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11. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

AUTARQUIA DE SANTARÉM 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 11.1 – Contextualização geográfica do Concelho de Santarém na AMLT/CULT (Associação de 
Municípios da Lezíria do Tejo/Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo), actual CIMLT (Comunidade 
Intermunicipal da Lezíria do Tejo). Fonte: Carta Educativa do Concelho de Santarém, Relatório final, p. 12. 
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11.1 Breve monografia do CLE/CME de Santarém 

 

I. Processo de transição/instalação do CLE/CME 

1- Conselho Local de Educação/Conselho Municipal de Educação 

Figura 11.2: Cronologia do Conselho Municipal de Educação de Santarém. Fontes: Actas do Conselho 
Municipal de Educação de Santarém; Notas de campo do CME de Santarém. 
 

 
A reconstituição do processo político do Conselho Local de Educação (CLE) /Conselho 

Municipal de Educação (CME) de Santarém1 remete-nos, num primeiro momento, para o ano 

de 2004, mais propriamente para a 1.ª reunião do CME, em 11 de Fevereiro de 2004 (cf. 

ACME82, p. 1). Não se conhece qualquer experiência anterior de Conselho Local de 

Educação. A memória histórica dos actores autárquicos2 transmitida pelos seus testemunhos 

orais evoca a não motivação da anterior equipa3 em dar vida a uma entidade desta natureza, 

quando outros o fazem: 

 

Eu estou na autarquia desde 2005. Não havia nada (cf. EPCM3, p. 975). 
 
Eu quando fui eleito tinha algumas prioridades. Eu sou independente, portanto, os meus vínculos 
partidários não existem, porque foi uma pré-condição que coloquei, foi apresentar um projecto, quem 
quiser apoia-o, quem não quiser não o apoia, e nesse projecto a cabeça era a educação (cf. EPCM3, p. 
975). 
 
Eu encontrei um Concelho depauperadíssimo do ponto de vista de educação. Para lhe dar só a ideia do 
que estou a falar, nós temos muitas escolas, neste momento não lhe sei dizer quantas, mas posso dar-lhe 
daqui a pouco o número, em que na esmagadora maioria os meninos tinham frio na escola, porque as 
escolas não tinham aquecimento e também não tinham refrigeração, passavam as aulas de gorros, de 
sobretudos, de luvas; ninguém aprende assim, ninguém gosta de uma escola assim …(EPCM3, p. 975). 

 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE/CME de Santarém mobiliza-se o seguinte corpus 
documental: notas de campo das visitas exploratórias à autarquia de Santarém, referentes à comunicação 
presencial e por e-mail com a Vereadora da Educação e com a Chefe de Divisão; entrevista ao Presidente da 
Câmara; Regimento do CME; convocatórias e actas das reuniões do CME de Santarém; Questionário aos 
membros do CME; Plano Estratégico 2008/2014 (cf. Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Santarém, p. 897).  
2 Referimo-nos aos actores que lideram a autarquia, após a vitória do Partido Social-Democrata (PSD) e do seu 
candidato independente, nas eleições autárquicas de 2005. 
3 A anterior equipa, liderada pelo Partido Socialista (PS), permanece na autarquia, cerca de 30 anos. 
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2. O Conselho Municipal de Educação (CME): constituição e regimento 

 

O calendário deste processo assinala a data de constituição do CME e a tomada de posse 

dos seus membros, em 11 de Fevereiro de 2004, cerca de treze meses após a promulgação do 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. Neste espaço de tempo, a autarquia de Santarém, 

concretiza as directivas nacionais e desenvolve o processo de instalação do CME: contacta 

todas as estruturas representadas e existentes no município, para que nomeiem/elejam o seu 

representante. Deixa ao critério de cada entidade, o sistema de selecção: uns são nomeados 

pelos serviços respectivos; outros eleitos. No caso dos representantes dos 

professores/educadores, intervém, em conjunto com as direcções dos cinco agrupamentos e 

das duas escolas secundárias, para que indiquem os seus representantes: optam por um regime 

de rotatividade anual entre agrupamentos/escolas secundárias, organizadas por ordem 

alfabética. Em cada ano lectivo, um, dos cinco agrupamentos tem a incumbência de eleger os 

representantes dos Ensinos Pré-Escolar e Básico; uma, das escolas secundárias procede à 

eleição do representante do Ensino Secundário: 

 

O contacto telefónico com a representante do ensino básico, actualmente Directora do Agrupamento de 
Escolas de Alcanede, serviu-me para esclarecer muitas destas dúvidas [referentes à eleição dos 
representantes]. Explicou-me que na fase de instalação do CME, no ano 2003/2004, a autarquia 
contactou todos agrupamentos/escolas para que, em conjunto, indicassem os representantes do Pré-
Escolar, do Básico e do Secundário. Para contornar alguma dificuldade de entendimento, optaram por 
redigir um regimento, onde ficou acordado que o critério de rotatividade dos agrupamentos, para a 
selecção dos representantes do Pré-Escolar e do Básico, seria por ordem alfabética (cf. Notas de campo 
do CME de Santarém, p. 998). 

 

Simultaneamente avança com a elaboração do regimento: segue um articulado, com 

aspectos diversos ao do Regimento tipo da ANMP, mas muito similar ao do CME de 

Coruche4: preâmbulo; natureza e objectivos; competências; composição; presidência; 

nomeação e tomada de posse; duração do mandato; substituição; perda de mandato; regime de 

funcionamento; reuniões; convocação; quórum; deliberações; actas das sessões; de 

funcionamento; casos omissos; produção de efeitos.  

Prevalece o seu carácter consultivo, como «instância de coordenação e consulta, que 

tem objectivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a 

intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais 

interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as 

                                                 
4 Consultar a este propósito a Breve Monografia do CLE/CME de Coruche, p. 493.   
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acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do 

mesmo» (cf. RCME11, p.1): 

Procedeu-se de seguida à tomada de posse dos representantes do Conselho Municipal de Educação, tendo 
o Sr. Presidente da Câmara mencionado o importante papel do Conselho Municipal de Educação na 
comunidade educativa local. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal: … identificou o Conselho 
Municipal de Educação como uma medida descentralizadora do governo, delegando um vasto leque de 
responsabilidades (cf. ACME82, p. 1). 
 
O representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação: … falou sobre a importância da 
descentralização de competências do governo ser acompanhada da respectiva descentralização de fundos; 
sobre a informação da Carta Educativa para melhor conhecer a realidade local; sobre a segurança 
rodoviária; difusão de estupefacientes e política de livros a adquirir pelos alunos que difere todos os anos 
lectivos (cf. ACME82, p.1). 

 

No Regimento do CME de Santarém o plenário surge como estrutura nuclear, dirigida 

pelo Presidente da Câmara ou por quem o substitua, contando com apoio logístico dos 

técnicos da autarquia e coadjuvado, em situações especiais, por grupos de trabalho: 

 
Figura n.º 11.3 Funcionamento do CME de Santarém. Fontes: Actas do CME de Santarém; Regimento do 
Conselho Municipal de Santarém (cf. RCME11). 

 

 Os representantes são designados pelo período correspondente a um ano5, renovável, 

sendo possível «um mandato temporalmente coincidente com os órgãos que representam, 

quando for essa a situação, excepto se entretanto perderem a qualidade que determinou a sua 

designação» (cf. RCME11, art.º 6.º, ponto 2).   

Como direitos e deveres dos intervenientes evoca-se unicamente o dever da assiduidade 

e o dever da participação: as faltas injustificadas a duas reuniões seguidas ou três interpoladas 

representam perda de mandato6 (cf. RCME11, art.º 8.º). Os convidados habituais não são 

identificados; a ligação/comunicação entre representantes e representados não é referenciada. 

As formas de publicitação das reuniões e deliberações do CME estão previstas: com a 

afixação das convocatórias em lugar público e num jornal da região (cf. RCME11, art.º 11, 

                                                 
5 No Regimento tipo da ANMP, o mandato dos representantes é de 4 anos, correspondente ao mandato 
autárquico, enquanto que no CME de Santarém é de 1 ano. 
6 Ao longo dos dois mandatos do CME de Santarém, o articulado que determina a perda de mandato, por falta de 
assiduidade é accionado uma única vez, para prover a substituição do representante da DREL. No ano lectivo de 
2004/2005 é enviado um ofício à DREL, referenciando as ausências do seu representante e a falta de elaboração 
do relatório sintético sobre o funcionamento do Sistema Educativo (cf. Checklist do CME da Autarquia de 
Santarém, p. 906). 

CME 
Santarém 

 

 
Plenário 

 
Grupos de Trabalho 
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ponto 9); com reuniões abertas ao público, presente a título meramente observador (cf. 

RCME11, art.º 10.º, ponto 1); com a divulgação das deliberações das reuniões, junto da 

comunicação social7 (cf. RCME11, art.º 14, ponto 5). 

Para além de uma redacção do articulado, diferenciada da do regimento da ANMP, 

referem-se outras particularidades: nas suas atribuições e competências, com a capacidade de 

convocar o Congresso Concelhio da Educação, de 4 em 4 anos, de intervir na definição da 

política educativa municipal, de recomendar áreas temáticas regionais, a integrar nos 

currículos escolares8 (cf. RCME11, art.º 2.º, ponto 2); na junção dos articulados referentes à 

convocação e à ordem do dia, num só artigo (cf. RCME11, art.º 11); na duração dos mandatos 

dos representantes, de 4, para 1 ano9; na possibilidade do Presidente se fazer acompanhar 

pelos serviços técnicos da autarquia, sempre que necessário10; (cf. Checklist do CME da 

Autarquia de Santarém, pp.900-902). 

Finalmente, na 2.ª reunião de 22/4/2004 é aprovado, por unanimidade, o Regimento do 

CME de Santarém.   

 

II - Composição e funcionamento do CME 

1- Composição 

Como resultado da aplicação do art.º 3º do Regimento do CME integram este órgão: o 

Presidente da Câmara Municipal; o Presidente da Assembleia Municipal; o Vereador da 

Educação; o representante das Juntas de Freguesia; o Director Regional da Educação ou quem 

o substitua; o representante do Ensino Superior público; o representante das Instituições de 

Ensino Superior privado; o representante do pessoal docente do Ensino Secundário público; o 

representante do pessoal docente do Ensino Básico público; o representante do pessoal 

docente da Educação Pré-Escolar pública; o representante das Estabelecimentos de Educação 

e de Ensino Básico e Secundário privados; dois representantes das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação; o representante das Associações de Estudantes; o representante da 

IPSS; o representante dos Serviços Públicos de Saúde; a representante dos Serviços da 

Segurança Social; o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional; o 

                                                 
7 Esta publicitação das deliberações do CME, junto da comunicação social, é feita pelo Presidente da Câmara (cf. 
RCME11, art.º 14, ponto 5, p. 9) 
8 Tal como no Regimento do CME de Coruche, o Regimento do CME de Santarém integra no art. 2.º, um ponto 
2, no qual se inclui um conjunto de alíneas, respeitantes a outras atribuições e competências, não previstas no 
modelo da ANMP; espelham uma intencionalidade que nos remete para a apropriação da herança dos CLE. Se 
no caso de Coruche, a memória histórica dos actores autárquicos nos referencia a actividade desta entidade, 
mesmo com alguma imprecisão, já em Santarém os testemunhos orais falam da sua inexistência. Neste contexto, 
as similaridades entre regimentos resultam, provavelmente, da adopção de um modelo comum. 
9 No 2.º mandato do CME a questão da duração dos mandatos dos representantes ao CME é muito discutida. 
10 Os técnicos da autarquia não têm direito de voto (cf. RCME11, art.º 3.º, ponto 4). 
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representante dos serviços públicos da área da Juventude e do Desporto; o representante das 

Forças de Segurança.  

Conforme previsto em Regimento, o CME pode ainda contar nas suas reuniões com a 

presença de «personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise» (cf. 

RCME11, art.º 3º, ponto 3), como também dispor de apoio técnico, logístico e administrativo 

(idem, art.º 3º, ponto 4; art.º 4.º, ponto 3). A escolha do Presidente da Câmara11 recai, no 1.º 

mandato e no início do 2.º, na presença de especialistas pertencentes ao Centro de Estudos e 

Desenvolvimento Regional - CEDRU, empresa encarregue de diagnosticar as necessidades do 

concelho em termos de ordenamento escolar e de projectar a Carta Educativa; na única 

reunião do ano lectivo 2007/2008, na participação dos Presidentes dos Conselhos Executivos 

dos cinco agrupamentos e das duas escolas secundárias, quando se trata de apresentar 

propostas para a elaboração do Plano Estratégico Educação 2008/2014 (cf. Checklist do CME 

da Autarquia de Santarém, p. 912). Conforme o tema em análise o Presidente faz-se 

acompanhar do Director de Departamento de Assuntos Culturais e Sociais, a Chefe de 

Divisão da Educação, da Técnica dos Transportes, ou de outros técnicos da autarquia, 

pertencentes ao Gabinete de Protecção Civil que apresentam ao plenário as propostas de 

preparação/balanço de cada ano lectivo ou período escolar, nas quais se integram o plano dos 

transportes escolares, o plano de acção socioeducativa e as Actividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC), ou outras intervenções autárquicas no campo social, educativo e cultural 

(cf. Checklist do CME de Santarém, pp.901-905). Estas propostas/relatórios, nem sempre, são 

enviados para todos os representantes e convidados do CME, para conhecimento e análise 

prévios12.  

 

2- Regularidade/assiduidade do/no CME 

As informações referenciadas decorrem da leitura e análise das actas das catorze 

reuniões do CME relativas ao período13, que vai do ano lectivo de 2003/2004, ao ano lectivo 

2007/2008. O quadro seguinte procura sistematizar esses dados: o período estudado, em 

mandatos autárquicos e por anos lectivos; o número de reuniões por ano lectivo; as 

                                                 
11 Nos dois mandatos estudados, o CME conhece duas equipas autárquicas, lideradas por partidos políticos e 
Presidentes diferentes. Realçamos algumas das agendas mais importantes: no 1.º mandato, o Partido Socialista, 
pela mão de um dos seus autarcas, instala o CME, elabora o Regimento interno e avança com a Carta Educativa; 
no 2.º mandato, o Partido Social-Democrata e o seu candidato independente finaliza o processo da Carta 
Educativa e avança com a discussão sobre o funcionamento do CME e sobre o Projecto Educativo Local. 
12 Na reunião do CME, de 22/4/2004 os representantes das Instituições do Ensino Superior público e dos Pais, 
quando são chamados a pronunciarem-se sobre o Plano de Transportes Escolares reclamam a ausência de 
qualquer informação prévia que lhes permita intervir com sustentabilidade (cf. ACME83, p. 4; Checklist do 
CME da Autarquia de Santarém, pp. 920-921). 
13 Inventário do acervo documental do CLE/CME de Santarém, p. 897. 
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presenças/ausências dos representantes, dos técnicos da autarquia, dos convidados, dos 

especialistas convidados, nas reuniões do CME: 

 

Quadro 11.1 – Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME de Santarém – 
2003/2004 a 2007/2008. 

 
 
Fontes: Actas do CME de Santarém, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo do CME de Santarém (cf. 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém, p.907). 
 
  

Ao longo de dois mandatos autárquicos e abrangendo cinco anos lectivos, o CME de 

Santarém reúne 14 vezes: no 1.º mandato, de 2003/2004 a 2004/2005, reúne 7 vezes; no 2.º, 

de 2005/2006 a 2007/2008, reúne 7 vezes. O número de reuniões por ano lectivo é variável:  

 

Quadro 11.2 – Número de reuniões do CME de Santarém, por Ano Lectivo. 

 

Fontes: Actas do CME de Santarém (cf. Checklist do CME da Autarquia de Santarém, p. 905). 

  

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 1 

2006/2007 5 

2005/2006 1 

2004/2005 5 

2003/2004 2 

2002/2003 0 
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Nestes encontros estão previstas 20 presenças, correspondentes aos diferentes 

representantes da autarquia, à coordenação educativa da Lezíria do Tejo, aos representantes 

do Ensino Superior público e privado, aos representantes dos professores dos diferentes níveis 

de Ensino público, aos representantes das Instituições de Ensino Básico e Secundário 

privados, aos Pais, às Associações de Estudantes e a todos os outros representantes das 

estruturas existentes no Concelho e referenciadas em Regimento. Mas para além destes 

elementos, o CME pode contar com a presença dos técnicos dos serviços educativos e sociais 

do município e com convidados assíduos, sempre que convocados: os especialistas, como os 

técnicos da empresa CEDRU; os presidentes dos Conselhos Executivos das escolas 

secundárias e dos agrupamentos. 

As presenças/ausências de todos os intervenientes são referidas em todas as actas 

analisadas e essa contabilização dá-nos a leitura horizontal e vertical da assiduidade no CME, 

por mandato e por reunião:  

Por mandato, permitindo-nos referenciar: no 1.º mandato, a presença pontual do 

Presidente, tornada regular no 2.º mandato14; a intervenção constante do/a Vereador/a da 

Educação15, do Presidente da Assembleia Municipal e do representante das Juntas de 

Freguesia; a falta de assiduidade do representante da DREL, recuperada no 2.º mandato, com 

a comparência continuada do Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo/Coordenador da 

Equipa de Apoio às Escolas; a boa assiduidade dos representantes do Pré-Escolar e do Básico 

públicos e a fraca presença do representante do Ensino Secundário, regularizada no 2.º 

mandato; a intervenção constante dos representantes do Ensino Superior público e privado no 

1.º mandato, diminuindo nos anos seguintes; a assiduidade nem sempre regular do 

representante das Instituições de Ensino Básico e Secundário privados, notória no 2.º 

mandato. A participação dos representantes dos pais faz-se de modo diverso: no 1.º mandato, 

o CME conta com a presença assídua de um só elemento; no 2.º mandato a comparência dos 

dois membros passa a ser constante. O representante da Associação de Estudantes pauta pela 

ausência no 1.º mandato e pela participação em duas reuniões, no 2.º mandato. Refere-se, 

igualmente, a presença flutuante e irregular dos representantes dos subsistemas da Saúde, da 

Formação Profissional, da Juventude e Desporto, da Segurança; a ausência total da Segurança 

Social. 

                                                 
14 O Presidente abre a sessão do CME, dá as boas vindas aos intervenientes, apresenta a agenda para debate e 
entrega a presidência da reunião à Vereadora da Educação. 
15 Nos dois mandatos, são os vereadores que lideram o CME. 
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Os representantes/direcções dos agrupamentos e das escolas secundárias16 marcam o 

seu espaço no CME, ao longo dos dois mandatos, pela responsabilidade de assumirem, em 

sistema de rotatividade anual, a representação dos professores/educadores do ensino 

público17. Finalmente, na única reunião do ano lectivo de 2007/08, os 7 presidentes dos 

conselhos executivos dos agrupamentos/escolas secundárias são convidados a participar na 

discussão do Plano Estratégico Municipal para a Educação: 

Neste contexto, coube ao Agrupamento de Escolas de Alcanede, a incumbência de eleger estes dois 
representantes ao CME e que tal eleição recaiu numa sua colega educadora e na sua pessoa, na altura, 
vice-presidente do Conselho Executivo. Nos anos seguintes a rotatividade entre agrupamentos 
processou-se do seguinte modo: 2004/2005 - Agrupamento Alexandre Herculano; 2005/2006 e 
2006/2007 – D. João II; 2007/2008 – Agrupamento D. Manuel I. A rotatividade na representação do 
ensino secundário fez-se entre as duas escolas e optou-se por atribuir este cargo aos presidentes das 
Assembleias de Escola (cf. Notas de campo do CME de Santarém, p. 998). 
 
No passado dia dez de Dezembro de dois mil e sete reuniu-se o Conselho Municipal de Educação e os 
Presidentes dos Conselhos Executivos das Escolas do Ensino Básico do segundo e terceiro ciclo e 
Escolas do Ensino Secundário com o intuito de discutir e contribuir com várias propostas para a 
elaboração do Plano Estratégico Municipal para a Educação (cf. ACME94, p. 1) 
 
Os técnicos da CEDRU intervêm no CME no período de diagnóstico, projecto e 

aprovação da Carta Educativa: tipologia do concelho, em termos de dimensão e população18, 

redefinição da rede escolar, fecho de escolas do 1.º ciclo, construção de centros escolares, 

reconfiguração dos agrupamentos, proposta de criação de um agrupamento horizontal em 

Tremês19, reconversão do ensino profissional são alguns dos temas tratados. 

Por reunião, permitindo-nos referenciar: a falta de assiduidade de alguns representantes, 

pondo em causa a concretização de três reuniões seguidas, por falta de quórum, no ano lectivo 

de 2004/2005; a pouca participação/mobilização dos membros do CME, na discussão das 

agendas propostas pela autarquia, levemente recuperada no 2.º mandato. Em matéria de 

                                                 
16 Como os mandatos dos representantes são anuais, um dos cinco agrupamentos e uma das escolas secundárias 
têm a responsabilidade de eleger, respectivamente, os representantes do Pré-Escolar/Básico e o representante do 
Secundário. Essa eleição, tanto pode recair num elemento do Conselho Executivo, como no Presidente da 
Assembleia de Escola ou mesmo noutro elemento da confiança da direcção e das escolas. Ao longo dos dois 
mandatos, encontramos presidentes/vice-presidentes dos agrupamentos a assumirem a representação do Pré-
Escolar e/ou do Básico; presidentes de Assembleias das Escolas mandatados para representar o Ensino 
Secundário Público; mas também outros professores/educadores eleitos pelos seus pares. 
17 A este propósito atente-se no Quadro 11.1. As alíneas d) e) f) referem-se ao regime de atribuição das 
representações dos professores/educadores do ensino público, por agrupamento/escola secundária. A 
representação do Pré-Escolar e do Básico está atribuída do seguinte modo: ano lectivo 2003/04 – Agrupamento 
de Alcanede; ano lectivo 2004/05 – Agrupamento Alexandre Herculano; anos lectivos 2005/07 – Agrupamento 
D. João II; ano lectivo 2007/08 – Agrupamento D. Manuel I. A representação do Secundário é feita da seguinte 
forma: no 1.º mandato, pela Escola Secundária Sá da Bandeira e no 2.º, pela Escola Secundária Ginestal 
Machado. 
18 O concelho de Santarém é o maior dos concelhos da CULT/CIMLT. 
19 A discussão em torno da criação de um agrupamento horizontal em Tremês está intimamente ligada a um dos 
debates centrais do CME de Santarém, sobre espaços de intervenção do ensino privado/ensino público. Em 
Tremês encontra-se localizado um importante núcleo de ensino privado, do 2.º e do 3.ºciclos do Ensino Básico, o 
Instituto Educativo do Ribatejo. Como explicar esta proposta criação de um agrupamento horizontal, quando nos 
outros 10 concelhos da CULT/CIMLT, a CEDRU argumenta a favor da verticalização dos agrupamentos? 
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assiduidade assinala-se a predominância dos professores, tanto do Pré-Escolar, do Básico e do 

Secundário públicos, das Instituições de Ensino Básico e Secundário privadas, como do 

Ensino Superior público e privado, mas também de um dos representantes dos Pais.  

