antes orientar o 
articulado segundo uma matriz 
original que denota uma experiência 
e um conhecimento sobre a orgânica 
e o funcionamento de uma entidade 
como esta. 
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9. Nas reuniões extraordinárias, o Plenário do 
CMEA só poderá pronunciar-se sobre as matérias 
para que haja sido convocado. (p. 5) 
Da comissão executiva – um presidente (presidente 
do CME) e 2 vogais eleitos pelo CME 
“4. À comissão compete: 
a) Praticar os actos internos indispensáveis à 
organização e à dinamização das actividades do 
CMEA; 
b) Assegurar a execução das deliberações tomadas 
em reuniões plenárias do CMEA; 
d) Articular e coordenar o funcionamento dos 
Grupos de Trabalho com o órgão plenário do 
CMEA.” (p. 6) 
Dos grupos de trabalho – “elaborar pareceres, 
propostas que tenham sido solicitados pelo plenário 
do CMEA” . Funcionamento dos grupos de 

trabalho 
Das reuniões –  
Parte V – Plano e relatório de actividades o CME 
deve elaborar um Relatório Anual de Actividades 
referente ao ano anterior 
 

• A existência de uma comissão 
executiva com tais competências 
pode fazer a diferença na 
operacionalização desta entidade 

• O modo como o Regimento do 
CME da Azambuja está 
elaborado e desenvolve o 
conteúdo do seu articulado 
pressupõe um investimento 
positivo dos actores autárquicos 
nesta entidade e um esforço para 
a sua institucionalização.  
 

 

Proposta nº   
/P/2004 

Proposta apresentada pelo Presidente da Câmara 
para que o Centro de Formação de Professores seja 
representado no CME 

• Fica-se com a dúvida se o 
centro de formação tem 
direito de voto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta do CME 
21/3/2005 

Ordem de trabalhos: 
1.Informações 
2.Regimento do CME da Azambuja 
3.Constituição dos grupos de trabalho 
4.Outros assuntos 

1.  
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Carta educativa 
Aprovação do Regimento do CME com a alteração 
do ponto 1, do art. 12 referente à constituição da 
comissão executiva 
“Foram designados para pertencer à comissão 
executiva a Dra … (CEFAZ) e a Dra. … (IPSS’s)” 
Foram criados e constituídos os grupos de trabalho: 
grupo dos transportes; da ASE, do Percurso 
Educativo e da Rede Escolar. 

• Foi eleita como vogal para a 
comissão directiva uma 
convidada ao CME, o que 
representa outra forma de 
regulação da entidade e que 
dá a conhecer as suas 
dinâmicas e complexidades. 

• A constituição dos grupos 
de trabalho permanentes 
corresponde a um 
investimento na 
institucionalização do CME 
pela autarquia e pelos 
restantes actores locais. 

• Os convidados 
participam nas votações 
do CME? 

• Os convidados 
participam nos grupos 
de trabalho? 

• Os convidados 
participam em alguma 
comissão do CME? 

• Foram constituídos 
grupos de trabalho 
permanentes no CME? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta do CME 
8/11/2005 

Ordem de trabalho: 
1.Balanço do ano lectivo 
2.Ponto da situação da carta educativa 
3.Outros assuntos 
Presidida pelo vereador da educação. Apresentação 
dos novos elementos.  
Balanço do início do ano lectivo. Intervieram os 
representantes dos ciclos e referiram-se ao 
funcionamento e problemas dos agrupamentos, 
nomeadamente o funcionamento do prolongamento 
e o inglês. Problemas de articulação entre as ISS e 
os agrupamento, ainda quanto às mesmas questões. 
Intervenção do vereador frisando as dificuldades na 
implementação do inglês, por parte de todos os 
parceiros. 
Faltas sistemáticas do representante do centro de 
emprego – o representante da ACISMA solicitou 
“que se oficiasse o Ministério do Emprego para a 
questão das faltas sistemáticas e sem justificação” 
(3) 

 • Os representantes têm 
reuniões regulares com 
os representados? 

• No caso de faltas 
sistemáticas de um 
representante é 
accionada a sua 
substituição. De que 
forma? 
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Acta do CME 
8/11/2005 

Intervenção das forças de segurança – auscultar os 
presentes sobre o núcleo da escola segura 
Intervenção da directora do centro de formação 
Intervenção do representante do 1º ciclo – fala pelo 
agrupamento do Alto Concelho. 
Intervenção do representante do ens. Secundário – 
avaliação dos resultados da escola secundária, 
“mancha horária sem furos e consistente” “aulas de 
substituição em três modalidades” 
Contestação das aulas de substituição pelo 
representante da ACISMA.  
Intervenção da representante do 2º e 3º ciclos – fala 
pelo agrupamento Vale-Aveiras e dá a conhecer o 
início do ano lectivo – ampliação de escola, 
prolongamentos, parcerias com as juntas de 
freguesia, associação de pais, autarquia, núcleo da 
escola segura. 
Intervenção do representante das associações de pais 
– problema das refeições e a questão do 
prolongamento. 
Intervenção da Segurança Social – co-existência 
entre as OPSS e as escolas (articulação na oferta de 
serviços). 
Intervenção dos 2 representantes do básico – as 
ofertas são diferentes (necessidade de articulação) 
Intervenção do presidente a desculpar-se do atraso. 
Intervenção do vereador a pedir esclarecimentos ao 
representante da DREL 
Intervenção do representante da DREL – medidas 
políticas (prolongamentos e aulas de substituição) 
Intervenção do pré-escolar – implementação destas 
medidas e problemas de atribuição de horas 
 

• No período de transição do CLE 
para o CME e na última reunião 
do CLE foi proposto que se 
mantivesse um representante do 
1º ciclo e outro de 2º e 3º ciclos. 
Assim se procurou resolver a 
representação de todos os 
agrupamentos. Lógicas de acção 

• Assim se contornou a questão 
dos representantes dos 
diferentes níveis de ensino e se 
atribuiu direito de voto a todos 
os agrupamentos. 

• Consultar as notas de campo da 
Azambuja 

 
• Nestas intervenções considerou-

se o CME como o espaço de 
eleição para se fazer a 
articulação entre serviços. 

 
• O presidente chegou tarde à 

reunião 
• Relutância dos representantes do 

ensino básico às alterações 
políticas 

• O representante da DREL nesta 
troca de ideias refere “ que a 
própria DREL foi confrontada 
com a alteração de uma situação 
que já havido sido 
estabelecida.”(p.6) 

• A representação no CME 
faz-se por níveis de ensino? 
De que forma? (reformular 
esta pergunta) 

• A autarquia e os 
conselheiros utilizam o 
CME para promover a 
articulação entre os sub-
sistemas? Se sim, de que 
forma? 

• O representante da DREL 
apresenta em cada reunião 
informações esclarecedoras 
dos assuntos a tratar? 

•  
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Intervenção do representante dos pais- interrupções 
lectivas no ATL e no Inglês. Resposta da DREL – 
espera-se edital 
Intervenção do vereador – proposta de grupo de 
trabalho para trabalhar os assuntos em discussão, 
depois do conhecimento do edital. 
Intervenção do representante do secundário- 
“necessidade de criar um instrumento uniformizador 
das situações de avaliação que permita a articulação 
do percurso escolar dos alunos”(p.6) 
Intervenção do vereador – necessidade de alterar a 
carta de equipamentos (Carta educativa) tendo em 
conta o panorama da construção do aeroporto da 
OTA 
Intervenção presidente- “pensar-se a um nível mais 
alargado para o Concelho de Azambuja, uma vez 
que, já foi atingido o cenário proposto na primeira 
carta para 2011”(p.7). Construções escolares 
Intervenção da ACISMA – mobilização da 
sociedade civil sobre as questões do aeroporto 
Ponto 3 – candidaturas e protocolos 

• Grupos de trabalho –
questões do prolongamento, 
com as IPSS, Agrupamentos 
e Autarquia. 