3- Funcionamento do CME 

A mudança de mandato corresponde à alteração/renovação de representantes, já que 

sistema prevê a sua permanência anual, prorrogável. São accionados mecanismos de 

substituição e alguns dos membros do CME assumem a continuidade da sua intervenção. As 

alterações decorrem, naturalmente, da substituição de cargos, fruto da mobilidade no interior 

dos serviços, nos diferentes subsistemas; de novos processos eleitorais; da 

substituição/mudança da equipa autárquica; da alteração do representante da DREL, cargo 

inicialmente entregue a um/a docente20, de um dos agrupamentos/escolas do concelho e 

desempenhado, a partir do 2.º mandato, pelo Coordenador da Área Educativa da Lezíria do 

Tejo/Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas. Para tal mudança/continuidade contribui a 

rotatividade entre agrupamentos/escolas; o fecho de ciclo de uma equipa autárquica e o início 

de outro21; o modo de presidir e orientar o CME pelo Presidente da Câmara e pela Vereadora 

da Educação, coadjuvados pela Chefe de Divisão; a intervenção dos representantes, na sua 

globalidade:  

…eu sou aqui um bocado o presidente maldito, não sou partidário, não enfileiro no politicamente 
correcto, porque não aceito decisões politicamente bonitas, porque não estou disponível para entrar em 
compadrios; tratam-me de várias maneiras, do presidente atípico, até ao polícia (cf. EPCM3, p. 982).  

 
Aqui senti a presença de alguém [Vereadora da Educação] com noções de espaço, de território, de cidade, 
mais alargadas, no sentido de mobilizar outros saberes, para a planificação do que deve ser a rede escolar. 
A vereadora reconheceu a importância da sua experiência como arquitecta, mas deu um enfoque especial 
às ideias e à acção do Presidente da Câmara, atribuindo-lhe a autoria da política de investimento na 
fixação das populações no território concelhio. A seu ver, muito do desenvolvimento da região passava 
pelas preocupações de consolidação do tecido urbano, no sentido de prover condições para incrementar o 
seu crescimento e a fixação de populações em determinadas regiões do concelho. E esta perspectiva fê-los 
defender a manutenção de jardins-de-infância, em zonas onde inicialmente se previa o fecho dos mesmos. 
(cf. Notas de campo do CME de Santarém, p. 993). 

 

                                                 
20 No 1.º mandato, o representante da DREL está presente, unicamente, na 1.ª reunião do CME. O accionar dos 
mecanismos de substituição previstos em Regimento faz com que este docente seja substituído por outro; no 2.º 
mandato o Coordenador da Área Educativa da Lezíria do Tejo assume a representação em todos os CME da 
CULT. 
21 Quando nos referimos ao fecho de ciclo e à abertura de outro, mais do que marcar a diferença entre as duas 
equipas autárquicas, pretendemos marcar o espaço de investimento da nova equipa, no sector educativo e na 
dinamização do CME, na perspectiva do debate informado e da análise estratégica, em matérias de política 
educativa local. Atente-se nas palavras da Vereadora da Educação e compreenda-se a importância dada ao 
conhecimento, no processo de construção da política, à escala local: «Depois das mútuas apresentações teceu 
algumas considerações sobre o meu pedido de colaboração. Na sua opinião, esta solicitação chegara num 
momento crucial, pois, iria, por certo, ajudá-la no processo de profunda revolução que se vivia no CME. 
Agradava-lhe a possibilidade de compreender os sentidos do meu trabalho, trocar impressões e ter acesso a 
estudos sobre a intervenção das autarquias no campo educativo. Bem informada, poderia rentabilizar o 
funcionamento da divisão da educação» (cf. Notas de campo do CME de Santarém, p. 991). 
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Para além do funcionamento em plenário, o CME conta nos anos lectivos de 2006/07 e 

2007/08 com a intervenção de grupos de trabalho, criados por iniciativa conjunta, do 

Presidente da Câmara, da Vice-Presidente da Assembleia Municipal, da Vereadora da 

Educação, em sintonia com os demais representantes. Servem para sistematizar os trabalhos e 

as deliberações do CME; para analisar projectos específicos; para dinamizar as discussões; 

para redigir propostas e recomendações (cf. Checklist do CME da Autarquia de Santarém, 

p.910). São criados 2 grupos de trabalho: 

Quadro 11.3 – Grupos de Trabalho do CME de Santarém. 

Ano 

Lectivo 

Grupos de Trabalho 

 

Composição Temas/Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

2007/08 

 
 
 
 

 
 

Plano Estratégico 
Municipal para a 

Educação – “ Juntos 
para uma Educação 

melhor” 
 

Vereadora; Chefe da 
Divisão da Cultura e 
Educação; representante 
do Ensino Secundário; 
representante da 
Assembleia Municipal; 
representante do Desporto 
(regional); Associação 
Portuguesa de Pais e 
Amigos do Deficiente 
Mental; representante dos 
Serviços de Saúde; 
Associação de Pais 
(Pernes); representante do 
Agrupamento Alexandre 
Herculano; Coordenador 
da Área Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborar e apresentar proposta de Plano 
estratégico Municipal para a Educação 
ao CME 

 

 

2006/07 

 
 

 
Projecto Educativo 

Presidente da Assembleia 
Municipal; representante 
do Pré-Escolar; 
representante dos Pais; 
representante do Ensino 
Básico; representante das 
Instituições de Ensino 
Superior Privado; 

 
 
 
Elaborar o Projecto Educativo Local 

Fontes: Actas do CME de Santarém (cf. Checklist do CME da Autarquia de Santarém, pp. 909-910). 

 

4 – Agendas das reuniões do CME 

As agendas das reuniões do CME são definidas pela autarquia, mais propriamente pelo 

Presidente, pela Vereador/a e pelo/a Chefe de Divisão; as propostas de ordem de trabalhos das 

reuniões do CME são apresentadas e aprovadas pelo Presidente; as convocatórias e os 

relatórios anexos são enviados22 para todos os representantes e convidados (Notas de campo 

do CME de Santarém, p. 998). Identificam-se os temas mais importantes incluídos nessas 

agendas: transferência de competências para as autarquias; projecto educativo 

                                                 
22 Os relatórios a discutir nas reuniões do CME passam a ser enviados, antecipadamente, para os representantes, 
a partir da 2.ª reunião do CME. 
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local/municipal; carta educativa; escola a tempo inteiro; sucesso, insucesso e qualidade do 

sucesso; acção social escolar; transportes escolares; plano estratégico municipal para a 

educação; relação qualidade/custos do ensino público e do ensino privado; liberdade de 

educação; educação e sociedade (cf. Checklist do CME da Autarquia de Santarém, p. 911). 

Estes são os temas transversais que alimentam as discussões nas reuniões do CME, nas quais 

participam, de diferente modo, os representantes, os convidados e os especialistas. A 

contabilização destas intervenções, referenciadas sempre que cada membro toma/retoma a 

palavra, ao longo das sessões do CME, dá lugar ao quadro seguinte que se interliga com o 

quadro anteriormente apresentado: 

 

Quadro 11.4 – Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME de Santarém – 2003/2004 a 
2007/2008. 

 
Fontes: Actas do CME de Santarém, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo (cf. Checklist do CME de 
Santarém, p. 922). 
 

Da leitura transversal, por mandatos, sobressai: no 1.º mandato, a intervenção pontual 

do Presidente da Câmara, quando valoriza o CME, pelo seu papel na comunidade educativa 

local e formaliza a tomada de posse dos representantes; no 2.º mandato, o novo autarca23 

marca a diferença, pela sua visão estratégica do CME e do papel dos actores em presença, 

                                                 
23 De si próprio e do seu trabalho, diz o seguinte: «Julgo que pelo facto de ser professor e de ter sido polícia, 
porque actua na segurança e na droga, fui também instalando um discurso que foi sendo mais ou menos aceite, 
não direi unanimemente aceite, porque não foi, onde procurei desdramatizar muitos destes pequenos fenómenos 
transformados em epifenómenos: a droga, os crimes» (cf. EPCM3, p. 976).  
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pelas suas intervenções politicas24 sobre os assuntos em agenda, pela sua acção directa em 

algumas iniciativas públicas, como seja o Congresso da Educação «Juntos para uma educação 

melhor» (cf. Checklist do CME da Autarquia de Santarém, pp. 912-918): 

 

Então, o meu investimento foi maioritariamente dirigido para a educação, portanto, qual foi a minha 
política de educação: primeiro, constituir o Conselho de Educação, que estivesse de acordo com a lei e 
que pudesse ir mais além do que a conversa banal que se instala nesses conselhos; (cf. EPCM3, p. 975). 
 
…eu acho que é um instrumento poderoso, [CME] considero poderoso, porque pela primeira vez há um 
pensamento organizado sobre a distribuição da urbanística das pessoas, aliás, a Carta Educativa, para 
mim, serviu, e tem servido não só para a escola, mas para orientar todas as políticas de ordenamento do 
concelho (cf. EPCM3, p. 979). 
 
Destaca-se a acção diferenciada dos dois vereadores, em cada um dos mandatos, como 

orientadores e dinamizadores das reuniões: o Vereador acompanha a discussão e aprovação 

do regimento, coordena o debate sobre a Carta Educativa, dá conta das múltiplas intervenções 

educativas da autarquia; a Vereadora coordena a revisão/actualização do regimento interno, 

lança um inquérito25 a todas entidades representadas, investe na dimensão estratégica do 

CME, participa em projectos nacionais e internacionais26, gere os grupos de trabalho para a 

elaboração do Projecto Educativo Local/ Plano Estratégico Municipal para a Educação, 

organiza as AEC e outras áreas de acção municipal (cf. Checklist do CME da Santarém, pp. 

912-921): 

Foi neste contexto de debate que surgiu a proposta de revisão do regimento do CME e a ideia de inquérito 
às entidades representadas. Pretendia-se saber a opinião de cada entidade representada, sobre o 
funcionamento do CME, no sentido reflexivo, de se pensar alternativas para se criar um “CME 
produtivo”, usando as palavras da vereadora. Que não se justificava manter um conselho unicamente com 
o objectivo de cruzar informação (cf. Notas de campo do CME de Santarém, p. 994).  
 
Dos restantes autarcas, ressaltam as intervenções diferenciadas nos debates, tanto do/a 

Presidente/Vice-Presidente da Assembleia Municipal, com dos representantes das Juntas de 

                                                 
24 Repare-se no discurso crítico do Presidente, relativamente ao poder local: «… gerou-se um tribalismo que 
apenas alimentava o poder, mais nada interessava, isto é pernicioso, seja qual for o partido, daí a minha profunda 
reserva em relação a todas as virtudes do poder local, tenho muitas reservas hoje em relação às virtudes do poder 
local. Tem coisas muito positivas, como a política de proximidade, se nós a quisermos aplicar, mas é através do 
poder local, com a legislação que temos, com a formação que temos, que renascem os velhos caciques do século 
XIX, que chegaram outra vez e se instalaram e essa produção de uma monarquia encapotada na república, por 
sucessões dinásticas, que ainda agora estão a ocorrer» (cf. EPCM3, p. 977). 
25 Ao lançar este inquérito a Vereadora pretende indagar as diferentes perspectivas em presença, munir-se de um 
conhecimento tácito que lhe permita propor alterações ao regime de funcionamento do CME, com uma margem 
alargada de manobra e de aceitação. As respostas ficam aquém do esperado (cf. Notas de campo do CME de 
Santarém). Repare-se nas questões avançadas por este inquérito: «1 - Considerando o binómio 
estabilidade/renovação dos elementos do CME e em relação à participação dessa entidade, qual considera que 
seja a duração ideal do mandato do seu representante: 1 ano; 2 anos; 3 anos; 4 anos; outro. Coincidente com: ano 
civil? ano lectivo? 2 – Atendendo à listagem dos elementos que actualmente devem integrar regularmente o 
CME, na sua opinião que outras entidades/parceiros/serviços deveriam estar representados? 3- Por favor, 
acrescente a este questionário qualquer outra apreciação que julgue pertinente» (cf. OCME10, pp. 2-3). 
26 Referimo-nos ao projecto de adesão de Santarém à Associação Internacional das Cidades Educadoras e a 
outros projectos de intercâmbio com municípios/organizações europeias.  
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Freguesias: a Vice-Presidente da Assembleia quebra o quase silêncio do seu antecessor e 

intervém sobre a revisão do Regimento Interno, as AEC, a relação autarquia/escolas, a 

urgência/emergência do Projecto Educativo Municipal, o sentido da escola na sociedade; os 

representantes das Juntas de Freguesia abordam, cada um, em seu mandato, os temas em 

discussão, como a Carta Educativa e a reorganização da rede escolar, o fecho das escolas e a 

desertificação rural, a insegurança nos transportes escolares. Do representante da DREL, 

prende a atenção a diferença de discurso entre o 1.º e o 2.º mandatos, justificada pela 

substituição do representante inicial27, pelo Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo, cargo 

de pendor político. Dos representantes dos pais sobreleva a acção marcante de um dos 

elementos que ao longo dos dois mandatos, intervém, com muita regularidade e oportunidade, 

sobre a falta de funcionalidade do CME, a alteração ao Regimento, a descentralização de 

competências/descentralização de fundos, a Carta Educativa e a reorganização da rede 

escolar, a segurança nas escolas e as AEC.  

Dos representantes dos professores do ensino público28, desigualmente assíduos e 

intervenientes, distinguem-se, no 2.º mandato, as intervenções dos representantes do Pré-

Escolar e do Básico29. Em ambos sobreleva a mobilização de um conhecimento informado 

sobre o sistema educativo: a primeira, avança com críticas ao funcionamento do CME, à 

desarticulação dos diferentes contributos, à falta de planeamento educativo, à pouca 

comunicação entre autarquia/representantes e destes entre si, ao enfoque dado ao CME na 

definição da Carta Educativa; o segundo, faz abordagens de fundo sobre o lugar da escola na 

sociedade, a importância dos projectos educativos, o prejuízo para o CME e para os grupos de 

trabalho, do sistema de rotatividade anual dos representantes, a importância/primado do CME 

na definição da rede escolar, necessário peso/acção do CME junto à DREL (cf. Checklist do 

CME da Autarquia de Santarém, pp. 912-918). 

Dos representantes das Instituições de Ensino Básico e Secundário privados30 e do 

Ensino Superior privado31 e público32 salienta-se a longa discussão sobre a liberdade de 

educação, qualidade/custos do ensino público/ensino privado, defesa da escola pública: 

                                                 
27 Nas reuniões do 1.º mandato, a DREL é representada na 1.ª e na última sessão. Como se sabe, é pedida a 
substituição do 1.º elemento, por falta de assiduidade e não cumprimento da obrigação de redigir um relatório 
sobre o funcionamento do sistema educativo no espaço local. 
28 Não esquecer que os representantes dos professores alteram todos os anos, salvo algumas situações pontuais já 
identificadas. 
29 Ambos pertencentes ao Agrupamento D. João II; o representante do Básico é Presidente do Conselho 
Executivo deste agrupamento. 
30 Integram os seguintes colégios do Ensino Básico: o Colégio João de Deus [1.º ciclo] e o Instituto Educativo do 
Ribatejo [2.º e 3º ciclos]. Relativamente ao ensino profissional inclui: a Escola Profissional do Vale do Tejo e a 
Escola Técnica e Profissional do Ribatejo. 
31 Integra o Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA). 
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O representante das Instituições do Ensino Superior Privado … refere que é tudo uma questão de 
liberdade, igualdade e eficácia. O representante das Instituições do Ensino Básico e Secundário Privado 
… refere que só as pessoas com possibilidades económicas é que têm acesso ao ensino de qualidade, não 
deveria ser assim e o Estado tem obrigação de assumir os encargos diferenciais das famílias de forma 
rentável, tendo em conta o conceito de igualdade (cf. ACME88, p. 3). 
 
O representante das Instituições do Ensino Básico e Secundário Privado … refere que o Estado deveria 
dar liberdade de opção para as pessoas escolherem entre o ensino público e privado (cf. ACME88, p. 4). 

 
A representante das Instituições de Ensino Superior público … refere que existindo instituições 
superiores públicas, não faz sentido estar a beneficiar instituições privadas (cf. ACME88, p. 2). 
 
A representante das Instituições do Ensino Superior Público … menciona que o Conselho Municipal de 
Educação não deve servir para desenvolver guerras entre o ensino público e privado. È uma realidade que 
desde o vinte e cinco de Abril, os fundos públicos têm sido mal canalizados (cf. ACME88, p. 3). 

 
[Representante do ensino básico e secundário privado] Os Ministérios e Autarquias investem 
preferencialmente nas zonas urbanas, deixando as zonas rurais desfavorecidas e o problema de 
desertificação começa logo aí. Uma forma de inverter esta situação é precisamente dar prioridade à 
construção dos Centros Escolares rurais (cf. ACME90, p. 3).  

 
O mesmo não se pode dizer de alguns representantes dos subsistemas, muitas vezes 

ausentes e pouco participativos. Excepções feitas aos seguintes representantes: das IPSS, 

quando pontualmente intervém sobre o funcionamento das ATL, a Carta educativa e a 

educação especial; da Saúde, no 2.º mandato, para falar do papel dos pais na organização das 

AEC, dos telemóveis, do combate aos parasitas, da obesidade infantil e da higiene alimentar; 

da Juventude e Desporto, ao se referir às dificuldades de gestão das AEC em Santarém, à 

necessária articulação na oferta de cursos profissionais, aos encargos com os transportes 

escolares; da Formação Profissional, sobre a falta de civismo de alguns pais, as diferenças 

entre escolas urbanas/escolas rurais; das Forças de Segurança, para mencionar o aumento de 

policiamento na cidade, a segurança na periferia das escolas. Como nunca tendo intervindo, 

aparece o representante da Segurança Social. O representante da Associação de Estudantes, 

ausente no 1.º mandato, participa uma única vez, no 2.º mandato: lamenta que os transportes 

escolares não abranjam os alunos do ensino superior (cf. Checklist do CME da Autarquia de 

Santarém, pp. 912-921). 

Os técnicos da autarquia têm uma participação marcante nos dois mandatos, 

principalmente o/a Chefe de Divisão: assessoria o/a Vereador/a da Educação; intervém para 

dar conta do Plano de Transportes Escolares; explica o funcionamento das AEC; argumenta a 

necessária rentabilização das visitas de estudo; participa na construção do Plano Estratégico 

Municipal. A participação especializada dos técnicos da CEDRU faz-se em quatro reuniões 

do CME, no período de 2004 a 2006. Representam momentos cruciais desta entidade, pela 

                                                                                                                                                         
32 Integra o Instituto Politécnico de Santarém (IPS) constituído por 4 estabelecimentos: Escola Superior de 
Educação; Escola Superior de Gestão; Escola Superior Agrária; Escola de Enfermagem. 
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importância do debate, do confronto e da intervenção política dos actores locais, mobilizados 

em torno de temas, como a Carta Educativa, a reorganização e a reconfiguração da rede 

escolar e o fecho das escolas. Nessas discussões intervêm o Presidente da Câmara, o/a 

Vereador/a de Educação, o representante das Juntas de Freguesia, os representantes das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação, os representantes das Instituições de 

Ensino Básico e Secundário privado, do Ensino Superior público e privado. Neste processo, 

que nos remete para a construção/aprovação da Carta Educativa, mas também para a sua 

monitorização e revisão, salienta-se: a preocupação das equipas autárquicas em explicar as 

opções da Carta Educativa, em ultrapassar algumas das divergências entre a DREL, os 

agrupamentos e a própria autarquia, em gerir as polémicas em torno das questões do fecho das 

escolas rurais, da construção dos centros escolares e a oferta escolar do privado/público; a 

posição dos representantes do ensino privado, dos diferentes ciclos, incluindo o superior, pela 

defesa dos colégios e institutos privados, pelo seu lugar na rede e na Carta Educativa33; o 

argumento apresentado pela CEDRU, da criação de um agrupamento horizontal em Tremês 

que alimente o Instituto Educativo do Ribatejo/Colégio Infante Santo; o contraponto da 

representante do Ensino Superior público pela defesa da escola pública; o reparo do 

representante dos pais criticando o desinteresse do elemento da DREL em participar no 

debate; a crítica do representante das Juntas, à pouca atenção dada ao ensino 

nocturno/recorrente e às tendências demográficas do concelho (cf. Checklist do CME da 

Autarquia de Santarém, pp. 912-921): 

 

Bom, dito isto, e depois de dizer bem das cartas educativas, tenho de dizer uma coisa má delas, ou não é 
tanto da Carta Educativa, é da proposta material da construção dos Centros Escolares como a 
consequência lógica da Carta Educativa, porque a concentração de alunos, capaz de ser benéfica do ponto 
de vista pedagógico, e julgo que o será, sei que nos traz um problema complicado do ponto de vista 
demográfico (cf. EPCM3, p. 980). 
 
Parti ao contrário, porque eu li a Carta Educativa ainda não pensava ser presidente da câmara e, ao 
abordá-la, eu percebi a falência, as várias falências do concelho de Santarém; e se julgo que a Carta 
Educativa não pode ser um instrumento, um diploma rígido e fechado, até porque a nossa já precisa de 
algumas alterações, também julgo que ela nos dá uma abordagem das nossas formas de equilíbrio e 
crescimento (cf. EPCM3, pp. 979-980). 
 
O representante das freguesias do Concelho … mencionou que a Carta Educativa Escolar é um 
documento importante para ter noção da realidade educativa, nomeadamente para comparar o fluxo 
urbano e rural, saturação das escolas no planalto e desertificação das Escolas rurais e seu consequente 
encerramento. È necessário contrariar estas tendências demográficas através de estratégias nas freguesias 
rurais, implementando equipamentos adequados e Ocupação de Tempos Livres (cf. ACME83, p. 4). 
 
O Sr. … do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano refere que, sendo da 
responsabilidade da Direcção Regional de Educação de Lisboa, a constituição dos Agrupamentos faz todo 
o sentido a criação de Agrupamento Horizontal com sede em Tremês, pela sua situação geográfica central 

                                                 
33 As intervenções destes representantes encontram-se na pág. 892. 
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no Concelho. Apesar de haver uma tendência para a verticalização, a horizontalidade tem-se verificado 
nos níveis do primeiro ciclo e Pré-escolar (cf. ACME84, p. 3). 
 
O Sr. Vereador da Educação … mencionou que a questão do Agrupamento horizontal em Tremês serve 
apenas para clarificar a situação do Colégio Infante Santo, não pretende pôr em causa as Escolas públicas, 
mas sim considerar uma realidade já existente (cf. ACME88, p. 5). 
 