• Constituição do grupo de 
trabalho: representação de 
todas as IPSS, os três 
agrupamentos, as três 
associações de pais e a 
DREL 

• Relação estabelecida entre a 
carta educativa e os planos 
de ordenação do território 

• Previsão de deslocação de 
10000 
habitantes/trabalhadores 
durante a construção do 
aeroporto  

• Receios com o impacto do 
aeroporto – questões de 
segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acta do CME 
10/2/2006 
 
 
 
 
 
 
 

Ordem de trabalhos: 
1.informações 
2.apresentação da carta educativa 
3.outros assuntos 
O vereador propôs a alteração da ordem de trabalho, 
passando directamente para a carta educativa. 
Intervenção do Dr. … (CEDRU). Objectivos da 
carta –  
Intervenção do representante da DREL – qualidade 
da carta da Azambuja. Cumpre os requisitos 
Vereador – necessidade de monitorização constante 
da carta perante a pressão da OTA. A administração 

• A carta educativa é um 
instrumento de 
implementação e 
consolidação das políticas 
educativas do pré-escolar ao 
secundário e ensino  
profissional. Consultar acta  

• Nos grupos de 
trabalhos participam 
outros elementos para 
além dos constantes no 
CME? 

• Se sim, quem é 
convidado? 
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Central terá de apoiar os investimentos necessários 
Valorizou o “contributo do grupo de trabalho da 
Carta educativa que pelas alterações que propôs 
melhorou a qualidade do documento”(p.3). 
Propostas de alteração – capacidade dos 
estabelecimentos, espaços e valências 
Intervenção do representante da ACISMA – 2 
questões colocadas: “ a do impacto nas IPSS’s da 
oferta pública de pré-escolar”; “ a escola 
profissional proposta”. Propôs a discussão das 
propostas da carta educativa. 
Vereador – essa discussão deve ser alargada. Deve-
se também desenvolver projectos para propor no 
novo quadro comunitário. 
Representante do secundário – “Referiu a 
importância de se olhar para além de novos edifícios 
e equipamentos, considerando importante ter 
atenção às condições em que decorrem as situações 
de ensino-aprendizagem”(p.5) 
Votação da carta educativa  
Representante do pré-escolar – aprova, com reservas 
quanto às projecções no pré-escolar e respectivos 
impactos nas IPSS’s 
Aprovada por unanimidade 
Ponto 1 – informações 
Vereador – informação dos “montantes atribuídos 
no âmbito do apoio aos Projectos Educativos das 
Escolas” 
Apresentação dos diferentes projectos financiados  
Ponto 3 – outros assuntos 
Vereador abordou o representante da DREL sobre a 
construção da nova escola. Como resolver o 
problema de mais 45 matrículas (pré-escolar)? 
Falou-se dos prolongamentos no 1º ciclo 

• Saber da estratégia utilizada 
pelos outros CME, em todo 
o processo de discussão da 
carta educativa 

• A carta educativa como 
instrumento de regulação 
financeira: o acesso aos 
fundos comunitários 

• Chamar à discussão as 
questões do processo 
ensino-aprendizagem. Os 
equipamentos não são a 
solução para os problemas 
decorrentes das dificuldades 
de aprendizagem e dos maus 
resultados dos alunos. A 
questão é muito mais 
complexa. 

• A requalificação escolar não 
é só por si a solução dos 
problemas das escolas 

• A autarquia financia parte 
dos Projectos Educativos 
das escolas. Saber se o 
mesmo acontece nos  

      restantes municípios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Durante o processo de 
discussão da carta 
educativa foi criado no 
CME algum grupo para 
coordenar esse 
trabalho? 

• Foram propostas 
alterações à carta 
educativa? 

• Quais? 
• A carta educativa foi 

aprovada por 
unanimidade? 

 
 
 
 
 
 
 

• O CME é encarado 
como um espaço de 
discussão dos 
problemas das 
escolas?(reformular) 

•  
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Intervenção do representante do 2º e 3º ciclos – o 
CME dever-se-ia pronunciar sobre os 
prolongamentos e” efectuar uma reflexão a partir 
das boas práticas existentes em anos lectivos 
anteriores, para que no próximo ano lectivo se 
possam oferecer serviços de qualidade retomando 
parcerias já existentes”(pp.6,7) 
Intervenção da ACISMA – hipótese de se criar 
parcerias com as Associações de Cultura e Recreio 
para resolver o problema dos prolongamentos. 
Propôs que a Câmara Municipal efectue um 
levantamento das instituições do concelho capazes 
de desenvolver este trabalho. 

• Reconhece-se o CME como um 
espaço de debate e resolução de 
problemas. 

• O CME da Azambuja é um 
espaço muito participado, onde 
raramente os conselheiros 
faltam. 

 

 
Acta do grupo de 
trabalho da carta 
educativa 
26/10/2006 
 

Intervenientes: chefe de divisão (em substituição do 
vereador); representante da IPSS’s; representante do 
pré-escolar; representante do 1º ciclo; representante 
do 2º e 3º ciclos; representante do secundário 
Informação sobre o concurso para as obras de 
ampliação nas diferentes escolas; 
Os representantes apresentaram outras necessidades 
de ampliações e melhorias. Também falaram da 
questão das refeições 
 
  

• A acta tem uma única página e 
parece incompleta. Confirmar 
… 

• Os grupos de trabalho do 
CME registam em acta a 
sua intervenção? 
(reformular) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acta do CME 
31/10/2006 
 
 
 
 

Ordem de trabalhos: 
1.Informações 
2.Balanço do início do ano lectivo 
3.Actividades de Enriquecimento curricular 
4.Ponto da situação da carta educativa 
5.Outros assuntos 
 
Passou-se directamente para o ponto 2. 
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Acta do CME 
31/10/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. pré-escolar – aumento de turmas; falta de 
professores no especial. 
R. das IPSS’s “referiu que antes de se efectuar o 
balanço do início do ano lectivo, deveria ter havido 
uma reunião de balanço do ano lectivo anterior e 
que a legislação quanto à periodicidade das reuniões 
do CME não estava a ser cumprida”(p.2) 
O vereador aceitou as críticas. 
Intervenção dos representantes do 1º ciclo e do 2º e 
3º ciclos dando conta do início do ano lectivo nos 
seus agrupamentos – ampliações, turmas EFJ. 
Seguidamente foi a vez do representante do 
secundário – aumento de alunos, 5 turmas EFJ, 
cursos tecnológicos (nocturnos), estabilidade do 
corpo docente, ranking das escolas. 
Intervenção da directora do centro de formação – 
acções de formação; prioridades de formação para 
2007. Necessidade dos professores e funcionários 
afectos a centros de recursos e bibliotecas escolares 
se manterem em serviço para rentabilizarem a 
formação ministrada. 
Intervenção do representante dos pais – falta de 
auxiliares.  
Representante saúde escolar – apoios educativos 
(falta de subsídios específicos para crianças com 
NEE). 
Vereador – actividades de enriquecimento curricular 
entregue à empresa “Espalha ideias”. Dificuldade 
em contratar professores. 
Intervenção das IPSS’s – tabela de comparticipações 
dos pais para a extensão de horário. 
 

• Nesta acta é perfeitamente 
visível como se contornou a 
representação dos 
agrupamentos. Quando falam, 
falam do seu agrupamento. Na 
acta está referenciada a tomada 
da palavra pelo representante e 
de seguida o agrupamento de 
origem. 

• Os convidados ao CME – 
directora do CEFAZ e 
representante do ACISMA têm 
direito de voto. Esta informação 
obtive-a em contacto directo 
com a directora do centro de 
formação 

• Lógicas de acção – este é um 
bom exemplo de como os 
actores se apropriam do 
instrumento e constroem a 
política. 

• As actividades de 
enriquecimento curricular são o 
tema central 
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31/10/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enviado ofício à DREL sobre este assunto, tendo 
sido aprovado com a abstenção do representante da 
DREL 
Ponto 4 –  
Vereador informou da homologação da carta 
educativa 
Ponto 5 – outros assuntos 
Representante das forças de segurança – périplo 
pelas escolas para identificar os pontos-chave das 
questões de segurança no concelho. 
Representante do secundário questionou o 
representante da DREL sobre o programa 
“Educação e Cultura” a que a escola sec. Concorreu.  

• O representante da DREL é 
muitas vezes questionado sobre 
os sentidos das políticas, sobre o 
desenvolvimento de projectos, 
sobre a implementação dos 
programas. Nem sempre 
responde às questões colocadas. 