 
A agenda do CME acompanha a agenda de política educativa nacional. No 2º mandato, 

a autarquia investe na organização do sector educativo. É visível um esforço de 

aperfeiçoamento do funcionamento e da gestão desta entidade, pela autarquia, a que não é 

estranho o protagonismo do Presidente de Câmara, em parceria com a Vereadora da Educação 

e a Chefe de Divisão. Dar vida e intencionalidade ao CME são os seus grandes objectivos; 

mobilizar os actores locais para a urgente construção do Plano Estratégico Local para a 

Educação. Entenda-se esta nova orientação no resumo das intervenções dos representantes na 

última reunião de 10/12/200734 (cf. ACME95): 

 

Autarquia (Vereadora; Chefe de Divisão; Chefe da Divisão da Cultura; Vice-Presidente da Assembleia 
Municipal): propostas para a elaboração do Plano Estratégico; 
 
Presidentes dos Conselhos Executivos dos 5 agrupamentos e das 2 escolas secundárias: propostas para a 
elaboração do Plano Estratégico; 
 
Representantes do Pré-escolar, do Básico e do Secundário, Associação de Pais (Pernes); Serviços de 
Saúde: propostas para a elaboração do Plano Estratégico; 
 
Coordenador da Área Educativa: propostas para a elaboração do Plano Estratégico (cf. Checklist do CME 
da Autarquia de Santarém, pp. 912-913)  
 

 
5 – Circulação da Informação 
 

As informações/decisões/pareceres do CME chegam, com alguma regularidade, aos 

destinatários (cf. Checklist do CME da Autarquia de Santarém, p. 923). A relação 

estabelecida entre representantes e representados é complexa e parcelar: constrói-se da 

geminação representante/ escola de pertença e da ligação representantes/conselhos executivos 

dos agrupamentos/escolas secundárias. A autarquia faz, por vezes, a publicitação dos 

pareceres/relatórios saídos desta entidade, principalmente referentes à Carta Educativa e 

construção dos centros escolares, ao Congresso da Educação «Juntos para uma educação 

melhor», ao Plano Estratégico Municipal, na intenção de promover a discussão pública. Os 

canais de comunicação são variados: a Assembleia Municipal; as Assembleias de 
                                                 
34 Esta reunião do CME é, antes, uma sessão do Grupo de Trabalho, encarregue de elaborar o Plano Estratégico 
Local para a Educação; nela participam os elementos deste grupo e os Presidentes dos Conselhos Executivos de 
todos os agrupamentos/escolas secundárias, convidados pelo Presidente e pela Vereadora. A redacção da acta é 
telegráfica, referenciando-se, unicamente, as presenças e o objectivo final, de apresentar propostas de elaboração 
do dito plano. 
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Escola/Agrupamento; a comunicação social; as reuniões informais com os representantes e 

com as escolas, como trabalho prévio às reuniões do CME. Estas iniciativas significam um 

compromisso da autarquia em incrementar a dimensão deste órgão como fórum de debate, 

cientes que estão da importância da sua dimensão política; deixam transparecer apelos 

directos à responsabilização dos actores locais nas tomadas de decisão em matéria de política 

educativa; reconhecem a necessidade de repensar o CME, no sentido de alterar o seu regime 

de funcionamento e o seu sistema de representatividade; apelam a uma maior proximidade e 

representação da escola; valorizam a massa crítica (cf. Checklist do CME da Autarquia de 

Santarém, p. 923): 

 

Eu não sei como é nos outros concelhos, mas há um problema no CME, os aspectos mais estratégicos da 
educação são colocados de lado, o que aqui é discutido são os problemas pontuais, imediatistas (cf. 
EPCM3, p. 980). 
 
Portanto, o nosso CME preocupa-se mais com a táctica do que com a estratégia; isto de que estamos a 
falar é de estratégia, de desenvolvimento, não estamos a falar de táctica (cf. EPCM3, p. 980). 

 
… às vezes há um esforço para colocar problemas de longa duração, mas sou eu sempre que os coloco 
(cf. EPCM3, p. 980). 

 
Não! O CME precisava de ter outra estrutura, uma estrutura de maior proximidade com a escola, quando 
eu digo isto é de uma forma continuada, a esmagadora maioria das pessoas que vêm ao CME vêm porque 
o presidente agendou uma reunião e têm que vir cá (cf. EPCM3, p. 984). 
 
…o CME poderia ter uma atenção mais activa na definição dos projectos globais, na definição dos 
programas globais do concelho, mas para isso era preciso que conhecesse melhor o fenómeno, 
infelizmente não o conhece (cf. EPCM3, p. 984). 
 
Com o CME é muito formal, por vezes com alguns contributos, mas não aqueles que eu acho, reunimos 
aqui tanta gente, podíamos dizer muitos mais disparates, porque acho que o grande drama que se passa 
nestas comunidades muito atávicas, sem massa crítica, é o medo de dizer disparates, quando dizer 
disparates é a melhor maneira de os exorcizar, esse é o problema essencial, o resto acho que devia ser 
institucionalizado, mas no sentido de lhe provocar uma adesão sincera e não formal a este projecto, no 
desenho dos projectos, na sua discussão, na sua continuidade (cf. EPCM3, p. 988). 

 
Que deveria ter uma intencionalidade mais alargada, no campo educativo. A seu ver, o CME tinha todo o 
sentido, na tomada de posição local, em relação à política educativa nacional. Deu o exemplo do apoio 
que procurou granjear no CME, para a política do fecho das escolas e de como esse processo foi 
importante (cf. Notas de campo do CME de Santarém, p. 994). 
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11.2 Inventário do acervo documental do CLE/CME de Santarém 
 

            

  Inventário do acervo documental do CME de Santarém     

Tipo de 
documento Descrição do documento N.º Doc. N.º pág./tempo Data Referência 

Regimento do CLE         

Actas do CLE         

Plano Estratégico 2008/2014 1 21 Nov-07 OCME9 

Questionário ao CME 1 3 Jun-07 OCME10 

1 2 Jun-07 CCME28 Convocatórias do 
CME/Correspondência 

1 3 2007 CCME29 

Regimento do CME 1 10 s/d RCME11 

2 11-02-2004 ACME82 

7 22-04-2004 ACME83 

4 06-01-2005 ACME84 

1 19-01-2005 ACME85 

1 03-02-2005 ACME86 

1 24-05-2005 ACME87 

7 14-06-2005 ACME88 

4 30-05-2006 ACME89 

8 21-11-2006 ACME90 

7 23-01-2007 ACME91 

4 08-05-2007 ACME92 

4 03-07-2007 ACME93 

8 20-07-2007 ACME94 

Documentos do 
CLE/CME 

Actas do CME 14 

3 10-12-2007 ACME95 

Entrevista 
Entrevista ao Presidente da Câmara 
Municipal de Santarém 1 17 pág./74' 05-02-2009 EPCM3 

  
Notas de campo dos contactos com a 
Vereadora da      10-05-2007 Notas de campo 

  Educação     18-10-2007 do CME 

Notas de campo   1 10 pág. 05-02-2009 de Santarém 

        04-08-2010   

 
 
                  Legenda   

  Fontes Códigos 

Regimentos RCLE 

Actas ACLE 

Correspondência CCLE C
L

E
 

Outros OCLE 

Regimentos RCME 

Actas ACME 

Correspondência CCME 

Outros OCME 

   
   

   
   

   
   

  C
M

E
 

Entrevista ao Presidente de Câmara 
Municipal de Santarém EPCM3 

  Notas de campo dos contactos  Notas 

  com a Vereadora da Educação de 

    campo 
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11.3 Checklist do CLE/CME da autarquia de Santarém 
 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

I - Processo de transição/instalação do CLE/CME 
 
1- Conselho Local de Educação 

 
      Antes do CME, a Autarquia criou algum órgão com os mesmos fins? 

 
Sim                 Não X 
 
Caso tenha existido, continue a responder ao grupo 1. Caso contrário avance para o 

grupo 2. 

1.1- Qual o ano de constituição do Conselho Local de Educação?  

1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

O Presidente                  O vereador             As escolas                    Outros           

        Quem? ________________________________________________________                            
      1.3 - Identifique os membros do CLE? 

Presidente da Câmara Municipal ou seu representante  

Vereador de Pelouro da Educação  

Chefe da Divisão de Educação e Juventude  

Representantes das Juntas de Freguesia  

Representantes dos partidos políticos com assento na A. Municipal  

Representantes dos Agrupamentos  

Representantes da Escola Secundária   

Representante da Associação de Pais  

Director do Centro de Formação   

Representante da Associação de Estudantes da Esc. Secundária  

Representante do Ensino Especial  

Representante do Ensino Recorrente  

Representantes das IPSS  

Representante do CRSS  

Delegado de Saúde  

Representante de Associações Empresariais   
Representante das Colectividades e Associações do Concelho   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Santarém de 
10/5/2007  
 
Notas de campo 
de 5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validada pela Chefe de 
Divisão em 5 de Fevereiro 
de 2009 
 

Validada pela Chefe de 
Divisão em 5 de Fevereiro 
de 2009 
 

Validada pela Chefe de 
Divisão em 5 de Fevereiro 
de 2009 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

Outros  

Quais __  

 
1.4 – O CLE tinha habitualmente convidados? 
 
Representantes dos partidos políticos representados na Autarquia 
 
Quais? __   
 
Outros  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1.5- O CLE teve quantas reuniões, por ano? 

 
1 reunião por ano                 
 
 2 a 3 reuniões por ano               
 
 mais de 3 reuniões por ano 
 

n Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que considere mais 
significativos da actividade do CLE. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

2- Conselho Municipal de Educação (constituição/regimento) 
 
2.1 – Qual a data de constituição do Conselho Municipal de Educação? 
 
 
2.2 – O regimento do CME foi feito com base no modelo do regimento da/o : 
 

     ANMP                         CLE                     Outro   X          Qual?  
 
 
Com base nos regimentos dos CME de outros municípios, nomeadamente o de Coruche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Notas de 
campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por 
e-mail à chefe 
de divisão) 
 
Regimento do 
CME 

 
 

 

11/2/2004 



 901 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

2.3 – O regimento do CME estabelece/prevê:                                                    

2.3.1 - A existência de uma comissão executiva encarregue de dinamizar 

            o CME? 

Sim                        Não X 

2.3.2 - A existência e o funcionamento dos grupos de trabalho? 

         Sim   X                     Não                                                                                                          

2.3.3 - Articulado referente aos direitos e deveres dos representantes? 

Sim   X                    Não 

Dever de assiduidade: Prevê-se, em qualquer altura, a substituição do 
representante pela entidade que representa. Prevê-se a perda de mandato 
dos representantes, por faltas injustificadas a 2 reuniões seguidas ou 
interpoladas 
Dever de participação nas discussões que os envolvam de forma directa ou 
indirecta (art.13º, ponto 3) 
 

2.3.4 - Anos de mandatos dos representantes?  

Sim   X                     Não 

Se sim, qual? __ Um ano, renovável. Mandato coincidente com os órgãos que 
representam. 
 
2.3.5 - Orientações quanto à ligação/comunicação entre representantes e  

representados? 

Sim                        Não X 

2.3.6 – As formas de publicitar as deliberações do CME? 

Sim    X                    Não 

Reuniões do CME abertas ao público (art. 10º); Comunicação Social 

As convocatórias do CME deveriam ser fixadas em lugar público e no Jornal 
da região (art.º 11, n.º 9) 

2.3.7 – Os convidados habituais do CME? 

Sim                        Não X 

Quais? 
II – Composição e funcionamento do CME 

1 - Composição  
 

1.1 – Identifique os membros do CME:     

 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CME 
de Santarém 
 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

 

 

Presidente da Câmara Municipal  
 

1 

Presidente da Assembleia Municipal 1 

Vereador da Educação  1 

Representante das Juntas de Freguesia 1 

Director Regional de Educação ou quem o substitui 1 

Representante do Ensino Superior público 1 

Representante das Instituições de Ensino Superior privado 1 

Representante do pessoal docente do E. Secundário público 1 

Representantes do pessoal docente do E. Básico público  1 

Representante do pessoal docente da E. Pré-Escolar público 1 

Representante dos estabelecimentos de Educação do E. Básico 
e Secundário privados  

1 

Representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação 2 

Representante das Associações de Estudantes 
 

1 

Representante das IPSS 1 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde 1 

Representante dos Serviços da Segurança Social 1 

Um representante dos Serviços de Emprego/Formação Profissional 1 

Representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e do Desporto 
 

1 

Representante das Forças de Segurança 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CME 
de Santarém 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

 

 

1.2 – O CME teve convidados? 

• No ano lectivo de 2007/2008?                Sim  X                  Não  

     Se sim, quem foi convidado: Os representantes dos restantes Agrupamentos e 

escolas secundárias 

     Por iniciativa de quem? Vereadora do Pelouro 

   Para tratar de que assuntos? Elaboração do Plano estratégico municipal para a 

educação 

 

• No ano lectivo de 2006/2007?                Sim                    Não X 

     Se sim, quem foi convidado___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     Por iniciativa de quem? _____________________________________________ 

      Para tratar de que assuntos? __________________________________________ 

• No ano lectivo de 2005/2006?                Sim  X                Não  

     Se sim, quem foi convidado Prof. José Luís Avelino, do centro de estudos de 

desenvolvimento regional e Urbano 

     Por iniciativa de quem? Vereador do Pelouro 

      Para tratar de que assuntos? Apresentação do relatório Intercalar da Carta 

Educativa 

• No ano lectivo de 2004/2005?                Sim   X                Não  

     Se sim, quem foi convidado Prof. José Luís Avelino, do centro de estudos de 

desenvolvimento regional e Urbano 

     Por iniciativa de quem? Vereador do Pelouro 

      Para tratar de que assuntos? Apresentação do relatório de progresso da Carta 

Educativa 

1.3 – Nos últimos dois anos, os Presidentes/representantes dos Agrupamentos e das 

Escolas participaram nas reuniões do CME 

 
 
Notas de campo 
de 5/2/2009 
(Inquérito por 
e-mail à chefe 
de divisão) 
 
Acta do CME 
10/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 5/2/2009 
(Inquérito por 
e-mail à chefe 
de divisão) 
 



 904 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

 

Nunca  

1 vez por ano                  
 
2 a 3 vezes por ano              X 

 
Mais de 3 vezes por ano 
 
1.3.1 - Se sim, qual o enquadramento dessa participação? 
Como convidados?                        
 
Como representantes dos Ciclos de Ensino? X 
      Adopta-se um sistema de representação do CME por rotatividade: em cada ano 
lectivo é atribuída a representatividade do pré-escolar e do básico, a um dos 5 
agrupamentos; o mesmo se passa com a representação do secundário, atribuída a uma 
das escolas secundárias. Nos anos lectivos de 2005/06 e 2006/07, o representante do 
Pessoal docente do ensino básico é presidente de um Agrupamento; o representante 
dos docentes do Ensino Secundário é Presidente da Assembleia de uma das escolas 
secundárias 
Outra situação_______________________________________________________ 

1.4– Nos últimos dois anos, foram convidados especialistas para participar no 

CME? 

Nunca  

1 vez por ano                  

2 a 3 vezes por ano         X      

 mais de 3 vezes por ano 

Para tratar de que assuntos? _ CEDRU – Carta Educativa (2004/2006) 

1.5– Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

1.5.1– No ano lectivo de 2007/2008? 

O Coordenador da Área Educativa X 

A partir de 30/5/2006 

Outro  

Quem? ______________________________________________________ 

1.5.2– No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador da Área Educativa X 

 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 21/11/2006 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
de 22/4/2004; 
de 6/1/2005; de 
14/6/2005; de 
30/5/2006 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

 

Outro. Quem? _______________________________________ 

2 - Regularidade/assiduidade do/no CME 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
 

2007/2008 1 

2006/2007 5 

2005/2006 1 

2004/2005 5 

2003/2004 2 

2002/2003 0 

 

2.2 – Qual a duração do mandato dos representantes? 

1 ano   X                 2 anos               3 anos                4 anos              outra              
Renovável. Mandato coincidente com os órgãos que representam. 
2.3 – Como foi feito o controlo da assiduidade dos representantes? 

2.3.1 – No Ano Lectivo 2007/2008 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas 

faltas? 
                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2.3.2 - No Ano Lectivo 2006/2007 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s?  

 
 
 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
Actas do CME de 
Santarém 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

 
 

• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas 
faltas? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? __ 
 

No Ano Lectivo 2005/2006 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? __  
 
 
 
Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas faltas? 
                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? __  
 
No Ano Lectivo 2004/2005 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim  X               Não 

Se sim, de qual/quais representante/s? _ Representante da DREL 
 

• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas 
faltas? 

     

                     Sim   X               Não 

Se sim, de qual/quais representante/s? ___ Enviado ofício à DREL que referia as 
ausências do seu representante e falta de elaboração do relatório sintético sobre o 
funcionamento do Sistema Educativo. 
2.4 - Na falta do seu representante, a DREL indicou 

um substituto para estar presente nas reuniões do CME? 
 
2.4.1- No Ano Lectivo de 2007/2008? 
 
Sim                      Não X 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ 

 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acta do CME de 
14/6/2005 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Sim                      Não X 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2.4.3 - No Ano Lectivo de 2005/2006? 
 
Sim                      Não X 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ 
 
2.4.4 - No Ano Lectivo de 2004/2005? 
 
Sim  X                   Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ Depois da perda do mandato do 
representante da DREL, por falta de assiduidade e ausência de intervenção, houve 
a substituição por outro elemento, Dr.ª … (Ano2005) 
2.5 – Presenças e ausências dos representantes/convidados/especialistas ao 
CME 

 

 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de 
Santarém 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

3 – Funcionamento do CME 
 
3.1 – Quem preside habitualmente às reuniões do CME? 
 
Presidente da Autarquia X 
 
Vereador da Educação   X                        Em que situações? _ Por impedimento do 
Presidente 
 
Outro                              X                        
 
Identifique_ Director de Departamento de Assuntos Culturais e Sociais (por 
impedimento do vereador 
 
 
3.2 – As reuniões do CME contam habitualmente com a presença de técnicos 
da Autarquia?  
Sim  X                     Não 
 
Conforme regimento do CME (2004), os técnicos do sector da educação intervêm 
nas reuniões  
Se sim, quais? 

3.2.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Chefe da Divisão da Educação          X 

Para tratar de que assuntos? __ Plano Estratégico Municipal; Assessoria à 

vereadora; redactora da acta 

Técnico da Divisão da Educação 

Para tratar de que assuntos? __ 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? 

Outros: Chefe da Divisão de Cultura X 

Para tratar de que assuntos? Plano Estratégico Municipal 

3.2.2 -  No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Chefe da Divisão da Educação           X   

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria à vereadora: centros escolares; 
segurança nos transportes escolares; AEC (acordos de colaboração); 
prolongamento de horário; visitas de estudo (custos) 

 
 
 
 
Acta do CME de 
14/6/2005 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
Acta do CME de 
10/12/2007 
 
 
 
Acta do CME de 
21/11/2006 
 
Acta do CME de 
23/1/2007 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

Técnico da Divisão da Educação 

Para tratar de que assuntos? _ 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? __ 

Outros 

Para tratar de que assuntos? 
3.3 – O CME funcionou com grupos de trabalho? 
 
Sim X                                 Não                               

 
3.3.1 – Se sim, quais os grupos criados e a sua intencionalidade? 

• No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Plano Estratégico Municipal para a 

Educação - “Juntos por uma Educação Melhor” : Vereadora; chefe da divisão 

da cultura; representante do Ensino Secundário; representante da Assembleia 

Municipal; Representante do Desporto (regional); Associação Portuguesa de 

Pais e amigos do Deficiente mental; Representante dos Serviços de Saúde; 

Associação de pais (Pernes); Representante do Agrupamento Alexandre 

Herculano; Coordenador da Área Educativa 

 

Criados por iniciativa de quem? – Vereadora da Educação 

Para tratar de que assuntos? - _ Elaborar e apresentar proposta de Plano 

Estratégico Municipal para a Educação ao CME 

• No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Projecto Educativo – Presidente da 

Assembleia Municipal, representante do ensino básico (presidente de 1 dos 

Agrupamentos), representante das Instituições de Ensino superior privado, 

representante do pré-escolar, representante dos pais 

Criados por iniciativa de quem? _ Vereadora da educação 

Para tratar de que assuntos? _ Elaborar o Projecto Educativo Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
23/1/2007 
 
Notas de campo de 
10/5/2007  
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• No Ano Lectivo de 2005/2006? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

 

• No Ano Lectivo de 2004/2005? 

Composição do/s grupo/s de trabalho _ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

 

3.4 – No caso do CME estar organizado em grupos de trabalho/secções, para 
que servem? 
 

Para inventariar temas a debater no CME  

Para sistematizar os trabalhos e deliberações do CME      X 

Para analisar projectos específicos a desenvolver              X 

Para dinamizar as discussões no CME         X 

Para redigir propostas e recomendações  X 

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Para preparar os Encontros dos Agentes Educativos  
 
4. Agendas das reuniões do CME 

4.1 – Como é definida a agenda do CME? 

 
A Autarquia avança com propostas e ordens de trabalhos  
 

X 

A Autarquia solicita a intervenção das escolas para a definição da 
agenda 

 

A Autarquia mobiliza os representantes para a definição da agenda 
 

 

Outra situação _  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actas do CME 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
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4.2 – Quais os temas mais importantes, incluídos nas agendas do CME?  

 

 

Transferência de competências para as Autarquias X 

Regimento Interno X 

Projecto Educativo Local/Projecto Educativo do Agrupamento X 

Carta Educativa X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas   

Escola a tempo inteiro X 

Abandono Escolar  

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso X 

Indisciplina   

Acção Social Escolar X 

Transportes Escolares X 

Qualificação e requalificação do parque escolar X 

Projecto Educativo Local/Municipal 
 

X 

Rede Escolar X 

Ensino / Formação Profissional X 

Plano Estratégico Municipal para a Educação 
 

X 

Relação qualidade/custos do ensino público e do ensino privado 
 

X 

Liberdade de Educação 
 

X 

Educação/Sociedade 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-mail à 
chefe de divisão) 
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4.3 - Nas reuniões do CME, os autarcas dão a conhecer as suas intervenções e 
projectos em matéria de política educativa local? 
 
Nunca                                 Por Vezes X                                      Sempre 

 

4.4 – Nas reuniões do CME, os Presidentes dos Agrupamentos participaram 

nas discussões temáticas? 

4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
Em que discussões temáticas? _ Plano Estratégico Municipal para a Educação 
 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
Em que discussões temáticas? _ Rede escolar: articulação/acordo entre as escolas 
de 2º e 3º ciclo; Projecto Educativo Comum do Concelho de Santarém (em vez de 
P. E. Municipal) 
 
4.4.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
4.4.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Em que discussões temáticas? __ 
 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
4.5 – Nas reuniões do CME, os representantes apresentaram 

informações/relatórios sobre os temas em debate? 