• O representante da DREL 
participa nas reuniões do 
CME, dando conta das 
orientações da tutela?  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 

 
Acta do CME 
17/4/2007 
 

Ordem de trabalhos: 
1.Informações 
2.Avaliação do funcionamento do ano lectivo 
3.Práticas e políticas de educação do Concelho 
3.1.Projectos apoiados pela autarquia 
3.2.Projectos educativos Agrupamentos/Escola 
Secundária de Azambuja 
3.3. Plano anual de actividades 
4. Outros assuntos 
 
Ponto 1 
Vereador – andamento das obras de ampliação; 
reunião com a Srª ministra da Educação, tendo sido 
dadas indicações sobre a transferência de 
competências para as autarquias nas áreas da 
construção e manutenção dos equipamentos e 
eventualmente o pessoal não docente. 
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Acta do CME 
17/4/2007 
 
 
 
 

Ponto 2- balanço das AEC. Necessidade de 
sistematizar o balanço e a avaliação das AEC num 
documento escrito, com o objectivo de se introduzir 
melhorias. 
Foram apresentados outros assuntos que deveriam 
ser objecto de discussão no CME: oferta educativa 
das escolas. 
Intervenção do representante do secundário –  “ O 
professor … considerou ser responsabilidade do 
CME discutir uma série de assuntos, como já tinha 
referido a oferta educativa e também como exemplo 
a avaliação terminal do 3º ciclo, assunto para o qual 
já tinha havido um grupo de trabalho e cujo trabalho 
acabou por não ser concluído” (p.3) Aumento da 
oferta educativa, pelos cursos EFJ (abandono 
reduzido); 1º lugar obtido por alunos do 12º ano no 
concurso “12 horas de gestão” promovido pelo 
ISCTE. 
Intervenção da representante do 2º e 3º ciclos – 
novo pavilhão desportivo; cursos CEF em 
funcionamento; problemas com os refeitórios e 
dificuldade de articulação com vários serviços 
(saúde, Segurança Social, Educação, etc.) e famílias. 
Vereador propôs uma reunião entre as escolas e a 
CPCJ, de forma a facilitar essa articulação. 
Intervenção do pré-escolar – agrupamento da 
Azambuja: dificuldades a nível de pessoal não-
docente; funcionamento razoável das AEC; uma 
turma de Percursos Alternativos, que pode ser 
orientado num curso EFS. 

• Os representantes questionam as 
dinâmicas do CME, entendendo-
o como fórum de discussão. 

• Novamente em discussão das 
AEC desenvolvidas pelas 
IPSS’s 
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Acta do CME 
17/4/2007 
 
Falta-me a acta de 
12/6/2007 

Articulação do CEFAZ com a ACISMA para a 
formação do pessoal não docente. 
Proposta do vereador: dado o adiantado da hora, 
marcação de um CME extraordinário para discutir o 
ponto 3. Aprovado por unanimidade. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acta do CME 
19/10/2007 
 
 

Ordem de trabalhos 
Ponto 1- Informações 
Ponto 2 – Balanço do início do ano lectivo; 
Avaliação das actividades de enriquecimento 
curricular 
Ponto 3 – Parecer do grupo de Trabalho da Carta 
Educativa 
Ponto 4 – Outros assuntos 
 
Presenças: presidente da Assembleia Municipal; 
vereador da educação; representante da DREL; 
representante do ens. Secundário; representante dos 
2º e 3º ciclos; representante do 1º ciclo; 
representante do pré-escolar; representante das 
IPSS; representante da Segurança Social; 
representante das Forças de segurança; ACISMA; 
CEFAZ; CP da Justiça. 
Reunião presidida pelo vereador. Apresentação de 
um convidado pertencente ao Centro Protocolar da 
Justiça. Este centro é Centro Novas Oportunidades 
desde 2005, com sede em Alcoentre. Número de 
inscritos e de certificações já concluídas. RVCC do 
ens. Secundário. 
Intervenção do representante da ACISMA “ para 
solicitar uma definição da política de formação 
profissional do Concelho, uma vez que são várias as 
entidades que apresentam ofertas formativas, sem  