 

4.5.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008?  
• Autarquia (Vereadora; chefe de divisão; chefe da divisão da cultura; 

Vice-Presidente da Assembleia Municipal): propostas para a elaboração 
do Plano Estratégico; 

• Presidentes dos Conselhos Executivos dos 5 agrupamentos e das 2 
escolas secundárias: propostas para a elaboração do Plano Estratégico; 

• Representantes do Ensino Secundário, Associação de pais (Pernes); 
Representante dos Serviços de Saúde; Representantes do Pré-escolar, do 
Básico e do Secundário: propostas para a elaboração do Plano 
Estratégico; 

• Coordenador da Área Educativa: propostas para a elaboração do Plano 
Estratégico  

 

 
 
 
Notas de campo de 
5/2/2009 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
Acta do CME de 
10/12/2007 
 
 
Acta do CME de  
21/11/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/12/2007 
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Fontes 

4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? __ 
• Autarquia (Presidente): saudação aos presentes; actividades educativas 

para 2007; despede-se dos presentes e passa a palavra à vereadora, 
•  Autarquia (vereadora): revisão/actualização do regimento do CME; 

aprovação da acta anterior e decisão de enviar as actas do CME por e-
mail, para todos os representantes; homologação da Carta Educativa; 
monitorização da Carta Educativa; fecho de escolas e centros escolares; 
prioridade da construção dos centros escolares e requalificação de alguns 
jardins-de-infância; transportes escolares (diminuição dos custos); AEC 
(Inglês, musica, robótica) uniformização de critérios para a escolha das 
empresas; rede escolar (fecho de escolas do 1º ciclo); necessidade de 
analisar a rede escolar noutros ciclos de ensino; projecto de candidatura a 
um programa de qualificação de autonomia apresentado pela Escola E.B. 
2,3 Mem Ramires; Congresso sobre educação (propostas de 
temas/modelos de debate); projecto de adesão de Santarém à Associação 
Internacional das Cidades Educadoras; construção do Projecto Educativo 
Municipal;  

• Autarquia (Chefe de Divisão): os centros escolares têm por objectivo 
facilitar a transição entre o pré-escolar e os 1.º ciclo; segurança nos 
transportes escolares; acordos de colaboração para as AEC; alguns 
agrupamentos ainda não iniciaram o Estudo Acompanhado; os critérios de 
inscrição nas AEC são da responsabilidade dos Agrupamentos e a 
situação referida é pontual;  

• Autarquia (Vice-Presidente da Assembleia Municipal): questiona a 
obrigatoriedade de inscrição nas AEC, em todas ou em nenhuma 
actividade; candidatura de Santarém a Cidade Educadora; Guião 
Educativo de Santarém; Construção de um Projecto Educativo Municipal; 
exemplos de projectos educativos de outros concelhos; 

• Representante da IPSS: deve haver proximidade entre os diferentes ciclos, 
mesmo que seja em edifícios diferentes; 

• Representante do Básico e Secundário privados: exemplos de centros 
escolares bem sucedidos; os centros escolares devem ser construídos 
mesmo que o n.º de alunos seja menos de 300 (n.º indicativo); o colégio 
Infante Santo disponibilizou-se para as AEC, no entanto não foi convidado 

• Representante do Emprego e Formação Profissional: diferenças entre 
escola urbanas e escolas rurais – dimensão dos centros escolares; falta de 
civismo dos pais à porta das escolas; prolongamento de horários nas 
escolas de 1.º ciclo; 

• Representante do Pré-Escolar: as novas propostas não vão na linha de 
continuidade de qualidade do pré-escolar, para o 1.º ciclo; fala do seu 
trabalho de investigação sobre o projecto educativo local da Golegã;  

• Representante do Ensino Secundário Público: questiona a vereadora 
sobre a revisão da carta educativa; 

• Representante dos Pais: necessidade de avaliar o grau de satisfação dos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
21/11/2006 
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Fontes 

 
pais relativamente aos transportes escolares; maior segurança; prevenção; o 
problema da falta de civismo requer outro tipo de intervenção; proposta de 
criação de um parlamento regional ou inter-municipal para se fazer o rastreio 
histórico da região; 

• Representante das Forças de Segurança: segurança rodoviária;  
• Representante do Básico Público: as escolas do 2.º e 3.º ciclos devem 

articular-se entre si no que respeita às necessidades/oferta de ensino e devem 
chegar a acordo antes de discutir no CME; o CME deve ter um peso crucial na 
definição da rede escolar; deve valer-se junto da DREL; sugestão de nome do 
projecto local - Projecto Educativo comum do Concelho de Santarém 

• Representante da DREL: a população escolar é muito variável, de ano para 
ano;  

 
• Autarquia (Vereadora): função do CME (pareceres e resposta ao M.E.); AEC 

(horários); Agenda XXI regional (por iniciativa da CULT); Formação de um 
grupo de trabalho inter-municipal para a Agenda XXI (Rio Maior, Cartaxo, 
Azambuja, Santarém); Guião Educativo de Santarém; Protocolos de 
cooperação com as ESES, Agrária, Hospital Distrital (formação de pessoal 
docente); protocolo sobre saúde escolar; rede escolar (argumentação para não 
fechar escolas do 1º ciclo/ as escolas de acolhimentos são obrigadas a 
trabalhar em horário duplo); termos utilizados pela DREL (decisão de 
suspender e intenção de suspender); participação nos projectos educativos dos 
Agrupamentos (diminuir os custos com as visitas de estudo); programação dos 
eventos educativos de 2007 (mês da criança, congresso de educação); 
constituição do Grupo de trabalho do Projecto educativo 

• Autarquia (Chefe de divisão): AEC (empresas contratadas); pedidos de visitas 
de estudos sem contexto;  

• Autarquia (Vice-Presidente da Assembleia Municipal): Projecto Educativo 
Municipal; sentido da escola na sociedade 

• Representante da DREL: os agrupamentos só podem ser entidades; 
promotoras das AEC, se a autarquia não tiver capacidade de resposta; base 
legal na flexibilização de horários das AEC; as AEC são facultativas; 

• Representante do Pré-Escolar público: há base legal para a flexibilização de 
horários?; bom funcionamento nos prolongamentos de horários; em caso de 
contaminação de piolhos, as crianças não devem ir à escola (às famílias 
carenciadas são oferecidos os produtos); o CME não era o espaço directo para 
se fazer o Projecto Educativo Municipal e para tal dever-se-ia constituir um 
grupo de trabalho;  

•  Representante da Saúde: qual o papel dos pais na organização das AEC ? ; o 
papel do professor na identificação de parasitas nas crianças (alertar os pais e 
o centro de saúde); obesidade infantil; a utilização dos telemóveis;  

• Representante dos Pais: questão crucial da obrigatoriedade das AEC; 
necessidade de um programa de combate à desertificação rural; importância 
da iniciativa mês da criança para chamar a atenção de vários temas; 

 
 
Acta do CME 
de 21/11/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 23/1/2007 
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• Representante da Juventude e Desporto: dificuldade de gestão das AEC num 
concelho tão grande; necessidade de definição de critérios para a org. das 
AEC;   

• Representante das Juntas de Freguesia: a escola tem que ser vista do ponto 
de vista da dinamização da comunidade e de fixação da população (exemplo de 
Vaqueiros); 

• Representante do Básico público: o lugar da escola na sociedade e a 
necessidade de construção de um Projecto Educativos; a rotatividade anual 
dos representantes do pré-escolar e do básico prejudica o funcionamento dos 
grupos de trabalho; 

• Representante do Ensino Superior Privado: o Instituto Superior de Língua e 
Administração está preparado para participar no grupo de trabalho do 
projecto Educativo;  

 
• Autarquia (Vereadora): Mês da criança e da educação (avaliação); 

participação da autarquia em projectos internacionais; Projecto de parceria 
com a Escola Superior de Educação, no âmbito das TIC; AEC; Rede escolar; 
Actualização do Regimento do CME; maior ligação e informação entre 
representantes e autarquia,  via e-mail; pede licença para se ausentar e a 
reunião termina; 

• Autarquia (Chefe de Divisão): apesar de não ser um órgão deliberativo, o 
CME deve adoptar um sistema de votação dos pareceres; Plano de transportes 
escolares; as competências do CME são as definidas por lei; os representantes 
deveriam ser mais interventivos e partilhar preocupações;  

• Representante da DREL: reunião da rede escolar não abrange o 1.º ciclo, daí 
a autarquia não ser convidada; relativamente ao parecer do CME não se 
procedeu à votação, de modo a deliberar o teor do parecer; o questionário 
dava conta da necessidade de aumentar os mandatos para 4 anos; 

• Representante do secundário público: a designação do representante não é a 
mais correcta, pois existem 2 escolas secundárias – deveriam estar presentes 
as duas escolas;  

• Representante da Juventude e desporto: Rede escolar – dever-se-ia redigir um 
parecer do CME sobre a rede escolar, para anexar à acta;  

• Representante dos Pais: falta de funcionalidade do CME; falta de quórum; 
indefinição de competências; reuniões pouco ajustadas; falta de comunicação 
entre os membros e a divisão da educação;  

• Representante da Juventude e Desporto: conhecer experiências de outros 
CME; 

• Representante do Pré-Escolar: maior divulgação/comunicação: plano mensal 
de actividades; 

•  Representante do Ensino Secundário público: criticas à duração dos 
mandatos dos representantes; sugere mandatos de 4 anos; fala da 
heterogeneidade do CME e do facto de ser consultivo e não deliberativo; 

•  Representante do Ensino Superior público: envio de mais informação por 
parte das escolas secundárias para as escolas superiores, a fim de melhor  

 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 23/1/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 8/5/2007 
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• estruturar os cursos e as vagas; 
• Representante das Juntas de Freguesia: dificuldades financeiras das 

juntas; 
• Representante da DREL: abre a reunião e passa a palavra ao Presidente 

(a reunião faz-se no Centro de Área Educativa); 
 
• Autarquia (Presidente): Congresso Municipal de Educação; 

funcionamento do CME (questionário aos membros do CME); teor do 
questionário (duração dos mandatos, entidades a representar, 
reformulação da carta educativa, função do CME); 

• Autarquia (Vereadora): agradece a cedência da sala ao coordenador; 
questionário dirigido a todos os membros sobre o funcionamento do CME; 
o  

• Representantes do Ensino Superior público: oferta educativa no superior 
• Presidente da Assembleia Municipal: falta de representação de todo o 

ensino superior público; 
• Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário: representação 

das duas escolas secundárias 
• Representante da Saúde: alterações do sistema de saúde em Santarém 

 
• Autarquia (Presidente): alterações ao Regimento do CME (composição, 

duração do mandato, regime de funcionamento); Projecto Educativo 
Municipal; Congresso da Educação “Juntos para uma Educação de 
qualidade” (4 módulos, painéis, temas); aprovação das alterações ao 
regimento, por unanimidade; o CME como órgão guia da política 
municipal; alargamento da sua composição através de convites a 
personalidades; 

• Autarquia (Vereadora): em simultâneo com os 4 temas do congresso 
devem funcionar Workshops; 

• Autarquia (Vice-Presidente da Assembleia Municipal): propostas de 
alteração ao articulado do regimento; designação do Congresso “Juntos 
para uma Educação de qualidade” (aprovada por unanimidade); 

• Representante do Pré-Escolar: propostas de alteração ao regimento; 
importância do CME na discussão da Carta Educativa; deve ser muito 
mais do que um órgão ligado à Carta Educativa; calendarização do 
Congresso nas interrupções lectivas da Páscoa; participação de 
especialistas em todos os módulos;  

•  Representante dos Pais: propostas de alteração ao regimento; proposta 
do tema “ formação ao longo da vida”; 

•  Representante das Forças de Segurança: propostas de alteração ao 
articulado do regimento; presença em simultâneo da GNR e da PSP; 

• Representante da DREL: dois dias de duração do Congresso; 
• Representante da Saúde: proposta de um dos módulos estar ligado à  

 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
3/7/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
20/7/2007 
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• temática da saúde; 
• Representante do Básico: proposta de tema “ A Escola”; 
• Representante das IPSS: datas concretas do congresso; 

(Novo mandato) 
4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 

• Autarquia (Presidente): nova gestão autárquica; sentidos do CME; 
Descentralização de competências/descentralização de recursos; tomada de 
posse dos novos representantes; abandona os trabalhos e passa a presidência 
à vereadora da educação; 

• Autarquia (Vereadora): pede desculpa pela Carta Educativa ter sido levada à 
Assembleia Municipal, sem ter sido apresentada ao CME; justifica-se pela 
mudança de mandato e pela urgência desta aprovação; Plano de transportes 
escolares; não concorda com uma rede de transportes fechada; os transportes 
escolares do superior não fazem parte das competências da autarquia; 
apreciação global do ano lectivo 2005/2006; agradece o trabalho desenvolvido 
pela escola segura;  

• Autarquia (chefe de divisão): transportes escolares (rentabilização e 
segurança); alterações ocorridas no ensino básico (AEC e programa de 
generalização de refeições); esforço da autarquia em implementar todas estas 
medidas; adequação do serviço de refeições às necessidades das crianças e 
aos pedidos dos pais;  

• Autarquia (técnica dos transportes): relação entre os conselhos executivos e a 
transportadora (horários dos transportes escolares); 

• Autarquia (Vice-presidente da Assembleia Municipal): comportamentos de 
risco na estação rodoviária; a divulgação dos cursos profissionais deve ser 
feita pela autarquia 

• Representante dos Pais: transportes escolares (proposta de circuito escolar 
fechado, para salvaguardar segurança dos alunos); 

• Representante das IPSS: segurança nos transportes escolares; 
• Representante do Ensino Básico e Secundário privados: nova lei de 

transportes escolares; 
• Representante dos Pais: inquérito de satisfação dos serviços de transportes 

escolares; descontentamento dos pais quanto à qualidade das refeições 
servidas e que o programa de ocupação de tempos livres não funciona;  

• Representante das Forças de Segurança: aumento de policiamento; 
problemas de segurança na periferia das escolas (melhoria da situação); 

• Representante da Associação de Estudantes: o Plano de transportes escolares 
não contempla os alunos do superior; 

• Representante do Secundário público: introdução de cursos profissionais na 
rede pública (não se deve duplicar oferta); 

• Representante da DREL: os cursos profissionais não pretendem substituir as 
escolas profissionais, mas antes reduzir o abandono escolar; não vai haver 
sobreposição de oferta, pois a rede escolar está atenta e coopera com o ensino 
profissional; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 30/5/2006 
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• Representante do Emprego e Formação Profissional: necessidade de 
articulação dos cursos profissionais 

• Representante do Pré-Escolar: os contributos dos representantes são 
desarticulados; o CME deveria ter um documento diagnóstico que seja 
feito um planeamento territorial educativo 

4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
• Autarquia (Vereador): apresentação do relatório intercalar da Carta 

Educativa; divergência entre a DREL, a Autarquia e os Agrupamentos no 
que se refere à lotação das escolas; 1.º ciclo como “parente pobre” da 
educação; descentralização de competências na área da educação e 
manutenção de um parque escolar degradado; ocupação de tempos livres 
(competência da segurança social) e os protocolos com as IPSS, 
Associações de Pais e DREL; fornecimento de refeições; alternativas 
escolares; não se deve fechar escolas, antes criar jardins-de-infância junto 
às escolas; não se põe em causa o ensino privado; 

• Representantes da CEDRU: divergências em relação à arquitectura das 
escolas; divergências nas informações fornecidas pela DREL e por outras 
entidades; as escolas básicas de 2.º e 3.º ciclo trabalham no limite das suas 
capacidades; a construção dos centros escolares e o acesso aos fundos 
comunitários; constituição de um Agrupamento Horizontal em Tremes;  

• Representante das Juntas de Freguesias: população escolar (aumento nas 
freguesias urbanas e decréscimo nas rurais); estrangulamento do espaço 
escolar;  

• Representante do Básico e Secundário privados: tipologias de escolas; 
critérios de lotação das escolas; papel desempenhado pelo Instituto 
Educativo do Ribatejo, em Tremes (para quê criar Ensino Público se o 
privado tem cumprido a sua função?);  

• Representante das Instituições de Ensino Superior público: manter e 
melhorar os estabelecimentos existentes; melhoria do serviço de refeições 
e ocupação de tempos livres; diminuir discrepâncias entre o pré-escolar e 
o 1.º ciclo; a criação de grandes centros educativos (privados) põe em 
causa a escola pública; 

• Representante das IPSS: falta de ATL no 2.º ciclo; disponibilização do 
transporte escolar; comparação entre o bom transporte escolar do 
Instituto Educativo do Ribatejo e o mau serviço do público;  

• Representante do Básico público: ATL no Agrupamento Alexandre 
Herculano em colaboração coma a Escola Superior de Línguas de 
Santarém, das 14 às 18 horas; 

 
• Falta de Quórum 

 
• Autarquia: Relatório do ano 2004 do Serviço de Educação do Município.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
06/1/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/1/2005 
 
Acta do CME de 
3/2/2005 
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• Falta de Quórum para continuar a reunião. 
 

• Falta de Quórum. 
 

 
• Autarquia (Vereador): substituição do representante da DREL; falta de 

elaboração do relatório sintético da DREL; novos representantes; contratação 
de Auxiliares de Acção Educativa (escolas de 1º ciclo); Transportes Escolares 
(custos com as deslocações, tanto no público, como no privado); Carta 
Educativa; discussão em torno da criação do Agrupamento Horizontal de 
Tremes, a par do existente colégio Infante Santo; emissão de parecer favorável 
ao relatório preliminar da carta Educativa; 

• Representante dos Pais: ausências de representante da DREL e falta de 
elaboração do relatório sintético da DREL; recursos humanos no 1.º ciclo; 
falta de preparação das funcionárias vindas do centro de emprego; atraso na 
colocação de professores e o ensino privado como solução para ultrapassar o 
mau funcionamento do sistema público; prolongamentos de horários no pré-
escolar; sistematização de todas as propostas de tempos livres; 

• Representante do Pré-Escolar: necessidade de ter conhecimento das últimas 
actas;  

• Representante da DREL: problemas de colocação de Pessoal não docente no 
1.º ciclo do ensino básico; as escolas de 2.º e 3.º ciclos recorrem ao centro de 
emprego para prover as falhas de auxiliares de acção educativa; encargos de 
transportes escolares com alunos fora do concelho; comparticipação da 
autarquia nos transportes de alunos para o Instituto Educativo do Ribatejo; 
colocação de animadores de tempos livres nas escolas da Lezíria;  

• Representante das Instituições de Ensino Superior privado: Portugal é o 
2.ºpaís da Europa com mais gastos na educação e no entanto é dos mais 
ineficientes; os fundos públicos são mal utilizados; defende a qualidade das 
escolas privadas, contrapondo a falta de qualidade das públicas; resume a 
discussão público/privado às questões de liberdade, igualdade e eficácia; 

• Representante das Instituições de Ensino Superior público: existindo ensino 
público, por que razão beneficiar as instituições privadas; o CME não deve ser 
um espaço de confronto entre o ensino público e o privado; questiona a DREL 
sobre a comparticipação nos transportes escolares do ensino privado; reforço 
da Ocupação de tempos Livres;  

• Representante do Ensino Básico e Secundário privados: só as pessoas com 
poder económico acedem ao ensino privado; o Estado deveria dar liberdade de 
opção entre o ensino público e o privado;  

• Representante da CEDRU: apresentação da Carta Educativa (medidas 
estruturantes); rede escolar; criação de centros escolares por freguesias; 
reconfiguração dos Agrupamentos; proposta de criação de uma Agrupamento 
horizontal devido ao colégio Infante Santo, em Tremes; a Carta Educativa não 
contempla o superior; para o profissional prevê-se a construção de novas 
instalações da escola do Vale do Tejo;   

 
Acta do CME 
de 24/5/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 14/6/2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 920 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Santarém  

 
Fontes 

• Representante das Juntas de Freguesia: a vertente do ensino 
nocturno/recorrente falta na carta educativa; 

 
• 4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
• Autarquia (Presidente): tomada de posse dos representantes; CME 

referenciado como uma medida de descentralização; segurança nas escolas; 
intervenção de personalidades de renome; confronto de ideias no CME; 

• Autarquia (Vereador): Elaboração da Carta Educativa pela CEDRU; 
participação periódica da GNR encarregue do policiamento das zonas rurais; 
convites a personalidades de renome; divulgação aos membros do CME das 
competências da autarquia; 

• Representante dos Pais: descentralização de competências/ descentralização 
de fundos; Carta Educativa; Segurança rodoviária; difusão de estupefacientes; 
política de livros escolares; segurança nas escolas; 

• Representante do Ensino Superior público: importância da Carta Educativa; 
• Representante do Básico público: satisfação em participar no CME; 
• Representante das Juntas de Freguesia: importância e contributos do CME 

para a melhoria do sistema educativo; necessidade de melhor conhecer a 
realidade educativa local; 

• Representante da DREL: importância do ensino recorrente; 
• Representante do Emprego e Formação Profissional: importância do CME; 

não deve exceder o n.º de representantes. 
• Autarquia (Vereador): Regimento do CME (discussão e aprovação); Plano de 

transportes escolares (ajuste de horários, segurança nos transportes 
escolares); Relatório de Progresso da Carta Educativa – oferta escolar do pré-
escolar ao superior; dificuldade da autarquia de, por si só, assumir o 
complemento extra-curricular (inglês e TIC); Refeitórios (qualidade 
alimentar); Segurança nas escolas 

• Autarquia (técnica): esclarecimentos sobre os transportes escolares 
• Autarquia (Director de Departamento de Assuntos Culturais e Sociais): 

Transportes escolares e a residência/escola dos alunos; a autarquia contribui 
com um peso considerável para as receitas das transportadoras; serviços de 
refeições escolares; Planos de emergência para todas as escolas;  

• Autarquia (Gabinete de Protecção Civil): segurança nas escolas; formação 
sobre segurança e planos de emergência; 

• Representante do Ensino Superior privado: sugere incluir um representante 
do Ensino Profissional no CME; política de transportes (discrepâncias 
nacionais); rectificações da Carta Educativa sobre a Escola Profissional de 
Hotelaria e Turismo; importância do inglês e das TIC no ensino básico; 
excesso de oferta no distrito; valoriza a Escola Profissional de Vale do Tejo; 
contratação de entidades pela autarquia para darem as aulas de Inglês e TIC 
nas escolas de 1.º ciclo; 

• Representante das Juntas de Freguesia: abandono escolar; proposta de 
presença de um elemento da CPCJ; percursos a pé; insegurança nos 
transportes escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 11/2/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 22/4/2004 
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Checklist do CME da Autarquia de Santarém  

 
Fontes 

• Representante da Juventude e Desporto: encargos com os transportes 
escolares; 

• Representante do Básico público: distâncias percorridas pela crianças, para 
chegarem às escolas; aulas coadjuvadas; salas TIC; apoio da Câmara aos 
projectos e distanciamento da Administração Central; desertificação rural em 
Alcanede 

• Representante da GNR: agendamento de reunião com a rodoviária do Tejo 
(rede de transportes); segurança nas escolas mais isoladas;  

• Representante do Pré-Escolar: o transporte do pré-escolar não consta no 
Plano de transportes escolares; 

• Representante das Instituições de Ensino Superior público: não podia avaliar 
o Plano de transportes escolares sem o conhecer; 

• Representante dos Pais: não pode avaliar o Plano de transportes escolares 
sem o conhecer; propõe a distribuição prévia de documentação a discutir no 
CME; proposta de um projecto-piloto de elaboração de um manual escolar que 
considere as realidades locais, regionais e cívicas; venda de bebidas 
alcoólicas junto às escolas; 

• Representante da CEDRU: apresentação do Relatório de progresso da Carta 
Educativa; referencia do concelho de Santarém como o mais complexo dos 11 
concelhos, em termos de dimensão e população; 

• Representante da IPSS: a Carta Educativa não menciona a Escola da 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental;  

• Representante das Juntas de Freguesia: necessidade de contrariar o fecho das 
escolas rurais e a consequente tendência demográfica de desertificação dessas 
mesmas zonas;  

• Representante da Saúde: higiene alimentar e intervenção da saúde 
 

4.6 – Nas reuniões do CME, o representante da DREL apresentou 
informações/relatórios sobre o funcionamento do sistema educativo e sobre as 
escolas do Concelho, em particular? 
 