•  •  
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Acta do CME 
19/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordenação e articulação”(p.1). Falou da nova 
Escola Profissional anunciada pelo Presidente da 
Câmara e da pouca informação sobre o assunto. 
Propôs a formação de um grupo de trabalho para a 
Formação Profissional do Concelho 
intervenção do representante do secundário: 
estranheza nas afirmações proferidas pelo 
representante do CPJ “ tem informações de que o 
CPJ só tem habilitações para formar/qualificar a 
população reclusa e na NUT de Lisboa, pelo que 
considera necessário esclarecer esta questão, sob 
pena de prejuízo para os formandos (pp1,2). 
Resposta da CPJ: a sede é em Alcoentre, qualquer 
outra informação é enganadora. Novamente o 
representante do secundário informando que a 
Administração Central irá privilegiar os cursos 
EFA. 
O vereador “reforçou a necessidade de articulação 
entre as várias entidades, informando que o 
Concelho vai ter um Plano Económico Social, no 
qual a oferta formativa deve ser integrada. Referiu 
ainda que esse é um dos papéis do CME ( a 
promoção de articulação entre entidades e uma 
visão prospectiva) e que o prestígio deste órgão 
permitirá que o próprio município dê mais atenção 
às suas recomendações”(p.2). Sobre a intervenção 
da CPJ reconheceu-a como a única entidade do 
Concelho a poder dar continuidade ao RVCC.  
Intervenção conjunta dos representantes dos 
diferentes ciclos relatando o processo de 
responsabilização da Escola Secundária pela 
colocação de professores no estabelecimento 
prisional.  
Intervenção do vereador: criação de um grupo de  

• Interessante este aspecto de um 
convidado apresentar uma 
proposta de constituição de um 
grupo de trabalho para tratar do 
tema Formação profissional do 
Concelho da Azambuja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Investimento positivo que o 

vereador faz do CME, como 
espaço de articulação entre as 
diferentes entidades 

 
 
• Nota-se alguma animosidade 

entre o CNO e a Escola 
Secundária 
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Acta do CME 
19/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabalho para a Formação Profissional, dele fazendo 
parte as escolas, o CPJ, a ACISMA e o Centro de 
emprego. 
Falta de funcionários nas escolas: a Câmara deve 
pressionar a Administração Central ou colmatar as 
faltas? O vereador referiu-se à negociação entre o 
governo e a ANMP sobre a transferência de 
competências nesta área. 
Intervenção do representante da DREL 
considerando esta questão como nacional, macro, 
“de resolução do déficit público e do número de 
efectivos da Administração pública”(p.3) 
O vereador propôs uma tomada de posição do CME 
junto da DREL 
Ponto 2 – apresentação de relatório escrito pela 
autarquia “Balanço do início do ano lectivo”. 
Informações orais dadas pelo representante do 
ensino secundário sobre o mesmo assunto: Recursos 
físicos; recursos humanos; oferta educativa (ensino 
regular, EFA, EFJ, secundário via ensino, cursos 
profissionais, ens. Recorrente. 
Debate sobre as diferentes ofertas formativas entre o 
representante da ACISMA e o representante da 
DREL. Aquele valoriza mais as escolas 
profissionais, este fala na diversidade da oferta 
formativa. 
Intervenção da representante das IPSS informando 
da necessidade de se ausentar, sugerindo a 
apresentação das suas informações na reunião 
seguinte, propondo a discussão dos restantes pontos 
da ordem de trabalhos também fossem discutidos 
posteriormente. Foi aprovado por todos.  
Intervenção do representante do secundário:  

• Grupo de trabalho sobre a 
temática da Formação 
profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Para além de ser caixa de 

ressonância o CME é também 
protagonista na ligação com a 
Administração Central. 

 
 
• As perspectivas das empresas 

da região estão presentes no 
CME através da representação 
da ACISMA. Interessante a 
defesa que faz das escolas 
profissionais, em detrimento 
das escolas secundárias. 
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Acta do CME 
19/10/2007 
 
 
 

Apresentação dos dados relativos ao Insucesso 
escolar. 
Intervenção da representante do 2º e 3º ciclos: “ 
salientou a necessidade de existência de uma grelha 
uniforme e de todos os participantes se cingirem a 
essa grelha, considerando ainda ser um papel do 
CME fazer um esforço para que em diferentes 
contextos haja níveis de exigência semelhantes” 
(p.4). 
Intervenção do representante da ACISMA 
reforçando a necessidade de maior patrulhamento da 
vila. Resposta das forças de segurança: devem ser 
apresentadas queixas. 