Participa com regularidade nas discussões 

4.6.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008?  
• Intervenção: Plano Estratégico Municipal para a Educação 

 
4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 

• Intervenção: rede escolar/variações populacionais 
• Intervenção: AEC (entidades promotoras/flexibilidade de horário); 

encerramento de escolas (casos particulares); exemplaridade dos professores 
(o caso dos telemóveis); 

 
• Intervenção: Rede escolar (votação da matéria); sistema de votação em 

matérias fundamentais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 22/4/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 10/12/2007 
 
 
Acta do CME 
de 21/11/2006 
 
 
Acta do CME 
de 23/1/2007 
 
Acta do CME  
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Checklist do CME da Autarquia de Santarém 
 

 
Fontes 

• Intervenção: abertura da reunião do CME (Centro de Área Educativa); 
 

• Intervenção: duração do Congresso da Educação (2 dias) 
 
 
4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Intervenção: o ensino profissional na rede pública como forma de combate ao abandono 
escolar 
4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Intervenção: gestão do pessoal não-docente nas escolas de 1º ciclo; transportes escolares 
(custos com as deslocações, tanto no público, como no privado); Carta Educativa; 
4.6.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Intervenção: participação do ensino recorrente como representante e não como convidado 
 
 
4.7– Intervenção dos representantes/especialistas ao CME 
 
 

 

de 
8/5/2007 
Acta do 
CME de 
3/7/2007 
 
Acta do 
CME de 
30/5/200 
 
Acta do 
CME de 
14/6/2005 
Acta do 
CME de 
11/2/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do 
CME de 
Santarém 
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Checklist do CME da Autarquia de Santarém  

 
Fontes 

 
 
5. Circulação da Informação 
 
5.1 - A Autarquia divulga publicamente as intervenções do CME? 
 
Nunca    X                                Por Vezes                                Sempre 

 
De que forma? _  
 
5.2 – A Autarquia promove discussões públicas sobre os temas abordados no 
CME? 
 
Nunca   X                                Por Vezes                                Sempre 

 
5.3 – A Autarquia publicita os relatórios/pareceres elaborados pelo CME? 
 
Nunca                                      Por Vezes  X                            Sempre 

 
A quem?— Comunicação social 
5.4 - – Considera que as escolas e os professores têm um conhecimento informado 
do funcionamento e do trabalho desenvolvido pelo CME? 

 
Pouco Satisfatório                  Satisfatório  X               Bom                        Muito Bom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 5/2/2009 
(Inquérito por 
e-mail à chefe 
de divisão) 
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11. 4 Análise de conteúdo do corpus documental – CLE/CME de Santarém  
 
Meta-categoria I – Do CLE ao CME - Genealogia do processo 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

a.1) motivações políticas das 
autarquias para a criação do 
CLE 

Eu estou na autarquia desde 2005. Não havia nada. 
 
Eu quando fui eleito tinha algumas prioridades. Eu sou independente, portanto, os meus vínculos 
partidários não existem, porque foi uma pré-condição que coloquei, foi apresentar um projecto, quem 
quiser apoia-o, quem não quiser não o apoia, e nesse projecto a cabeça era a educação. 
 
Eu encontrei um Concelho depauperadíssimo do ponto de vista de educação. Para lhe dar só a ideia do 
que estou a falar, nós temos muitas escolas, neste momento não lhe sei dizer quantas, mas posso dar-lhe 
daqui a pouco o número, em que na esmagadora maioria os meninos tinham frio na escola, porque as 
escolas não tinham aquecimento e também não tinham refrigeração, passavam as aulas de gorros, de 
sobretudos, de luvas; ninguém aprende assim, ninguém gosta de uma escola assim, 
 
 
 

EPCM3 
p. 975 
 
EPCM3 
p. 975 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 975 
 
 
 

 
A importância do perfil 
pessoal do autarca 

a.2) Especificidades 
regimentais dos CLE 

 
 
 
Checklist  

 

b.3) Actividade do CLE: 
agenda local de política 
educativa 

 Checklist  

b.4)Intervenção da autarquia 
operacionalizada através do 
CLE 

 Checklist  

b.5) Intervenção dos actores 
locais operacionalizada 

 Checklist  
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

através do CLE 
c.6)Calendário do processo 
político 

 Checklist  

c.7)As rupturas 
continuidades na transição 
CLE/CME 

 Checklist  

 
Meta-categoria II - As configurações dos CME e os contextos nacional, regional e local 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

d.8) Leitura e apropriação  

Então, o meu investimento foi maioritariamente dirigido para a educação, portanto, qual foi a minha 
política de educação: primeiro, constituir o Conselho de Educação, que estivesse de acordo com 
a lei e que pudesse ir mais além do que a conversa banal que se instala nesses conselhos; 
 
eu acho que é um instrumento poderoso, considero poderoso, porque pela primeira vez há um 
pensamento organizado sobre a distribuição da urbanística das pessoas, aliás, a Carta 
Educativa, para mim, serviu, e tem servido não só para a escola, mas para orientar todas as 
políticas de ordenamento do concelho. 
 
Parti ao contrário, porque eu li a Carta Educativa ainda não pensava ser presidente da câmara e, ao 
abordá-la, eu percebi a falência, as várias falências do concelho de Santarém; e se julgo que a Carta 
Educativa não pode ser um instrumento, um diploma rígido e fechado, até porque a nossa já 
precisa de algumas alterações, também julgo que ela nos dá uma abordagem das nossas formas 
de equilíbrio e crescimento. 
 
 
Bom, dito isto, e depois de dizer bem das cartas educativas, tenho de dizer uma coisa má delas, ou 

 
EPCM3 
p. 975 
 
 
EPCM3 
p. 979 
 
 
 
EPCM3 
pp. 979-980 
 
 
 
EPCM3 
p.980 

 
 
 
 
 
Fundamental este 
aspecto, de estabelecer 
uma analogia entre a 
Carta Educativa e o 
Plano Director 
Municipal. Já o 
Presidente da Golegã o 
tinha feito. 
 
 
O fecho das escolas 
coloca problemas graves 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

não é tanto da Carta Educativa, é da proposta material da construção dos Centros Escolares como 
a consequência lógica da Carta Educativa, porque a concentração de alunos, capaz de ser 
benéfica do ponto de vista pedagógico, e julgo que o será, sei que nos traz um problema 
complicado do ponto de vista demográfico; 
 
 
é que populações como nós temos no centro do nosso concelho, populações envelhecidas, em 
territórios desertificados, a deslocalização das crianças leva a um maior envelhecimento da 
comunidade e diz a história destas pequenas migrações locais que a fixação e a construção das novas 
territorialidades por parte dos jovens começa a ser realizada em função do seu crescimento, da sua 
formação e do novo espaço onde começam a perceber o mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 980 

do ponto de vista 
demográfico. 
 
 
 
 
 
Perspectiva estratégica 
do território. 

d.9) Acto de constituição dos 
CME 

Procedeu-se de seguida à tomada de posse dos representantes do Conselho Municipal de Educação, 
tendo o Sr. Presidente da Câmara mencionado o importante papel do Conselho Municipal de 
Educação na comunidade educativa local.  
 

ACME82 
p. 1 

 

d.10) Metodologias de 
constituição dos CME 

A ANMP mandou-nos algumas circulares, os meus colegas da CULT não [imperceptível] com 
nada, eu sou aqui um bocado o presidente maldito, não sou partidário, não enfileiro no politicamente 
correcto, porque não aceito decisões politicamente bonitas, porque não estou disponível para entrar 
em compadrios; tratam-me de várias maneiras, do presidente atípico, até ao polícia. 

EPCM3 
p. 982 

Cruza com o d12 
 
Perfil do Presidente de 
Câmara 

d.11) A herança dos CLE 
rentabilizada/não rentabilizada 
nos CME 

 
 
Checklist 

 

d.12) As críticas ao processo 
político da criação dos CME 

 
Porque Santarém não tinha nem o Conselho Municipal de Educação nem o Conselho Municipal 
Juventude, nem o Conselho Municipal de Segurança, não tinha nada que fosse conselho. Mas 
isso traduz, não a ausência de expectativas da cidade em relação à autarquia, mas uma certa 
concepção do poder que resulta da instalação do partido que já se considera e se reconhece como 
partido único à frente de uma autarquia. 
 
Isto não é uma entrevista para um jornal, é para uma tese de doutoramento, se quiser até pode dizer 

 
EPCM3 
p. 977 
 
 
 
 
EPCM3 

 
 
 
 
 
 
Linhas partidárias das 
autarquias. 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

isto, ao fim de três anos e meio de estar à frente de uma câmara eu julgo que a coisa mais 
perniciosa que existe numa câmara é o prolongamento dos mandatos dos presidentes e a 
exacerbação destes controlos que às tantas funcionam, como funcionaram em Santarém 
durante trinta anos, como uma monarquia instalada;  
 
gerou-se um tribalismo que apenas alimentava o poder, mais nada interessava, isto é pernicioso, seja 
qual for o partido, daí a minha profunda reserva em relação a todas as virtudes do poder local, tenho 
muitas reservas hoje em relação às virtudes do poder local. Tem coisas muito positivas, como a 
política de proximidade, se nós a quisermos aplicar, mas é através do poder local, com a legislação 
que temos, com a formação que temos, que renascem os velhos caciques do século XIX, que 
chegaram outra vez e se instalaram e essa produção de uma monarquia encapotada na república, por 
sucessões dinásticas, que ainda agora estão a ocorrer. 
 
 
Quer dizer, esta sucessão dinástica, esta visão do poder de uma forma muito egocêntrica leva a 
que as competências distribuídas às autarquias se afunilem na mera gestão do poder, sem outro 
objectivo senão conservá-lo pelas vias mais expeditas, mais convenientes … 
 
Com a margem direita ainda tenho algumas relações de trabalho interessantes, são três presidentes, 
sobretudo o da Azambuja, o Joaquim Ramos, um homem muito interessante, tenho por ele uma 
grande consideração, o outro é o Paulo Caldas, que é muito novo ainda, anda cheio de conflitos, ele 
tem dois conflitos: primeiro, será um político igual aos outros ou será o político que está dentro dele. 
Eu já lhe disse isto várias vezes, ele é da idade do meu filho mais velho, é ainda muito jovem, eu 
digo-lhe, você ainda vive um problema de adolescente, que é saber se é um político igual aos outros 
patetas que aí há, todos eles cinzentos, monocórdicos, dizendo as coisas certas, ou será o homem que 
o habita, que é um tipo inteligente e livre, você um dia tem de escolher isso; 
 
e depois é o Silvino, que é um ratão já, de primeira apanha, muito engraçado, é o de Rio Maior, mas 
um homem também eficaz, tenho com eles uma boa relação; do outro lado, tenho uma relação boa 
com o de Alpiarça, agora com a que está e com o que esteve, e com o da Golegã. 
 

p. 977 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 977 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 978 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 982 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
pp. 982-983 
 

 
 
Utilizar esta situação 
para argumentar a 
questão da 
conflitualidade do 
espaço local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentação da 
portaria 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

Com os outros não tenho relações, não me interessa, não tenho tempo para perder com idiotices e 
vulgaridades, e depois eu digo-lhes isto a eles, é uma chatice, depois aquelas rotinas, aqueles rituais 
do poder, aquelas coisas, em que se enlevam, os cabelos muito certinhos, as palavras todas muito 
iguais, os lugares comuns todos iguais, as ideias todas iguais, eu chamo-lhe o raciocínio de circular, 
chega uma circular e eles são capazes de a decorar toda e dizem a argumentação toda da circular, e a 
argumentação da portaria, falam como a portaria, isto é mau, ou é mau ou sou eu que estou mal, isto é 
uma coisa que me interpela muito [entrevistadora: eu percebo perfeitamente, está desiludido?] 
 
muitas vezes eu digo que não estou aqui bem, eu vivo entre dois amores, um amor que é sacudir as 
águas pantanosas disto tudo parado, por os putos, os velhotes, a cidade a mexer, sacudir esta cidade, 
ganhar uma auto-estima diferente; mas por outro lado custa tudo tanto, é tudo tão cansativo, sou tão 
insultado, tão maltratado por estes pares que é uma coisa pavorosa; 
 
depois, como sou muito livre, [entrevistadora: ninguém lhe perdoa] é. Anteontem dei uma entrevista 
para a revista Única por causa do meu brinquedo de estimação, que era uma camioneta de madeira. 
Comecei a lembrar-me dos meus tempos de puto, eu estudei numa escola igual a estas do centenário, 
num monte alentejano, e quando me perguntaram sobre o recreio da escola, o meu recreio da escola, 
como diz o George Duby sobre o homem da Idade Média, era o recreio do meu horizonte visual, era 
o espaço infinito para todas as aventuras com a minha camioneta, com a minha bicicleta, para mim e 
para todos os meus colegas; 
 
 
 
julgo que foi esse recreio que me deu este sentido de liberdade tão forte e este compromisso ético tão 
forte com a vida e isto no poder local, não sei como é no poder central, nunca passei por lá, isto no 
poder local é objecto de uma virulência muito grande e de maldades muito grandes, e para viver com 
maldades muito grandes, eu pensava que já as tinha vivido todas, prefiro não viver com elas, 
 
eu não frequento a «corte», por exemplo, deixei de frequentar a «corte», descobri que havia lá um 
concurso internacional que estava todo contaminado por favores e nesse dia disse que Santarém e eu 
não entrámos mais nisso e nunca mais lá pus os pés, mando um representante, um vereador que os 

 
EPCM3 
p. 983 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 983 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 983 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 983 
 
 
 
EPCM3 
p. 983 

 
 
 
 
 
 
A intervenção política e 
social de um Presidente 
de Cãmara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil do Presidente 
Cruza com g40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cruza com g33 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

atura, com aqueles rituais do poder, com os cafezinhos, todos a tratarem-se por vossa excelência, não 
tenho paciência para isso. 
 
Preocupa-me muito, muito mesmo, isto, nós estamos nas mãos de caciques empedernidos, 
empedernidos, em que estas coisas essenciais da vida, da humanidade, da dignidade está tudo posto 
de lado, o que importa é o que dá votos, como é que eu aguento a minha família política, e quando 
digo a minha família política não é a família do seu partido, é da facção do seu partido que a apoia. 

 
 
 
 
EPCM3 
p. 989 

e.13) Estratégias das autarquias 
para a elaboração do Regimento 
do CME 

 
2.São ainda atribuições e competências do conselho municipal de educação: Convocar o Congresso 
Concelhio da Educação, que se realizará de 4 em 4 anos; Dar parecer sobre o plano de actividades 
que deverá dar corpo aos objectivos da Política Educativa Municipal; Promover actividades de 
âmbito educativo e cultural; Promover a gestão integrada de recursos comunitários, nomeadamente 
de espaços e equipamentos, numa perspectiva educativa; Recomendar áreas ou temáticas regionais 
que possam integrar os currículos escolares, de acordo com os princípios de autonomia pedagógica 
das escolas; Promover medidas tendentes à correcção das desigualdades entre escolas; Aprovar o seu 
Regimento Interno.  
 
 
 
 Disse-me que em Novembro de 2006 apresentou a proposta de revisão/actualização do regimento do 
CME e que tivera, desde então, a preocupação de criar um clima de reflexão em todas as sessões. 
 
 
Foi neste contexto de debate que surgiu a proposta de revisão do regimento do CME e a ideia de 
inquérito às entidades representadas. Pretendia-se saber a opinião de cada entidade representada, 
sobre o funcionamento do CME, no sentido reflexivo, de se pensar alternativas para se criar um 
“CME produtivo”, usando as palavras da vereadora. Que não se justificava manter um conselho 
unicamente com o objectivo de cruzar informação. 
 
 
Procedeu de seguida à enumeração das alterações sobre a anterior proposta de Regimento, tendo 

 
 
RCME11, p. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 994 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 994 
 
 
 
ACME83 
p. 1 

 
Para além das 
competências gerais, 
similares às definidas 
pelo regimento tipo da 
ANMP, o regimento do 
CME de Santarém 
considera um conjunto 
de competências que se 
prendem com iniciativas 
locais, com a construção 
do projecto educativo 
municipal, com os 
congressos sobre 
educação e outras 
valências. Este 
articulado é uma réplica 
do constante no 
regimento do CME de 
Coruche. 
Revisão do regimento – 
intencionalidade/prop 
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ficado definido que relativamente ao Artigo número onze - Convocação, alínea nove, no que 
concerne a abertura ao público, a publicação das convocatórias só deverá ser feita quando a ordem de 
trabalhos o justifique. Relativamente ao Artigo catorze – Actas das sessões, o Sr. Vereador da 
Educação propôs a distribuição das actas pelos diversos membros para análise e rectificação 
posterior. No que concerne o Artigo dezassete – Produção de efeitos, o Sr. Vereador da Educação 
ficou de avaliar a necessidade de publicação em Diário da República para produção de efeitos do 
regulamento.  
 
 
 

e.14) As escolhas das 
autarquias: tipologias de 
regimentos 

 
A senhora Vereadora da Educação … saudou os presentes e agradeceu a presença de todos, tendo em 
primeira instância proposto a revisão/actualização do Regimento actual do Conselho Municipal de 
Educação aprovado em Abril do ano de dois mil e quatro, pedindo aos membros presentes que 
apresentassem na próxima reunião sugestões de possíveis alterações. 
 
A senhora Vereadora da Educação procedeu de seguida à análise do ponto três da ordem de 
trabalhos: actualização do regimento do Conselho Municipal de Educação, questionando os presentes 
sobre eventuais contributos. 
 
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, tal como tinha sido proposto no último Conselho 
Municipal de Educação, decorreu no passado dia treze de Julho uma reunião preparatória deste 
Conselho, onde se propuseram alterações ao Regimento do Conselho Municipal de Educação. Os 
pontos do regimento que mereceram maior discussão foram os seguintes artigos: 
 
Ponto Um: O Conselho Municipal de Educação funciona em plenário ou em Grupos de Trabalho que 
poderão ser constituídos a título permanente ou eventual, por iniciativa deste Conselho. 

Ponto Dois: O Conselho pode determinar a intervenção, nos grupos de Trabalho, de pessoas externas 
aos mesmos, com fundamento na sua especial competência nos assuntos a tratar. 
 
Ponto Três: Compete aos grupos de trabalho o estudo dos problemas relacionados com as atribuições 

 
ACME90, p. 1 
 
 
 
ACME92, p. 2 
 
 
 
ACME94, p.1 
 
 
 
 
 
 
 
ACME94, p. 4 

 
 
A redacção do 
articulado é diversa da 
proposta pela ANMP. 
Principalmente tem uma 
organização do 
articulado que deixa 
transparecer uma outra 
perspectiva 
organizacional do CME. 
Das 11 Autarquias 
parece-me ser esta a 
única que leva o 
regimento a publicação 
no DR.  
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do Conselho, nomeadamente em razão das matérias a analisar ou dos projectos específicos a 
desenvolver. 

Ponto Quatro: De entre os elementos do Grupo de Trabalho é nomeado um relator, podendo ser 
coadjuvado por outros elementos do grupo.  

Ponto Cinco: As regras internas do funcionamento são da responsabilidade do Grupo de Trabalho.  

 
 

 
 
Estas alterações ao 
regimento interno 
resultam da discussão 
lançada pelo inquérito 
sobre o funcionamento 
do CME. 
 
 

e.15) Noção e objectivos do 
CME 

depois, foi ter uma atitude muito pró-activa, o Conselho servia mais para transmitir o que era 
feito do que aquilo que precisava de ser feito, muito embora reconheça, recuperei alguns 
contributos do conselho para modificar algumas, não direi estratégias, mas para modificar 
movimentos tácticos. 

EPCM3 
p. 975 

 

e.16) Competências do CME 

O Sr. Vereador da Educação … mencionou que o Conselho Municipal de Educação poderá analisar 
todas as questões da sua competência previstas no Artigo quarto da Lei número sete de dois mil e três 
de quinze de Janeiro. À semelhança do definido na última reunião mantém-se a possibilidade de 
convidar personalidades externas especialistas nos temas em análise. 
 
 O representante da Direcção Regional da Educação mencionou o facto de não se ter procedido a 
votação na última reunião relativamente a esta matéria e que de futuro o Conselho Municipal de 
Educação deveria adoptar o sistema de votação para os assuntos ficarem devidamente deliberados. A 
chefe da Divisão da Educação … referiu que apesar do Conselho Municipal de Educação não ser um 
órgão deliberativo deveria adoptar o sistema de votação.  
 
A chefe da Divisão da Educação … referiu que apesar do Conselho Municipal de Educação não ser 
um órgão deliberativo deveria adoptar o sistema de votação. 

ACME83 
p. 1 
 
 
 
ACME92, p.2 
 
 
 
 
ACME92, p. 2 

A questão da 
abrangência das 
competências do CME 
serem de carácter 
consultivo ou 
deliberativo atravessa o 
2.º mandato do CME, 
principalmente quando 
se discute o fecho das 
escolas do 1.º ciclo. 

e.17) Composição do CME 

Ainda relativamente à composição do Conselho Municipal de Educação (artigo terceiro d Forças de 
Segurança fossem representadas alternadamente por um membro da PSP e por um membro da GNR. 
Nesta sequência, o Sr. … (representante dos pais) considerou importante estarem presentes, em 
simultâneo, os dois representantes, conforme já ficou referido em Conselhos Municipais de Educação 

ACME94, p. 3 
 
 
 

O contexto de cada 
CME deve ser uma 
variável a ter em conta. 
Numa cidade como 
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anteriores.  

O Senhor Presidente considerou que o Conselho Municipal de Educação deve ser um órgão-guia, 
orientador da política educativa municipal, e que a sua composição pode ser mais alargada através de 
convites a várias entidades para que se façam representar, como a GNR, diversas associações de 
estudantes, o vereador com o pelouro das obras, entre outros. 

 

 

 
ACME94, pp. 3-4 

Santarém o facto de 
estarem presentes todos 
os níveis e tipos de 
ensino, do privado ao 
público, do pré-escolar 
ao superior, faz com que 
surjam no interior do 
CME proposta de 
alargamento do nº de 
representantes, 
nomeadamente do 
recorrente, do 
profissional áreas 
esquecidas pelo 
Decreto-lei 7/2003. 
Como cada autarquia 
se apropria do 
instrumento 
legislativo. 
 

e.18) regime de funcionamento 

 
Eu não sei como é nos outros concelhos, mas há um problema no CME, os aspectos mais 
estratégicos da educação são colocados de lado, o que aqui é discutido são os problemas 
pontuais, imediatistas; 
 
 
às vezes há um esforço para colocar problemas de longa duração, mas sou eu sempre que os 
coloco. 
 
 
Não! O CME precisava de ter outra estrutura, uma estrutura de maior proximidade com a 

EPCM3 
p. 980 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 980 
 
EPCM3 
p. 984 

Contraponto entre a 
dimensão estratégica do 
CME e a 
operativa/imediatista 
 
Relaciona-se comg37 
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escola, quando eu digo isto é de uma forma continuada, a esmagadora maioria das pessoas que vêm 
ao CME vêm porque o presidente agendou uma reunião e têm que vir cá; 
 
Questionada sobre o funcionamento do CME e sobre a revolução de que me falara explicou que 
começou este trabalho, com a avaliação de tudo o que se fizera nos últimos anos. Tratava-se de uma 
reflexão critica sobre o papel desta entidade. Através de um inquérito lançado a todos agrupamentos e 
a todos os intervenientes do CME procurava-se recolher informações sobre as perspectivas de todos 
os intervenientes, sobre questões fundamentais da gestão desta entidade, tais como: representação; 
duração de mandatos; rotatividade; troca de informação; timings; articulação entre os diferentes 
níveis de ensino - o pré-escolar, o básico, o secundário e o ensino superior. 
 
1 - Considerando o binómio estabilidade/renovação dos elementos do CME e em relação à 
participação dessa entidade, qual considera que seja a duração ideal do mandato do seu representante: 
1 ano; 2 anos; 3 anos; 4 anos; outro. 
Coincidente com: ano civil; ano lectivo. 
2 – Atendendo à listagem dos elementos que actualmente devem integrar regularmente o CME, na 
sua opinião que outras entidades/parceiros/serviços deveriam estar representados. 
3- Por favor, acrescente a este questionário qualquer outra apreciação que julgue pertinente. 
 
 

 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 991 
 
 
 
 
 
OCME10, pp. 2-3 

Questionário relativo ás 
competências e 
funcionamento do 
Conselho Municipal de 
Educação – a vereadora 
lança este inquérito com 
o intuito de inquirir um 
conjunto alargado de 
pessoas/entidades, com 
o objectivo de obter 
informações que lhe 
permitam avançar com a 
revisão do regimento do 
CME. Obtém poucas 
respostas/respostas 
dúbias. 
 
 
 

f.19) O apoio logístico das 
autarquias ao CME 

A senhora Vereadora da Educação pediu à funcionária …, responsável na Divisão de Educação pelos 
transportes escolares, que esclarecesse os presentes sobre o tema. 
 
Tomou a palavra a Chefe da Divisão da Educação …, que informou, ainda, que a legislação em vigor 
prevê que este documento seja apresentado e apreciado neste órgão consultivo. 
 
Porque eu de facto procuro uma relação informal, pelos canais oficiais, mas por razões sempre de 
outra natureza, vou lá para resolver problemas, bom, isto tudo para dizer que o CME poderia ter 
uma atenção mais activa na definição dos projectos globais, na definição dos programas globais 
do concelho, 
 

 
ACME89, p. 1 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 984 
 
 

 
 
 
 
 
Para que serve o CME? 
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Depois do contacto telefónico com a vereadora da autarquia de Santarém foi possível marcar este 
primeiro encontro. Recebeu-me no seu gabinete, na divisão na educação da autarquia, localizada no 
Palácio Landau, no centro da cidade de Santarém. Arquitecta de formação, … enveredou nos últimos 
anos pela profissão docente. O desafio de …, para fazer parte das listas do PSD, como independente, 
nas eleições autárquicas de 2005, colocou-a perante o desafio de reorganizar e coordenar o sector da 
educação. 
 
Depois de um saboroso café, trocámos contactos telefónicos e demonstrei a minha satisfação na 
forma como fui recebida, deixando o reparo da minha total disponibilidade em partilhar ideias. 
Deixei o Palácio de Landau. Mesmo em frente, num pequeno jardim, fui encontrar um banco 
disponível. Sentei-me e registei algumas notas finais. Fiquei surpreendida com algumas 
características desta vereadora. Arquitecta de formação e professora de profissão demonstra ter uma 
perspectiva alargada do que é a intervenção do município no campo educativo. Preocupa-se em 
reflectir sobre os assuntos e envolver os outros parceiros neste processo. Tem um cuidado especial no 
modo como dirige e orienta as reuniões do CME. Muito interessante, a adopção de um território 
neutro, como espaço eleito de reunião, em mesa redonda. 
 
A validação da checklist de Santarém fez-se por e-mail. Aproveitei a marcação da entrevista com o 
Sr. Presidente da Câmara, para junto da Chefe de Divisão solicitar o preenchimento, revisão e 
validação de todos os campos da checklist de Santarém. 
 
A chefe da Divisão da Educação mencionou que o Município nunca assumiu sozinho qualquer tipo 
de actividades, foram celebrados Acordos de Colaboração com todos os intervenientes neste 
processo, tendo as actividades, os horários e alguns monitores nomeadamente para as actividades de 
Robótica e Animação sido propostos pelos próprios Agrupamentos de Escolas. No caso das Escolas 
do primeiro Ciclo do Ensino Básico urbanas optou-se por recursos urbanos e no caso das Escolas do 
primeiro Ciclo do Ensino Básico rurais optou-se por recursos rurais. 
 
 

 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 991 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
pp. 994-995 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 997 
 
 
 
ACME90, p. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 2.º mandato a chefe 
da divisão de educação 
tem um enorme 
protagonismo. 

f.20) Modos de presidir e 
orientar o CME 

então, essa foi a primeira medida, informei o Conselho disto, que ia fazer duas coisas que para 
mim eram essenciais, julgo que a escola não serve só para dar aulas, essa história de aprender 

 
 

O discurso na 1ª pessoa 
ou os saberes/ 
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matemática, português, geografia é muito interessante, e é importante, mas sobretudo, julgo 
que a escola serve para aprender a fazer amigos, para aprender a organizar os afectos, para 
aprender que o mundo não é feito só de racionalidade, mas também é feito da outra 
componente afectiva e da dimensão mais afectiva que nós temos da vida; 
 
arranjei outra forma de me relacionar também com os conselhos escolares, eu percebi que eles 
são pouco eficazes, muitas vezes estão agarrados às coisas mais pequeninas, ao portão da escola 
que não abre bem ou que fecha mal, aos carros que não podem estacionar naquele sítio e os meninos 
apanham chuva até ao carro. 
 
Julgo que pelo facto de ser professor e de ter sido polícia, porque actua na segurança e na 
droga, fui também instalando um discurso que foi sendo mais ou menos aceite, não direi 
unanimemente aceite, porque não foi, onde procurei desdramatizar muitos destes pequenos 
fenómenos transformados em epifenómenos: a droga, os crimes. 
 
enfim, tem sido uma caminhada grande, acabo o mandato com esse sabor bom na boca de ter feito 
coisas para aqueles de que eu mais gosto, é certo que tenho uma costela má a puxar por mim, tenho 
uma filha com 11 anos, tenho dois filhos já grandes, e tenho três netos que estão na escola. Tenho 
com a escola uma relação de conhecimento por ir acompanhando, não nestas escolas, mas noutras, 
mas os problemas repetem-se. 
 
eu consegui convencer, impondo como obrigatoriedade dessas actividades extracurriculares o inglês 
como disciplina, como matéria extracurricular que permitiria a primeira aprendizagem de outra 
língua, porque é hoje uma ferramenta de trabalho decisiva para o futuro, e no quadro da União 
Europeia, saber outra língua, mais uma língua, é um contributo decisivo, isso como uma estratégia de 
desenvolvimento de novos conhecimentos ou de um conhecimento primordial; 
 
é essencial percebermos que existem cadeiras da componente extracurricular, em que sendo todas 
importantes, existem algumas mais importantes do que outras; essa foi uma delas, a outra foi a 
implementação das novas tecnologias, consegui que estas fossem assim como que uns «masters» das 
actividades extracurriculares, sem prejudicarem as outras, mas estas como elementos de excelência; 

EPCM3 
p. 975 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 976 
 
 
EPCM3 
p. 976 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 977 
 
 
 
EPCM3 
p. 981 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 981 
 

experiência de vida 
mobilizados na gestão 
autárquica. A 
importância do perfil do 
presidente, da sua 
perspectiva de vida e do 
mundo, da importância 
dada à educação. 
A importância dos 
diferentes quadros de 
inteligibilidade no 
discurso dos autarcas.  
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Eu tenho com o governo uma relação que é muito engraçada, porque quem me apoiou à Câmara foi o 
PSD, então há aqui uma coisa engraçadíssima, desde que eu estou em Santarém vieram cá mais 
ministros e secretários de Estado, do que durante os 30 anos de governo socialista, e eles não 
entendem, a ministra da educação já cá esteve três ou quatro vezes, convidada por mim, vários 
ministros e secretários de Estado, estou sempre a convidá-los, porque eu, como não percebo muito da 
política, confesso mesmo que não percebo, nem quero perceber, porque eu acho que isto dos 
directórios partidários são clubes mal frequentados e eu quando fui polícia tive que andar em clubes 
mal frequentados por obrigação, agora não, não me interessa, eu fiquei tão farto de discotecas por 
obrigação que desde que saí da polícia, há dezoito anos, nunca mais entrei numa discoteca, então, ir 
para os directórios partidários não me entendo com isso, não os entendo, confesso, não os entendo, 
nem os do PS, nem os do PSD, da CDU muito menos; e o que tenho feito é estabelecer relações 
pessoais, de amizade, com os responsáveis, alguns que eram já meus amigos, fui ter com eles por 
sermos amigos, outros com os quais a relação de trabalho se transformou pelo menos numa relação 
de respeito mútuo. 
 
Eu faço parte de três ou quatro Conselhos Transitórios de escolas, e num deles, ao fim de uma hora 
de reunião tinha-se discutido e aprovado a acta da reunião anterior e tinha-se discutido se se metia ou 
não um ponto na ordem de trabalhos; eu disse-lhes, meus caros, numa hora eu já tinha despachado 
esta reunião, eu não tenho pachorra para estar aqui a discutir e aprovar actas e a discutir se entra ou 
não entra mais um ponto; não me ligaram muito, nisso os professores têm uma autonomia muito forte 
e eu discretamente vim-me embora, não tenho pachorra para estar a discutir coisas destas, não é? 
 
 
 
Nós estamos aqui para dar isso, não é para dar formas, quero lá saber se a acta tem uma vírgula a 
mais ou se eu disse ou não disse, aliás essa data (sic) acabou porque eles na outra acta tinham-me 
mandado uma cacetada mal dada porque eu não tinha ido à reunião e uma das grandes tarefas, 
quando aquilo já estava quase no fim, era retirar essa referência, porque eu de facto não tinha ido 
porque estava noutra reunião, eu disse não se retira mais nada, a cacetada está muito bem dada e não 
há problemas, senão era mais meia hora de discussão sobre aquilo, portanto, está a ver. 

 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 985 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relação 
autarquia/escolas 
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f.21) Número e periodicidade 
das reuniões do CME 

O Senhor Doutor … (representante da DREL) deu início à reunião, começando por cumprimentar 
toda a mesa do Conselho Municipal de Educação, salientando o facto do local da mesma ter sido 
alterado, por motivos de falta de disponibilidade do anterior espaço. 
 
 
 

Cap III – Regime de funcionamento 

Funcionamento em plenário e em grupos de trabalho. 

Artigo 10.º 

Reuniões 

1. O conselho municipal de educação reúne em sessões ordinárias e extraordinárias, públicas. O 
público estará presente a título meramente de Observador.  

 
 

ACME93, p. 2 
 
 
 
 
 
RCME11, p. 7 
 
 
 
 
 
Checklist 
 

No segundo mandato 
houve rotatividade no 
local das reuniões do 
CME. 
 
Repare-se neste aspecto, 
no facto das reuniões 
estarem abertas a 
assistência. Em 
nenhum regimento 
está previsto este 
carácter público das 
sessões do CME. Eu 
própria assisti a uma 
sessão do CME de 
Santarém, a convite da 
Vereadora da Educação. 

f.22) Controlo da assiduidade 
nos CME 

Artigo 8.º 

Perda de mandato 

O Presidente solicitará às entidades representadas a substituição dos seus representantes sempre que 
estes, no seu mandato, faltem injustificadamente a duas reuniões seguidas ou três interpoladas 

RCME11, p. 7 
 
Checklist 

 

f.23) Modos de intervenção dos 
grupos de trabalho nos CME 

 
A senhora Vereadora da Educação lançou o convite a … (representante do Ensino Superior Privado) 
e a …, representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional para integrar o grupo de 
trabalho do projecto educativo, que foi aceite por ambas, ficando assim o grupo de trabalho 
constituído por: … (representante da Assembleia Municipal), … (representante do Ensino Básico 
público), … (representante do Ensino Superior Privado), … (representante do Pré-Escolar), … 
(representante da Associação de pais). 
 

 
ACME91, p. 5 
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No passado dia dez de Dezembro de dois mil e sete reuniu-se o Conselho Municipal de Educação e 
os Presidentes dos Conselhos Executivos das Escolas do Ensino Básico do segundo e terceiro ciclo e 
Escolas do Ensino Secundário com o intuito de discutir e contribuir com várias propostas para a 
elaboração do Plano Estratégico Municipal para a Educação. 
Concluídos os trabalhos, os participantes irão entregar algumas propostas para a elaboração para a 
elaboração do Projecto, até ao próximo dia um de Janeiro, de dois mil e oito. 

ACME95, p. 1 
 
 
Checklist 

f.24) Cumprimento dos 
mandatos dos representantes 

Artigo 6.º 

Duração do mandato 

 1. Os membros do conselho municipal de educação são designados pelo período de um ano, 
renovável.  

 
(representante do secundário público) A nomeação dos membros por apenas um ano não é favorável 
ao bom funcionamento do Conselho Municipal, seriam mais aconselháveis mandatos de quatro anos 
correspondentes ao período do mandato executivo. 
 
 

 
 
RCME11, p 6 
 
 
 
 
 
ACME92, p. 2 

A questão da duração 
do mandato e da 
rotatividade dos 
representantes foi muito 
discutida e introduziu-se 
em 2007 alterações que 
possibilitassem a 
sequência de trabalho 
dos representantes 

f.25) Sistema de 
representatividade 

O representante do pessoal docente do ensino básico público referiu a rotatividade anual dos 
representantes do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico que no que concerne a constituição do 
grupo de trabalho para o projecto educativo talvez não seja a melhor solução.  
 
A Senhora Vereadora referiu a necessidade de implementar o Projecto Educativo no Conselho 
Municipal de Educação, considerando pertinente a partilha de saberes e sobretudo os mandatos de um 
ano, pois todo o Conselho considerou ser relativamente pouco tempo para se deliberar ou tomar 
decisões e o facto de muitas vezes os representantes não transmitirem as ideias e o facto de muitas 
vezes os representantes não transmitirem as ideias quando terminam o mandato. A maior parte dos 
questionários recebidos salientava que os mandatos deveriam ter a duração de três a quatro anos. 
 
a) artigo terceiro do capítulo um, onde se acrescentou um ponto três com a seguinte redacção: “os 
representantes das instituições do ensino superior público e privado, do pessoal docente dos 
estabelecimentos de ensino, das associações de pais e encarregados de educação, das associações de 

ACME91, p. 6 
 
 
 
 
 
ACME93, p. 4 
 
 
 
 
 
 
ACME94, pp. 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteração ao Regimento 
alterando o sistema de 
representatividade. 
Assumem a eleição dos 
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estudantes e das instituições particulares de solidariedade social serão eleitos em assembleias 
convocadas para o efeito”;  

b) artigo sexto do capítulo um, cuja redacção fica composta apenas pelos pontos dois e três. O Sr. … 
(representante dos pais) salientou que cada órgão tem o seu representante e este tem funções 
enquanto dura o mandato para o qual foi eleito.  

 

 
 
 
 
 

representantes. 

f.26) Agendas das reuniões do 
CME propostas pelas autarquias 

Tive acesso a notas pessoais, a esquemas de trabalho, a planificação de reuniões de CME, à troca de 
correspondência com os agrupamentos e a actas do CME. 
 
Fui folheando o dossier e registei algumas notas que me pareceram importantes, nomeadamente as de 
preparação das reuniões. Constituídas por simples memos, esquemas de trabalho, mas também por 
tópicos de intervenção e de reflexão, optei por registá-las conforme as encontrei, sem fazer qualquer 
análise sobre o seu teor. Eram as seguintes: Conhecimento dos Projectos Educativos de cada 
instância; Contrato de autonomia da Mem Ramires; Equipa do CME; Organização; Documento que 
despolitize a acção do CME; Autarquia e CAE; Timings; Duração do mandato -1 ano. 
Proposta: Acta alterada; Proposta municipal; Pedido de indicação da duração dos mandatos; 
Detectar a falta de comunicação com os representados; Proposta de calendário para instituição; 
(imperceptível)  
 
Próximo CME – 3 de Julho de 2007 
Em causa estava? A rotatividade – ano lectivo?; Consultar as instituições acerca da rotatividade; Qual 
o papel dos representantes em relação aos representados? 
 
Carta Educativa 
 
(CEDRU) A aposta forte da Carta Educativa reside basicamente no ensino Pré-escolar e primeiro 
Ciclo do Ensino Básico, sendo que estes são os níveis de ensino sobre os quais o Município tem 
competência. 
 
A Carta Educativa também prevê a reconfiguração dos Agrupamentos devido à criação da Escola do 

 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 992 
 
 
 
 
 
 
 
ACME88, p. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este projecto não 
avanço. Não foi criado 
este Agrupamento 
Horizontal. 
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segundo e terceiro ciclos no Vale de Santarém e à criação de um Agrupamento horizontal devido ao 
Colégio Infante Santo, com possível sede em Tremês.  A presente Carta Educativa não contempla o 
ensino superior, relativamente ao ensino profissional prevê-se a construção de novas instalações da 
Escola do Vale do Tejo. Há também um conjunto de projectos complementares, nomeadamente a 
climatização e apetrechamento das Escolas, requalificação do parque escolar, actividades no 
prolongamento de horário no primeiro Ciclo do Ensino Básico, sendo necessário a criação de espaços 
para o efeito. 
 
O Sr. Vereador da Educação … mencionou que a questão do Agrupamento horizontal em Tremês 
serve apenas para clarificar a situação do Colégio Infante Santo, não pretende pôr em causa as 
Escolas públicas, mas sim considerar uma realidade já existente. 
 
A representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação … questionou sobre a sede 
para o futuro Agrupamento horizontal poder ser o Colégio Infante Santo. O Sr. Vereador da 
Educação … respondeu que a sede não poderia ser o Colégio Infante Santo, mas sim a Escola do 
primeiro Ciclo de Tremes. Temos de ter em conta que o Colégio Infante Santo é anterior à 
constituição dos Agrupamentos e que o Ministério sempre avalizou a transferência dos alunos para o 
Colégio Infante Santo. 
 
Transportes escolares 
A senhora Vereadora da Educação … referiu que relativamente à rede fechada pensava que neste 
momento não fazia sentido, a não ser quando falamos em centros escolares, em que as idades são 
mais próximas, que a utilização dos transportes públicos tem também um papel importante fazendo 
parte da socialização das crianças. Salientou que a Câmara Municipal de Santarém, irá dar 
continuidade aos pedidos de transporte já existentes, nomeadamente os que visam a utilização dos 
complexos desportivos. 
 
Segurança Escolar 
A representante da Assembleia Municipal … colocou uma questão que tem sido expressa por várias 
pessoas que é a frequência de comportamentos de risco na estação Rodoviária, local que é 
frequentado por muitas crianças e jovens devendo por isso ser mais policiado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACME88, p. 5 
 
 
 
 
 
ACME88, pp. 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
ACME89, p. 2 
 
 
 
 
 
 
ACME89, p. 2 
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Avaliação de cada ano lectivo/lançamento do ano escolar 
A senhora Vereadora da Educação passou ao ponto quatro da ordem de trabalhos, Apreciação Geral 
do Ano Lectivo dois mil e cinco/dois mil e seis, … 
 
O senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém … declarou aberta a reunião às quinze 
horas e vinte minutos, começando por saudar os presentes, referiu como primeira abordagem que o 
mês de Abril de dois mil e sete será dedicado à Educação, ao Professor e à Criança com um conjunto 
de iniciativas de grande vulto, como promoção de encontros com escritores nacionais 
 
Referiu também o pedido de demissão da presidente do Conselho Executivo … numa altura em que a 
escola Mem Ramires se encontrava a meio de um processo de autonomia em que todos os apoios 
foram sistematicamente recusados em termos de verbas.… Relativamente à Rede Escolar, a senhora 
Vereadora referiu uma reunião havida na semana anterior em Santarém com a Direcção Regional de 
Educação de Lisboa em que o Município não esteve presente, não tendo oportunidade de reforçar a 
sua posição já aprovada em reunião de Câmara de não encerramento das escolas inicialmente 
propostas pela Direcção Regional de Educação de Lisboa. 
 
Ponto Um: Alterações ao Regimento do Conselho Municipal de Educação; 
Ponto Dois: Projecto Educativo Municipal; Ponto Três: Congresso Concelhio da Educação. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACME90, p. 1 
 
 
 
 
 
ACME92, p. 1 
 
 
 
 
ACME94, p. 2 
 
 
Checklist 
 

 
 
 
 
 
Relativamente à 
reorganização da rede 
escolar/fecho das 
escolas do 1.º ciclo 
nota-se alguma fricção 
entre a vereadora e o 
representante da DREL 
  

f.27) Agendas das reuniões do 
CME propostas pelos 
representantes 

Após consulta a todos os presentes, ficou marcada a próxima reunião para o dia vinte e sete de 
Março, às quinze horas, em formato de mesa redonda noutro local, ficando de se analisar na próxima 
reunião a questão da rotatividade anual dos representantes do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino 
básico. 
 
O representante das associações de pais e encarregados de educação … mencionou que seria 
importante existir um ponto/período antes da ordem de trabalhos precisamente para apresentar novos 

ACME91, p. 6 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta proposta é 
apresentada pela 
representante do Pré-
Escolar e aprovada por 
todos os membros do 
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assuntos de interesse.  
 
Representante das Instituições de Ensino Superior Público … referiu que seria de todo o interesse 
haver envio de mais informação por parte das escolas secundárias para as escolas superiores no 
sentido de haver melhor estruturação e planeamento dos cursos e vagas.  

ACME92, p. 3 
 
 
 
 
Checklist 

CME 

f.28) Intervenção dos 
representantes da DREL 

tirando os agrupamentos que têm uma relação mais directa, a PSP, a GNR, a DREL, os 
elementos da DREL aparecem nestas coisas mais para ver se não chateamos o governo. 
 
Estava a falar-lhe disto por causa da DREL, mesmo com a própria DREL, que tem comigo 
atenções que não tem com os outros municípios do Vale do Tejo, o que irrita muito os que são 
do partido do governo, que é aqui maioritário, como sabe, porque é que eles dão atenção àquele 
indivíduo e não nos dão a nós? 
 
A representante do Director Regional de Educação em substituição … refere que o Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico continua a ser o parente pobre do ensino a nível da colocação de pessoal não docente e 
sendo que a partir de uma certa idade, as Auxiliares de Acção Educativa passam a recorrer com mais 
frequência a baixas médicas, torna o serviço mais complicado, por outro lado também é importante a 
gestão de pessoal não docente passar a ser feita directamente pelas Escolas. 
 
A representante do Director Regional de Educação em substituição … esclareceu que as suas 
questões prendiam-se com o facto de se comparticipar o transporte de crianças de outros concelhos e 
por outro lado das crianças que vão para o Colégio Infante Santo, no entanto quando são transferidas 
pela Escola pública com avalo da Direcção Regional de Educação de Lisboa, a Autarquia não pode 
negar esse apoio.  
 
O representante da Direcção Regional de Educação … salientou que a introdução do ensino 
profissional na rede pública, não pretende substituir as escolas profissionais, mas apenas reduzir o 
abandono escolar dotando os alunos de meios de ocupação. 
 
O representante da Direcção Regional da Educação … referiu que no caso da Escola do primeiro 

EPCM3 
p. 984 
 
 
EPCM3 
p. 984 
 
 
 
 
ACME88, p. 1 
 
 
 
 
ACME88, p. 3 
 
 
 
 
ACME89, p. 3 
 
 
 
ACME90, p. 5 
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ciclo de Santarém número sete Leões existe limitação de espaço físico na Escola para o 
desenvolvimento das actividades para todos os alunos da Escola, sendo esta medida uma 
consequência da falta de espaço existente. De salientar que as inscrições nas actividades são 
facultativas de carácter gratuito até as dezassete horas e trinta minutos, a partir desta hora o 
prolongamento já deverá ser um serviço pago pelos encarregados de educação. 
 
O representante da Direcção Regional da Educação e Coordenador Educativo … mencionou que os 
Agrupamentos só poderão ser entidade promotora se os municípios não tiverem capacidade de 
resposta e que a dificuldade de contratação de professores de educação física se deve aos horários 
reduzidos que implicam pagamentos de pequena monta e consequentemente poucos interessados. 
 