• A representante do 2º e 3º 
ciclos responde pelo 
Agrupamento de Vale de 
Aveiras enquanto que o do 
secundário, pela Escola 
secundária. 

• O papel do CME na definição 
de critérios comuns de 
diagnóstico e avaliação 

•   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
13/11/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunião para conclusão da reunião anterior. 
Ordem de trabalhos 
Ponto dois – avaliação das actividades de 
enriquecimento curricular; 
Ponto 3 – Parecer do grupo de trabalho da carta 
educativa 
Ponto 4 – outros assuntos 
Vereador preside à reunião. Apresentação do novo 
representante do Centro de Saúde. Aprovação de 
duas actas anteriores: 12/6/2007 e 19/10/2007. 
Solicitou autorização para fazer um ponto prévio 
para apresentar algumas informações: verbas do 
PIDAC não contemplaram as escolas do Concelho 
da Azambuja. Que tinha recebido respostas dos 
Agrupamentos e que estava preocupado com a 
situação da escola secundária, pela existência de 
amianto na sua construção. Debateu-se esta questão 
com as intervenções da ACISMA, da representante 
da saúde, do 1º ciclo. A questão central colocava-se 
pela necessidade de substituir o amianto, dada a sua  

• Interessante a mobilização 
que o vereador faz do CME. 
Todos os assuntos que 
tenham a ver com a 
educação são passíveis de 
ser discutidos pelo CME. 
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da autarquia nas reuniões 
do CME. Não consta na 
acta a sua presença, mas 
participam de facto em 
algumas reuniões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
13/11/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perigosidade para a saúde pública. 
Ponto 2 – o vereador informa que convidou o 
coordenador da empresa responsável pelas AEC, 
mas que não pode estar presente. 
Intervenção da representante das IPSS- não houve 
avaliação das AEC que têm decorrido nas IPSS. 
Intervenção da representante dos pais sobre o facto 
de não ter recebido o questionário dirigido aos pais 
sobre as AEC. O chefe de divisão esclareceu que 
esse inquérito tinha sido enviado unicamente aos 
pais que tinham os filhos nas AEC. 
Intervenção do representante da ACISMA pondo em 
causa politicamente as AEC, a sua utilidade. Pôs em 
causa também o relatório de avaliação das AEC. 
Falou que deveria haver relatórios diferenciados, da 
autarquia, de cada escola e da empresa. 
Intervenção do representante da DREL: deu voz às 
orientações da tutela referindo-se à obrigatoriedade 
dos Conselhos Pedagógicos se pronunciarem sobre 
as AEC. Refere-se à avaliação positiva da tutela. 
 Por iniciativa do vereador o chefe de divisão 
esclarece a situação. 
Intervenção da representante das IPSS: a avaliação 
das AEC não foi tecnicamente bem executada. 
Comparou-se as AEC e as IPSS, o que não é 
comparável. Não houve trabalho conjunto. 
 

• Intervenção do chefe de divisão 
na reunião do CME 

• A sua presença justifica-se pela 
apresentação de 
esclarecimentos técnicos sobre 
o relatório das AEC. 

• A autarquia traz para o CME a 
avaliação da sua intervenção, 
mas também das escolas e da 
empresa envolvida nas AEC. É 
um aspecto muito interessante 
que não se presencia noutros 
CME estudados. 