O representante da Direcção Regional da Educação … referiu que como o próprio nome indica, estas 
são actividades de enriquecimento curricular, sendo por isso a sua frequência facultativa. Para além 
disso, o horário lectivo no segundo e terceiro ciclos é flexível, enquanto que no primeiro ciclo há 
ainda muitos entraves e dificuldades na flexibilização do horário lectivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACME91, p. 1 
 
 
 
ACME91, p. 2 
 

 
 
AEC 

f.29) Entidades externas 
convidadas para participar no 
CME 

De seguida, procedeu-se à análise do ponto três da Ordem de Trabalhos: Carta Educativa com 
apresentação do relatório de progresso pelo Dr. … do Centro de Estudos e Desenvolvimento 
Regional e Urbano. O presente trabalho foi solicitado pela Associação de Municípios da Lezíria do 
Tejo, estando actualmente em elaboração onze Cartas Educativas. O Concelho de Santarém é o mais 
complexo em termos de dimensão e população. A equipa de trabalho já tendo reunido com a 
Direcção Regional de Educação de Lisboa e o Município de Santarém, irá ter as próximas reuniões 
com os Conselhos Executivos das Escolas do segundo e terceiro ciclos, secundárias e superiores, 
sendo as seguintes entidades, as principais envolvidas na elaboração da Carta Educativa: Direcção 
Regional de Educação de Lisboa; Autarquia; Estabelecimentos de ensino; Conselho Municipal de 
Educação. 
 
O Sr. … do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano referiu também a divergência 
existente no próprio padrão de arquitectura das Escolas, nomeadamente as designadas por T42 e T30 
 
O Sr. … do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano mencionou que as Escolas do 

 
 
 
 
 
ACME83, p. 3 
 
 
 
 
 
ACME84, p. 1 
 
 
ACME84, p. 2 

A CEDRU e a 
construção da carta 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
Discussões em torno da 
tipologia de edifícios  
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Ensino Básico do segundo e terceiro ciclo estão a trabalhar no limite das suas capacidades. 
 
O Sr. … do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano referiu que o próximo relatório 
intercalar da Carta Educativa será o mais interessante, pois é o que define as linhas de força no 
contexto social do Concelho. 
 
O Sr. … da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo declara que a Carta Educativa menciona a 
importância dos Cursos de Especialização Tecnológica, tal como a existência de actividades no 
prolongamento de horário no primeiro Ciclo do Ensino Básico. Existem outros concelhos onde há 
necessidade de Escolas Profissionais como complemento ao ensino secundário, no caso de Santarém, 
por factores demográficos, prevê-se uma tendência de decréscimo para o ensino secundário. 

 
 
ACME84, p. 2 
 
 
 
 
 
ACME88, p. 5 
 

f.30) Temas mais importantes 
debatidos no CME 

Em relação aos conselhos vamos reunindo, logo quando entrei criei aqui uma mobilização 
muito grande para transformar Março e Abril no mês, chama-se mesmo o mês do professor, da 
escola e da criança, e faço muitos debates sobre a condição dos professores, das escolas, tornei 
isto um movimento muito aberto, muito amplo,  
 
Como estava a consultar a acta do CME de 23/1/2007, passámos a analisar, em conjunto, a ordem de 
trabalhos e o tipo de assuntos que eram abordados nestas reuniões. Começaram com o período de 
informações e avançaram para a ordem do dia, com a abordagem das actividades de enriquecimento 
curricular e dos prolongamentos, tendo levado à discussão as alterações previstas. Também 
questionaram a posição do CME, quanto ao modelo de gestão do próprio conselho. Falaram de 
questões de higiene e saúde pública, como seja a resolução do problema dos parasitas nas crianças do 
pré-escolar e do 1º ciclo. Mostrei-me muito interessada com este tipo de abordagens que envolvem 
verdadeiramente todos os parceiros do CME e os seus subsistemas. 
 
A rede escolar foi outro dos assuntos aflorados no CME, mas numa perspectiva muito inovadora.  
 
Voltando aos temas abordados no CME, referiu-se ao Projectos Educativos e aos Planos de 
Actividades das escolas e dos agrupamentos e à necessidade de os contextualizar num Projecto 
Educativo Municipal. Que gostava de ser capaz de impulsionar o processo de elaboração deste 
mesmo projecto. Foi criado um grupo de trabalho para avançar com esta dinâmica onde participavam 

 
EPCM3 
p. 976 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 993 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 993 
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o ISLA/IEFP (averiguar) o Pina (averiguar). Ainda nesta sessão do CME foram abordados os 
seguintes temas: Agenda XXI; a intervenção da CULT; acesso das autarquias, ao novo quadro 
comunitário de apoio - QREN. Especificamente sobre a Agenda XXI referenciou-se o 
regimento/parceria intermunicipal e as cartas educativas. 
 
Carta Educativa/reconfiguração da rede escolar 
O Sr. Vereador da Educação … refere a importância de criar soluções alternativas citando o exemplo 
da Escola de Sobral que esteve em risco de fechar pois a maioria das crianças foi sendo transferida 
para a freguesia vizinha de Casével. O Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente do Paúl e a 
Câmara Municipal de Santarém não concordaram em fechar a Escola e optou por criar um Jardim de 
Infância junto à Escola, o que veio aumentar significativamente o número de inscrições na Escola. 
 
Debate entre a verticalização e a horizontalização dos Agrupamentos 
O Sr. … do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano refere que, sendo da 
responsabilidade da Direcção Regional de Educação de Lisboa, a constituição dos Agrupamentos faz 
todo o sentido a criação de Agrupamento Horizontal com sede em Tremês, pela sua situação 
geográfica central no Concelho. Apesar de haver uma tendência para a verticalização, a 
horizontalidade tem-se verificado nos níveis do primeiro ciclo e Pré-escolar. 
 
O Representante do Ensino Básico e Secundário Privado … refere que há zonas que têm tendência 
para a horizontalidade. No caso do Instituto Educativo do Ribatejo em Tremês que tem uma situação 
geográfica central no Concelho e alimenta 3 Agrupamentos: Alcanede, D. João II e Pernes, seria 
bastante viável uma proposta de Agrupamento Horizontal com sede em Tremês. Há que ter noção do 
serviço público que o Instituto Educativo do Ribatejo tem vindo a prestar à população. 
 
Reorganização escolar/fecho das escolas 
Foi distribuída cópia de lista das Escolas aos presentes com a população escolar actualizada no Ano 
Lectivo dois mil e seis, dois mil e sete. A senhora Vereadora também referiu a necessidade de se 
analisar a Rede Escolar nos outros níveis de ensino, referindo a reunião tida com a Direcção Regional 
de Educação de Lisboa sobre as transferências de matrículas do primeiro Ciclo de Ensino para o 
Segundo e Terceiro ciclos, que vai-se fazendo o rastreio da situação, no entanto o Conselho 
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ACME84, p. 3 
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Em Santarém a CEDRU 
tem uma atitude 
diferente relativamente 
aos Agrupamentos 
Horizontais. Enquanto 
que nas restantes 
autarquias articula os 
trabalhos da construção 
da carta educativa pelo 
principio da utilidade 
organizacional e 
pedagógica da 
verticalização, aqui em 
Santarém argumenta o 
interesse da existência 
de um Agrupamento 
horizontal, espaço até 
então ocupado pelo 
ensino privado, pelo 
Instituto Educativo do 
Ribatejo. 
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Municipal de Educação tem uma palavra a dizer nesta matéria para o próximo Ano Lectivo 

f.31) Saberes que circulam no 
CME 

com peritos, especialistas 
 
 
Eu lembro-me que nos últimos CME do ano passado, quando se discutiram as actividades 
extracurriculares, eu devo dizer-lhe que nós temos um dos programas de apoios escolares mais 
perfeitos do país, a proposta da Câmara para o Enriquecimento Curricular é notável, feita com 
contributos de muita gente, os putos têm de tudo à disposição, nos saberes, no confronto com novas 
evidências, mas num desses conselhos, quando se consideravam as actividades extracurriculares, 
 
Depois das mútuas apresentações teceu algumas considerações sobre o meu pedido de colaboração. 
Na sua opinião, esta solicitação chegara num momento crucial, pois, iria, por certo, ajudá-la no 
processo de profunda revolução que se vivia no CME. Agradava-lhe a possibilidade de compreender 
os sentidos do meu trabalho, trocar impressões e ter acesso a estudos sobre a intervenção das 
autarquias no campo educativo. Bem informada, poderia rentabilizar o funcionamento da divisão da 
educação. 
 
Aqui senti a presença de alguém com noções de espaço, de território, de cidade, mais alargadas, no 
sentido de mobilizar outros saberes, para a planificação do que deve ser a rede escolar. A vereadora 
reconheceu a importância da sua experiência como arquitecta, mas deu um enfoque especial às ideias 
e à acção do presidente da Câmara, atribuindo-lhe a autoria da política de investimento na fixação das 
populações no território concelhio. A seu ver, muito do desenvolvimento da região passava pelas 
preocupações de consolidação do tecido urbano, no sentido de prover condições para incrementar o 
seu crescimento e a fixação de populações em determinadas regiões do concelho. E esta perspectiva 
fê-los defender a manutenção de jardins-de-infância, em zonas onde inicialmente se previa o fecho 
dos mesmos. Falou-me de (Presidente) com um profundo respeito, dizendo-me que se tratava de um 
presidente com um plano de intervenção, com intenções precisas dos pontos de vista social, 
económico e urbanístico. Que pretendia melhorar o conforto nas escolas e proporcionar às crianças 
diversas actividades no âmbito de uma cultura alargada. Que não dava muita importância aos 
currículos. Que investia na dispersão saudável das populações. Incentivava o sentido de bairro e de 
vizinhança, pois considerava fundamental para a gestão das questões de segurança. 

EPCM3 
p. 977 
 
EPCM3 
p. 981 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 991 
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Interessava-lhe saber a opinião de alguém que tivesse um conhecimento teórico sobre a intervenção 
da autarquia e especificamente sobre o CME. Trouxe-me uma cópia do inquérito distribuído a todos 
os membros do CME. Tinha também consigo alguns inquéritos já preenchidos pelos conselheiros, 
onde respondiam às questões colocadas sobre as competências e o funcionamento do CME. Li-os 
com atenção, para tentar perceber do que se tratava. As respostas dão-nos bem a ideia das dúvidas 
que cada um tem sobre o seu papel e em como gerir a sua intervenção. 
 

 
 
 
Notas de campo do 
CME de Santarém, 
p. 995 
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g.32) As autarquias dão 
continuidade/não dão 
continuidade à gestão no 
campo educativo 

daí que tenha criado condições para que o brincar fosse uma actividade por excelência dos pátios das 
escolas, para que estes não fossem o sítio onde se pára por causa de uma aula interrompida, mas o sítio 
onde se brinca, onde se pode jogar à bola, andar de balouço, jogar ao ringue, ao mata, enfim, àquelas 
coisas todas 
 
a segunda medida foi implementar equipamentos de brincar, incorrectamente chamados parques infantis, 
porque não têm a organização de um parque infantil mas de uma cobertura, de equipamentos lúdicos, de 
balizas de futebol, de escorregas, de baloiços, passando por estes equipamentos todos. Ao todo foram 45 que 
ficam implementados em todas as escolas 
 
é difícil encontrar no país dez concelhos com a oferta educativa de Santarém, mas o que nos custa os olhos da 
cara, mas enfim, acho que é dinheiro bem investido. 
 
O Sr. Director de Departamento de Assuntos Culturais e Sociais da Câmara Municipal de Santarém: Dr. … 
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mencionou que cerca metade dos transportes efectuados pela Rodoviária do Tejo são transportes escolares, 
tendo a Autarquia um peso significativo nas receitas da transportadora, permite-lhe desta forma exercer 
alguma pressão para a melhoria nas condições de transporte. 
 
Por outro lado, há que distinguir também o serviço de refeições do serviço de Ocupação de Tempos Livres no 
primeiro ciclo do ensino básico, por serem da competência de entidades diferentes: a Autarquia é responsável 
pelo serviço de refeições e a Segurança Social pelo serviço de Ocupação dos Tempos Livres. 
 
O Sr. Vereador da Educação … respondeu que muitas vezes é mais perto e mais barato a criança com 
residência perto do limite do Concelho ir para uma Escola fora do Concelho do que vir para Santarém. 
 
A senhora Vereadora da Educação … referiu que o Município reserva-se o direito  de decidir sobre a 
constituição dos Centros Escolares e que actualmente há zonas em que simplesmente não é possível/viável 
atingir os trezentos alunos, sendo que a previsão em certos casos vai para os cento e cinquenta alunos. Quando 
a homologação refere os trezentos alunos, está nitidamente voltada para a vertente económica/candidatura a 
fundos comunitários. 
 
A chefe da Divisão da Educação mencionou que na maioria das vezes os pedidos vêm de forma 
descontextualizada sem enquadramento no plano de actividades, nomeadamente peças de teatro infantis em 
Lisboa, quinta pedagógica nos Olivais, quando na cidade temos oferta de peças infantis e em todo o concelho 
temos oferta de espaços rurais, como por exemplo a Quinta do Arrife ou a Escola Superior Agrária. 
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Refeitórios 
 
Coloca-se em causa os 
gastos de transporte 
escolar para escolas 
pertencentes a outros 
concelhos e para o 
Instituto Educativo do 
Ribatejo. 
 
Em causa está a 
colaboração da autarquia 
nos projectos educativos 
dos agrupamentos e os 
gastos excessivos com 
visitas de estudo fora da 
cidade de Santarém. 

g.33)  As autarquias 
avançam/não avançam para o 
debate sobre política 
educativa 

Olhe, em primeiro lugar achava que os projectos educativos não deviam ser por concelho, deviam ter 
uma escala maior, envolvendo outras especificidades, julgo os projectos educativos deviam ser à escala 
regional, não direi trinta quarenta municípios, mas procurando identificações muito próprias no que respeita a 
essa escala; 
 
depois delegava todos os poderes do Ministério da Educação nas autarquias, eu estou-lhe a descrever um livro 
do Júlio Verne, depois obrigava os presidentes de câmara a serem inteligentes, tinham que ter coeficiente 
de inteligência, tinha que se lhe medir isso e depois com a condição de ser gente culta e agarrada à escola. Era 
o futuro do país. 
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As autarquias não precisam de mais nenhuma competência, os governos tratem dos empreiteiros e das obras e 
dessas coisas, isso só traz problemas, corrupções, compadrios e facilitismos. Julgo que as autarquias deviam 
ser o grande motor da educação e deviam ter competências dominantes nessa área, talvez com a regionalização 
isso venha, tem é de mudar a malha político-partidária do poder local, porque este poder local que temos é uma 
coisa, é uma coisa, meu Deus, confrangedora, confrangedora, confrangedora. 
 
De seguida, procedeu-se à análise de questões diversas tendo o Sr. Vereador da Educação referido a 
divergência entre a Direcção Regional de Educação de Lisboa, Agrupamentos Escolares e Município no que 
refere a lotação das Escolas, tomando como exemplo, crianças de Amiais de Baixo que no ano passado lectivo 
frequentavam uma Escola em Alcanena e no presente Ano Lectivo já vão para Alcanede. 
 
O Sr. Vereador da Educação … menciona que, para além de não se poder ignorar a existência e o papel de 
relevo do Instituto Educativo do Ribatejo, a Direcção Regional de Educação de Lisboa definiu claramente 
quais as Escolas que iriam alimentar o Instituto Educativo do Ribatejo, por isso há que encarar a possibilidade 
de criação de novo Agrupamento. 
 
A senhora Vereadora da Educação informou que a Carta Educativa é um documento de diagnóstico na sua 
generalidade. Mas que neste momento, com a introdução dos cursos profissionais na rede pública escolar, está 
já desactualizado. Propôs ainda que a próxima reunião  fosse já em formato de  mesa redonda de trabalho. 
 
A representante da Assembleia Municipal de Santarém, referiu que um dos grandes problemas, têm sido os 
sucessivos falhanços no sistema educativo do nosso país. A escola não está a ser assumida de forma correcta 
pela comunidade. 
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municipalização da 
educação 
 
 
 
As discussões em torno 
da Carta 
Educativa/reconfiguração 
da rede escolar não 
foram fáceis. A tipologia 
de edifícios  
 
O espaço do ensino 
privado. Relação 
privado/público. 

g.34) As autarquias 
desenvolvem/não 
desenvolvem projectos 
inovadores através do CME 

envolvemo-nos também no projecto das cidades educadoras para transformar a própria cidade num terreno 
de escola, 
 
e depois, o contributo, na lógica do que eu lhe estava a dizer, do brincar para conhecer, do brincar para viver e 
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aprender, o nosso protocolo encerra actividades, por exemplo, o Teatro Sá da Bandeira hoje dá um contributo 
decisivo para a representação cénica, mas sobretudo para que eles representem, brinquem, vejam, conheçam 
no domínio do teatro, das visitas de estudo, da vinda de pintores, de escritores, enfim, de uma galeria de visitas 
muito diferenciada, que vai desde o Jardim Zoológico a Belém, a ver os aviões, enfim, o universo dos meus 
netos, eu copio isto muito do universo dos meus netos, qual é a «fome» deles, e como eles vivem num 
ambiente mais ou menos requintado do ponto de vista escolar, ando sempre à procura de mimetizar o que de 
mais requintado existe no domínio da educação para dar aqui aos meus putos; e portanto, isto é uma aposta que 
fizemos e que o Conselho aceitou bem; 
 
Vieram ontem uns de Tomar preocupados com a droga, eu disse-lhes não se preocupem com a droga, vão fazer 
o que eu vos vou dizer e depois fazem o estudo com a vossa professora, vão perguntar a todas as farmácias 
quantas seringas trocam por dia, vão pedir ao hospital para vos darem as estatísticas com os doentes que 
entraram com overdose e vão à polícia saber quantos assaltos a residências e a estabelecimentos houve, depois 
cruzem esses dados e vão saber quantos toxicodependentes existem em Tomar, vão ver que são muito poucos, 
quatro, cinco, seis, não sei, isto disse-lhes eu para não estarem à espera de mil, porque chegaram aqui 
convencidos que havia mil e quinhentos. 
 
(Vereadora da Educação) Mencionou a intenção de realização de um congresso por parte do Município sobre 
Educação em Outubro de dois mil e sete, no início do próximo Ano Lectivo. Informou os presentes 
relativamente á proposta de adesão de Santarém à Associação Internacional das Cidades Educadoras. Deu 
também conhecimento aos presentes sobre quatro candidaturas do Município de Santarém a visitas de estudo 
europeias no âmbito do programa Arion tendo já aprovadas. 
 
A senhora Vereadora procedeu à apresentação de várias propostas de temas /modelos de debate em Escolas, 
auditórios, locais públicos, modelos de conferências, mesas redondas a várias horas do dia, fins de semana, 
inquéritos à população com os seguintes temas 
 
(Representante da Assembleia Municipal) A construção de um projecto educativo em Santarém, deverá ter 
como principal objectivo definir regras, grandes objectivos da educação, procurando esbater o clima de 
conflitualidade entre os vários intervenientes, o que constitui para já um grande handicap no desenvolvimento 
/implementação de medidas de qualidade. 
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(Vereadora da Educação) Santarém vai avançar com a própria Agenda XXI local, sendo necessário rever os 
parâmetros do regimento no sentido de enquadrar já as novas orientações do Conselho Municipal de Educação, 
nomeadamente a realização do Guião Educativo. Existem fundos comunitários para a implementação da 
Agenda XXI, as Câmaras Municipais de Rio Maior, Cartaxo e Azambuja decidiram constituir-se como grupo 
inter-municipal. 
 
De seguida, o Senhor Presidente cumprimentou toda a mesa, salientando o facto de que gostaria sobretudo de 
mencionar algumas ideias para o Congresso Municipal de Educação, que se realizará no próximo mês de 
Outubro. 
 
Relativamente à data avançada no anterior Conselho Municipal de Educação, foi considerado que o mês de 
Outubro é próximo demais para que o Congresso possa ser convenientemente estruturado, ficando acordado 
por unanimidade que este se realizará em Março de dois mil e oito, mês em que a Câmara Municipal de 
Santarém promove o Mês do Professor, da Criança e da Educação. 
 
O Senhor Presidente fez um ponto de situação sobre os 4 módulos/painéis propostos: o primeiro sobre o tema 
geral do Congresso (a organizar pela Divisão de Educação da CMS com a colaboração da Drª … 
(representante da Assembleia Municipal); o segundo sobre “A Família” (a organizar em conjunto pela 
APPACDM, pelas Associações de Pais, pela CPCJ, ...); o terceiro sobre “Saúde” (Centro de Saúde de 
Santarém, IPJ, ...). Concluiu da necessidade de um quarto tema.  
 

A Educadora … propôs que em todos os módulos pudessem participar especialistas, mas serem também 
apresentadas experiências de práticas existentes no concelho. 
 
O plano Estratégico para a Educação assume como grande desígnio a mobilização de dinâmicas de interacção 
entre diversos agentes presentes no território, por forma a promover a qualificação da população, num quadro 
referencial balizado pela competitividade, equidade, eficiência e sustentabilidade do sistema educativo do 
concelho. 
 
Plano estratégico Municipal > Plano Autárquico para a Educação>Planos de Acção Anuais 
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7. Monitorização: O processo de monitorização do Plano Estratégico pressupõe a criação de instrumentos de 
avaliação que visam aferir o cumprimento das medidas propostas, bem como indicar o grau de adequação das 
mesmas à realidade do Concelho. Este processo deverá ser conduzido pela Comissão Coordenadora do Plano, 
constituída por um núcleo do Conselho Municipal de Educação. 
 

 
 
OCME9, p. 
21 

g.35) As autarquias 
legitimam/ não legitimam suas 
tomadas de decisão no campo 
educativo 

Esta foi a perspectiva mais política da educação, ao mesmo tempo que investi muito nos centros escolares; nós 
somos talvez, é verdade que somos o maior concelho da CULT, mas nós temos seis centros escolares para 
desenvolver, há dois que já arrancaram e há dois que vão arrancar para o ano que vem, estão as candidaturas 
feitas para arrancar para o ano que vem, o objectivo é no fim do Quadro Comunitário estarem feitos seis 
centros escolares 
 
Santarém tem de reflectir muito sobre isto, eu tenho-o feito, valerá a pena desenvolver os Centros Escolares 
como aparecem na Carta Escolar ou se não vale a pena sacrificar um ou dois com as localizações 
geográficas que têm, e reconduzir uma requalificação das escolas nas zonas mais deprimidas do 
concelho, sobretudo porque este concelho é muito desigual, é rico ou razoavelmente rico a sul, é rico ao 
norte e depois tem o centro muito despovoado, muito envelhecido, com taxas de envelhecimento muito 
altas, e portanto, a relocalização à custa de não naturais do concelho é um fenómeno que hoje surge, 
mas também surge o desenraizamento dos miúdos que aí nasceram; bom, e isto, como se pode imaginar, 
não é uma perspectiva estratégica para se resolver num mandato, mas sim para se ir desenhando e 
percebendo os movimentos 
 
Os meus opositores, que não gostam nada destas coisas, dizem que é dinheiro mal gasto. Eu digo que nem 
chega a ser despesa, é dinheiro investido, é no imaterial, é verdade, é dinheiro investido, é investimento, não é 
despesa corrente, mas nas contas do Estado isto aparece como despesa corrente, não aparece como 
investimento, o que mostra a profunda distorção que existe na produção ideológica do próprio Estado, onde a 
educação, o investimento em educação surge como despesa corrente, não é investimento, investir na educação 
das crianças é despesa corrente, portanto, é a mesma coisa que comprar um tonner ou uns pregos. 
 