 
• Esta particularidade prende-se 

com um aspecto fundamental: 
como os representantes dos 
ciclos representam os 
agrupamentos, directamente 
falam do que sabem sem 
passagem de testemunho de 
representados para 
representantes. As diferentes 
modalidades de representação 
fazem toda a diferença na 
operacionalização do CME 
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13/11/2007 
 

Intervenção do representante do 1º ciclo: forma 
como as AEC e os prolongamentos se 
desenvolveram desde 2005. Formas de articulação. 
Intervenção do representante do pré-escolar: fala das 
reuniões conjuntas entre os professores titulares de 
turma e os professores das AEC. 
Novamente o representante da ACISMA chama a 
atenção para a necessidade de alternativas a este 
modelo de AEC. 
Representante da DREL: todas as alternativas 
colocadas ao nível local, quando enquadradas pelo 
modelo previsto são aceites pela DREL. 
Ponto 4 – o chefe de divisão apresentou a proposta 
de metodologia para a elaboração do Projecto 
Educativo Local. Sobre este assunto foi aprovada a 
integração das IPSS, como de pessoas de “interesse 
relevante” na fase de entrevistas. 

• O representante da ACISMA é 
muito crítico em relação às 
AEC 

• É muito interessante 
acompanhar o percurso de cada 
CME, perceber como é que ao 
longo do tempo, desde a sua 
criação o CME é chamado a 
desempenhar diferentes papéis 

•   
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acta do CME de 
27/03/2008 
 
 
 
 

Ordem de trabalhos 
1- Informações 
2- Apreciação do Relatório das AEC 
3- Transferência de competências para as 

autarquias 
4- Desporto escolar 

Reunião presidida pelo vereador. Apresentou os 
novos elementos: 2 novos representantes dos pais e 
alteração dos representantes da Segurança Social e 
do Desporto. 

•   
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27/03/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto 1 – intervenção da ACISMA informando da 
candidatura ao POPH, com 3 cursos EFA nas 
vertentes de técnico de logística e de técnico de 
apoio de gestão. Outras formações de curta duração 
nas várias freguesias. 
Intervenção do vereador: candidatura do QREN para 
a construção das escolas de Alcoentre e Azambuja; 
contactos com as associações de pais para a 
federação concelhia de associações de pais. 
Intervenção da representante do centro de formação: 
Acções de formação para professores e funcionários 
levadas a candidatura do POPH. “ Informou também 
Que se iniciaram formações sem financiamento, 
tendo efectuado um agradecimento aos técnicos da 
autarquia que se disponibilizaram para a 
monitoragem das acções”(p.2). 
Informação de que a escola secundária é CNO. 
Ponto 2 – análise do relatório das AEC enviado 
anteriormente para todos os membros do CME 
Discussão sobre a intencionalidade das AEC, as 
modalidades de organização, eficiência e qualidade 
pedagógica da empresa promotora; 
horários;assiduidade dos alunos; necessidade de 
articulação entre os titulares de turma, os 
professores das AEC e os coordenadores dos 
departamentos curriculares; 
Intervenção do representante da DREL: 
enquadramento institucional das AEC e “compete à 
autarquia enquanto entidade promotora um papel de 
controlo e avaliação da forma como decorrem as 
AEC” (p.3) 
Intervenção do representante da ACISMA: as AEC 
devem estar enquadradas nos Projectos educativos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Muito interessante este 
aspecto dos técnicos da 
autarquia terem avançado 
com a monitoragem das 
acções de formação. 

 
 

• De todas as intervenções as 
mais marcantes são as do 
vereador a defender a 
intervenção da autarquia 
neste campo “ podemos 
considerar a experiência do 
concelho como uma das 
mais positivas” e a do 
representante da ACISMA 
questionando a empresa, a 
metodologia de trabalho, os 
resultados da AEC, 
apresentando questões de 
fundo. 

• O representante da DREL 
mais não faz do que fazer 
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dos Agrupamentos 
Ponto 3 – transferência de competências para as 
autarquias: o vereador fala “ esforços no sentido de 
que a implementação da transferência de 
competências seja atempadamente planeada e 
organizada. Para tal está a autarquia a realizar 
reuniões com os Conselhos Executivos dos 
Agrupamentos”(p.3). Colocou dúvidas sobre a 
gestão de recursos humanos, nomeadamente na 
“questão da divisão do poder hierárquico e 
disciplinar do pessoal não docente e administrativo” 
Todos os elementos do CME mostraram-se 
apreensivos relativamente às alterações introduzidas 
pelo Decreto-lei 
Ponto 4 – desporto escolar e ligação com as 
colectividades desportivas 

A contextualização institucional 
dos temas em debate 

•   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azambuja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •   

 
 
 
 