O Eng.º … (Chefe de Gabinete da Protecção Civil) introduziu a sua apresentação referindo que um dos 
factores que mais contribuem para os assaltos está ligado com o isolamento das Escolas, nomeadamente nas 
freguesias rurais. As soluções deste problema passam por várias medidas … Para implementação e reforço de 

 
EPCM3 
p. 976 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 980 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 982 
 
 
 
 
 
ACME83, 
p. 5 

 
Territorialização das 
políticas educativas: 
perspectiva territorial ou 
a defesa das zonas rurais, 
contra a desertificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 954 

Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

qualquer medida de segurança é necessário existir uma forte interacção/cooperação entre os professores e a 
Protecção Civil. Devido ao elevado número de Escolas do primeiro ciclo do ensino básico no Concelho não 
será possível fazer instalação do sistema de segurança em todas as Escolas. Deverá optar-se por um sistema de 
segurança aberto que cruze com o sistema já existente. 
 
O Eng.º …, responsável do Gabinete de Protecção Civil da Autarquia mencionou a necessidade de elaboração 
dos Planos de Emergência cuja elaboração é da responsabilidade da Escola, referindo que maior parte das 
Escolas públicas cumprem os requisitos de segurança, ao contrário das Escolas privadas pois frequentemente 
situam-se em espaços que foram construídos para outros fins e só posteriormente adaptados a Escolas. 
 
(a vereadora) Informou os presentes que houve uma reformulação/reestruturação do sistema de apoios do 
Município nos transportes escolares. Em muitos casos registava-se um excesso de facturação ao Município 
ultrapassando em muitos casos o âmbito das suas competências. 
 
A senhora Vereadora … refere que as medidas de prevenção poderão ser tomadas a partir da própria Escola. 
Relativamente à desertificação das zonas rurais, está-se a dar prioridade aos Centros Escolares em Alcanede e 
Almoster precisamente para combater a tendência de desertificação rural. 
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Territorialização das 
políticas – 
enquadramento territorial 
da construção dos 
Centros Escolares, em 
contraponto com a 
manutenção de algumas 
escolas rurais. 

g.36) As autarquias 
desenvolvem/não 
desenvolvem relações de 
proximidade com os 
interlocutores do CME 

Nós estamos numa das zonas mais pacatas do país, onde de vez em quando existe um caso; eu lembro-me de 
quando tinha três meses de mandato e uma mãe conseguiu meter na TSF a notícia de que tinha sido descoberta 
uma seringa junto a uma escola de Santarém e essa seringa serviu para noticiários na TSF; na segunda-feira fui 
ver onde é que estava a seringa, efectivamente era uma seringa de um toxicodependente que estava perto da 
escola. 
 
Eu tenho um hábito, que cultivo desde o primeiro dia, que é visitar as escolas, não na posição do presidente da 
câmara que vai institucionalmente ver obras e refeitórios e fazer inaugurações, devo dizer que temos as escolas 
quase todas remodeladas e eu fui a uma ver um refeitório, não faço inaugurações, aquilo é para os putos; mas 
vou à escola contar os meus contos de Natal, da Páscoa, vou falar com os putos, vou falar com os professores, 
porque me interessa a escola pela via da afectividade, eu tenho com os putos… e gosto muito dos professores, 
porque me remetem para um universo antes de ser presidente de câmara, tratam-me todos pelo Moita: “_ 
Moita então estás bom? ” e aqui dentro quando me tratam por presidente, no dia depois das eleições, a minha 
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empregada, que é a ama da minha filha há dez anos, e é madrinha dela, uma pessoa de quem somos 
amicíssimos, disse-me a brincar: bom dia senhor presidente, eu não fui capaz de lhe responder e fui-me 
embora para o quarto; e eu adoro os putos que me tratam por Moita e tenho com eles essa relação do conto, 
vamos lá contar contos, vamos contar histórias, 
 
criei aqui uma série de iniciativas, o dia de Santarém, o dia municipal, é no dia de S. José, a 19 de Março, que 
é muito próximo da data previsível da tomada de Santarém por D. Afonso Henriques; no primeiro ano de 
mandato pensei: festeja-se isto por ser a tomada de Santarém por D. Afonso Henriques, o que é que os putos 
sabem disto? Então falei com dois jornais e pus todos os putos a fazer redacções e ia às escolas falar do D. 
Afonso Henriques: quem foi? O que é Portugal? Saíram dois jornais espectaculares, com coisas de a gente 
rebentar a rir. Depois falámos com os professores e todos os anos celebramos isso, com a recriação da época, 
pomos ali uns tipos a fazerem duelos, a montarem os cavalos com armaduras, e os miúdos envolvem-se muito 
naquilo, uns vestidos de cristãos, os outros são os árabes, enfim, há ali umas confusões e eu vou lá sempre e 
diverte-me aquilo 
 
e então, envolvi-me por aqui, está a ver, aliás eu vou mostrar-lhe um dos meus quadros preferidos. [Levanta-se 
e dirige-se para uma sala contígua; acompanho-o]. Eu sou coleccionador de arte há muitos anos e tenho um 
quadro (olhe ali está uma fotografia minha numa escola, ofereci-lhes um computador meu e então quiseram 
tirar uma fotografia comigo, mas como eu não estava lá puseram o Alexandre Herculano, como é a Escola 
Alexandre Herculano, inventaram uma fotografia minha), o quadro da minha estimação, é bonito, eu adoro-o, 
quando me dizem que é bonito eu fico baboso, é um homem, tem um bibe igual ao nosso, é amigo das flores, 
lê histórias aos meninos, tem óculos para ver melhor, tem bigode e barba, tem um ar pensativo e é um 
bocadinho careca [entrevistadora: olhe que é o melhor que se podia dizer, eu acho que não podia ter uma 
referência mais positiva do que esta]. 
 
Eu fiquei muito comovido, eles deram-me um livro com estas coisas de desenhos, porque eu conto-lhes 
histórias, eu escrevi um conjunto de contos para os meus filhos, que lhes contava para os deixar dormir, eu já 
estava cansado daqueles contos clássicos, então comecei a inventar contos, inventei o da Gota Maria de Água, 
e era o ciclo da água, o de um rouxinol apaixonado por uma estrela, para contar a história das estrelas, dos 
planetas e dos cometas, como é que isso andava no espaço, depois os contos de Natal, sobre o Menino Jesus, o 
Presépio, o que é o Natal, aliás tenho uma série de contos que vou publicar este ano; e então, quando vou às 
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escolas levo um conto e conto-o [entrevistadora: e eles deliciam-se consigo e ficam extasiados, e depois é 
aquela dimensão, um presidente, com esta relação tão próxima, é uma delícia, eu acho que isso é uma boa 
mensagem], e é assim que eu tenho a minha relação com a escola e portanto, é isto. [Retoma o espaço inicial] 
 
o medo da droga é uma coisa perfeitamente patética, é preciso ter enveredado pelo estudo desses domínios 
para perceber, eu tenho ouvido as maiores barbaridades com a solenidade mais grave sobre os territórios da 
droga, sobre os territórios do crime e eu tenho que ouvir aquilo e dizer, pronto, está bem, eu não sei nada disto, 
eles é que sabem, mas tudo dito porque houve uma seringa que apareceu uma vez a 50 metros de uma escola, é 
evidente que haverá aqui em Santarém mais do que uma seringa, porque todos os dias, basta fazer uma 
sondagem. Olhe, devem estar aí putos para falar comigo, vêm todos os dias aí para fazerem trabalhos e 
ponho-os a fazer trabalhos. 
 
isso para mim tem sido o segredo da relação com as escolas, com os professores, eu devo dizer que votaram 
contra mim nas eleições noventa e cinco por cento dos professores, porque esta era das zonas mais marcadas 
pelo poder socialista, eu não lhe chamo socialista porque acho que o PS não tem nada a ver com o que se 
passava em Santarém, pelo poder dito socialista de Santarém, por este poder local; noventa e cinco por cento 
dos professores votaram contra mim, votaram noutras listas que não a minha, foi preciso vencer essa barreira 
psicológica, foi preciso dizer ─ vocês têm aqui um colega vosso que se preocupa com isto. 
 
Julgo que no essencial conquistei essa confiança e que hoje tenho uma boa parceria com professores um pouco 
por todo o concelho, com os pais julgo ter essa, com os putos tenho uma relação muito especial. 
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A relação política da 
autarquia, das escolas, 
dos professores. 

g.37) As autarquias servem-
se/não se servem do CME 
para resolver conflitos e 
problemas 

 
O Sr. Vereador da Educação … referiu que a Autarquia tem vindo a assumir encargos que não são da sua 
competência, no entanto não tem suporte financeiro para sistematicamente se substituir à Administração 
Central. 
 
O representante das freguesias do Concelho … mencionou que a Carta Educativa Escolar é um documento 
importante para ter noção da realidade educativa, nomeadamente para comparar o fluxo urbano e rural, 
saturação das escolas no planalto e desertificação das Escolas rurais e seu consequente encerramento. È 
necessário contrariar estas tendências demográficas através de estratégias nas freguesias rurais, implementando 
equipamentos adequados e Ocupação de Tempos Livres. 
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Tal como noutras 
autarquias o vereador 
pressiona o representante 
da DREL para a 
elaboração do relatório 
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O Sr. Vereador da Educação … referiu a presença da representante em substituição do Director Regional de 
Educação, … na sequência do ofício enviado à Direcção Regional de Educação de Lisboa que referia as 
ausências do representante do Director Regional de Educação, … nas últimas reuniões, tal como a falta de 
elaboração do relatório sintético sobre o funcionamento do Sistema Educativo 
 
O Sr. Vereador da Educação … refere que é a própria escola do segundo e terceiro ciclo que faz a transferência 
da criança para o Instituto Educativo do Ribatejo, a partir daí e não pagando mais por isso, a Autarquia não 
tem o direito de interferir no processo de transferência entre Escolas. 
 
a minha primeira decisão foi equipar todas as escolas com aquecimento, portanto, foram condições 
muito, muito objectivas, muito materiais, porque julgo que só gostamos dos espaços que nos dão 
conforto e que fugimos dos espaços que são desconfortáveis, não posso arranjar crianças amigas da 
escola se a escola as magoa; 
 
por outro lado, o trabalho que neste momento estamos a concluir é fazer que todas as escolas tivessem um 
telheiro, uma zona coberta, em que no Inverno, nos dias como os de hoje, os miúdos não ficassem presos à 
escola e pudessem continuar a brincar 
 
Estes símbolos funcionam como ameaças para os pais, há uma ambivalência na intervenção dos pais, os mais 
preocupados são os dos melhores alunos, os que se estão nas tintas para a escola são os pais dos piores alunos, 
muitas vezes temos que aturar pais-galinha e não pais, porque às vezes autopromovem-se a pais-galinha, os 
seus filhos são o centro do mundo e uma seringa a 50 metros da escola toma o dramatismo de uma tragédia 
sheakespiriana. Tem sido por aqui que tem ido este caminho da educação. 
 
é o peripatetismo, estamos ali a declamar sobre um problema ou a tentar resolvê-lo, a discutir em volta do 
problema, mas não chegamos a discutir a sua essência, 
 
Eu estou a mobilizar para esta minha utopia uma série de ingredientes românticos que já não têm a ver com os 
quotidianos que hoje se vivem, onde os professores estão aflitos com as suas reclamações, os pais andam 
cheios de medo com o emprego, os polícias andam lixados com os criminosos que vão para a rua, os senhores 
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sintético sobre o 
funcionamento do 
sistema educativo. 
 
A autarquia coloca-se 
fora do debate 
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MUITO 
IMPORTANTE 
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da DREL não querem perder os lugares, criam-se estas revoadas e já não se sabe se o Sócrates tem maioria 
absoluta ou não e depois começa tudo com medo de perder o emprego, estas coisas são terríveis e é preciso 
lidar com isso no CME também; 
 
 

g.38) As autarquias 
mobilizam/não mobilizam os 
diferentes saberes que 
circulam no CME 

Esta necessidade da formalização das coisas faz perder muito tempo, o tempo da conceptualização, o mais 
importante para pensar, para reflectir sobre a substância das coisas, esse tempo é destruído pelo tempo da 
formalização e então muitas vezes nós estamos a formalizar o vazio, isto é, nós estamos apenas a 
instrumentalizar aquilo que já é produção normativa, mais nada; 
 
existe uma lei, decreto ou portaria e discute-se mais vezes como é que vamos aplicar do ponto de vista formal 
a norma do que se discute a sua substância; isto é secundarizado, ora, eu venho de uma formação, por vivência, 
por razões de vida, até por razões da minha dimensão ôntica, eu não tenho tempo a perder, não há tempo a 
perder, a vida entrega-nos pedaços de Vida para serem vividos para os outros. 
 
Tem a ver, sobretudo, com isso, Santarém tem um problema complicadíssimo, julgo que o Vale do Tejo tem 
este problema complicadíssimo, que é a forte atracção que Lisboa exerce sobre esta região, os melhores 
quadros são seduzidos pela metrópole e essa ausência de vigilância crítica, dessa massa crítica, esboroa-se em 
centros de má-língua, porque, como a massa não consegue superar o estado da racionalidade do objecto, então 
torna-se numa massa peripatética, no sentido aristotélico do termo, 
 
essa ausência de massa crítica não é apenas na escola, é em toda a política cultural, de ordenamento do 
território, urbanística, enfim, isso é um dos grandes problemas do poder local fora dos grandes centros; 
 
 
a metrópole Lisboa aqui tem um papel muito nefasto, Santarém é um satélite da grande região de Lisboa, o 
poder de atracção é tal que os melhores quadros partem e a produção dessa massa crítica, da construção de 
centros de reflexão, sabe, eu com o meu olhar de sociólogo constato isso nas crónicas dos jornais regionais, 
para além dos maus cronistas, setenta por cento dos temas das crónicas é a recordar a Santarém dos velhos 
tempos, os tempos do liceu, os tempos do café, quando se vestiam desta maneira, quando iam à missa daquela 
maneira, como eram os casamentos, os bailes do liceu, portanto, é uma revivescência e uma rememoração que 
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A massa crítica: a fuga 
de massa crítica para a 
capital e a consequente 
empobrecimento local. 
 
Ausência de massa 
crítica no poder local. 
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não compreendeu as roturas que nós estamos a viver nos nossos quotidianos. 
 
 
Há cerca de uma semana recebi um telefonema da vereadora da Educação de Santarém, no sentido de agendar 
um encontro, para conversar sobre o Conselho Municipal de Educação. Prontamente correspondi e ficou 
estabelecido que encontrar-nos-íamos em Benavente. 
 
 
Falámos das várias vertentes da intervenção da autarquia no campo educativo: da necessidade de se criar a 
“massa crítica”, sustentáculo dessa intervenção; dos sentidos do Projecto Educativo Local e da sua 
importância; da orgânica do CME, das suas competências, do funcionamento, da relação entre representantes e 
representados, da participação em educação. Ficou de me ligar novamente para me dar conta dos resultados da 
reunião do CME. Gostei francamente da conversa. Ajudou-me a perceber a complexidade do trabalho da 
autarquia, no campo educativo e a entender as dificuldades de mobilização do CME, por parte dos actores 
autárquicos, mas também dos restantes actores. 
 
Quanto ao inquérito, ele requer uma avaliação mais cuidada, tendo em conta a avaliação da sua adequação. Na 
minha opinião, este registo é pouco claro e tendo em conta que existem muitas dúvidas sobre o CME, este 
questionário ainda pode confundir mais, quem é questionado. 
 
 
Parece-me que este convite para participar como conhecedora das questões do CME, conforme palavras da 
vereadora, representa a necessidade que esta autarca tem de se aproximar de alguém ligado à investigação, 
eventualmente, capaz de contribuir para o debate, num momento de reflexão sobre a razão de ser do CME e da 
intervenção da autarquia no campo educativo. Neste contexto, a mobilização do conhecimento poderá ser vista 
num duplo prisma: por um lado, num sentido esclarecedor sobre as diferentes perspectivas teóricas do 
problema; por outro, como factor de legitimação da própria decisão política. Em ambos os casos, o que está em 
causa é o processo político do CME, ou seja como é que à escala local, também se constrói a política e como é 
que se mobiliza o conhecimento na acção pública. Esta ideia tem que ser trabalhada. O caso de Santarém 
parece-me ser ilustrador desta ideia e diferenciado dos restantes 11 municípios, no sentido de visualizar um 
terreno fértil para a construção do meu objecto de estudo. 

 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 
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conhecimento para a 
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Educativo Local. 
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na acção pública. 
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A Senhora Vereadora mencionou a necessidade de analisar o questionário dirigido a todos os membros do 
Conselho Municipal de Educação, para esclarecer algumas questões, que surgiram no último Conselho 
Municipal de Educação, tais como: a duração dos mandatos, as entidades a representar, a necessidade de 
reformular Carta Educativa, o porquê da existência do Conselho Municipal de Educação. O questionário foi 
elaborado segundo a legislação em vigor para se poderem eleger os membros representativos. Dos 
questionários preenchidos surgiram algumas dúvidas e incertezas, dúvidas essas que poderão servir para 
reformular a constituição do Conselho Municipal de Educação deveria ser ponderada, relativamente às 
entidades que deveriam estar representadas. 
 

 
 
 
 
 
ACME93, 
p. 2 

g.39) As autarquias 
incentivam/não incentivam a 
circulação da informação 
entre o 
CME/Escolas/Comunidade 

muitas vezes os próprios professores não têm consciência da oferta educativa que nós lhe propomos, porque 
ela é tão vasta e tão poderosa que ainda há pouco tempo um jornal chamava a atenção para isso; 
 
 
Este departamento da autarquia encontrava-se, desde 2005, em dinâmica de crescimento, pois passara de três, 
para doze elementos. Só assim, poderia dar resposta aos problemas colocados pelos cem jardins-de-
infância/escolas do 1º ciclo, integrados nos cinco agrupamentos do concelho, sem esquecer as escolas 
secundárias, de ensino profissional e de superior politécnico. 
 
No que concerne o ensino superior, há excesso de oferta no distrito, estando a Escola Superior Agrária 
praticamente sem alunos. O Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém abriu um curso de 
engenharia electrotécnica e teve de fechar por falta de procura, isto acontece porque há falta de oferta de 
engenharia no país, o próprio Instituto Superior Técnico em Lisboa tem cursos de engenharia com vagas por 
preencher. No que concerne a Escola Profissional de Vale do Tejo é um projecto inovador no país, pois integra 
na sua estrutura interna, accionistas de empresas como Compal e Unicer entre outras, permitindo assim fazer a 
ligação entre o ensino e a vida activa.  
 
A senhora Vereadora da Educação … saudou os presentes e agradeceu a presença de todos, tendo de seguida 
apresentado as desculpas por ter  levado à aprovação em reunião de Câmara e à Assembleia Municipal apenas 
com pareceres parcelares a Carta Educativa sem ter primeiro reunido o actual Conselho Municipal de 
Educação, uma vez que a vigência do anterior Conselho havia terminado com a mudança de Executivo, 
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salientou ainda que a equipa de trabalho agora formada irá, com certeza, em conjunto trabalhar visando sempre  
a melhoria da qualidade da resposta educativa do concelho. 
 
 
A senhora Vereadora da Educação, questionou o representante da Direcção Regional de Educação de Lisboa 
… se para o próximo ano lectivo se previa alguma reestruturação da organização das actividades de 
enriquecimento curricular, tendo em conta a pressão para a flexibilização nos horários vs comparticipação 
familiar quando o prolongamento vai para além das dezassete e trinta. Ao que o representante da Direcção 
Regional da Educação respondeu que o presente ano lectivo é de implementação, não havendo para já 
orientações diferentes para o próximo ano lectivo.  

 
 
 
 
 
ACME91, 
p. 2 

 
 
 
Colocam-se problemas 
de gestão das AEC em 
Santarém 

g.40) As autarquias 
incentivam/não incentivam a 
aprendizagem política de 
todos os parceiros 

(Vereador da Educação) Desde a descentralização de competências na área da educação, em que a 
administração central delegou aos Municípios o parque escolar bastante degradado, a sua dispendiosa 
manutenção é feita com bastante dificuldade por parte das Autarquias. A valência de Ocupação de Tempos 
Livres no Primeiro Ciclo do Ensino Básico é da competência da Segurança Social e a sua oferta tem sido 
bastante insuficiente, para colmatar esta lacuna, tem-se vindo a celebrar acordos com associações, Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e Juntas de Freguesia, tem-se registado também um crescente interesse 
por parte das Associações de Pais em celebrar Protocolos com a Direcção Regional de Educação de Lisboa 
cujas respostas tardias provocam algum constrangimento. 
 
A senhora Vereadora referiu ainda que a falta de condições das escolas de acolhimento e estas terem de formar 
horários duplos por se tornarem escolas de acolhimento sem capacidade física, têm sido os argumentos 
utilizados para o não encerramento de escolas. A senhora Vereadora questionou o representante da Direcção 
Regional da Educação sobre esta problemática. 
A senhora Vereadora da Educação distingiu os termos ultimamente utilizados pela  Direcção Regional da 
Educação “intenção de suspender” e “decisão de suspender”. 
 
Há três dias eu estive em Valongo, convidaram-me para ir lá fazer uma conferência sobre literatura, eu disse lá 
uma coisa que tenho vindo a amadurecer nos últimos tempos, cada vez estou mais convencido de que nós 
estamos a viver, do ponto de vista das revoluções invisíveis, uma das maiores rupturas desde a Revolução 
Industrial, que tem a ver como as novas tecnologias invadiram os nossos quotidianos modificando por 
completo os nossos conceitos fundamentais de espaço e de tempo; nós hoje encurtámos o espaço e acelerámos 
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A questão do fecho de 
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o tempo ao nível do instante, o relógio, a própria democratização do relógio, já no século XIX, foi superada 
pelo Enter da Internet, os aviões, a escala do satélite fez a presentificação do outro lado do mundo, das guerras 
em directo, dos jogos em directo, de tudo em directo, o que nos dá a ilusão de que conseguimos acelerar o 
tempo e contrair o espaço a limites que não permitem a reflexão porque tudo é vivido com uma 
velocidade muito grande; (…) e esta aceleração tira-nos o tempo da memória, porque o tempo da 
memória é o tempo da reflexão, 
 
 
Em segundo lugar, também porque gosto de saber, porque como não tenho a ideia que seja o caminho, a 
verdade e a vida, gosto de ouvir e já algumas vezes ouvi coisas que me levaram a rectificar e a modelar 
caminhos, porque por onde eu ia não tinha razão; como tenho essa humildade intelectual, que aprendemos nas 
faculdades, e que se vive nas faculdades, que é de perceber que há sempre um aluno que sabe uma coisa que 
nós não sabemos, como tenho essa humildade intelectual, quando é preciso mudar mudo e não tenho vergonha, 
que é uma coisa que a política não faz, que é aquele lugar comum ─ nós há muito tempo vimos dizendo, nós 
sempre dissemos, nós fomos os primeiros a dizer, eu sempre pensei assim ─, não, eu mudo de pensamento, 
não mudo de estratégia, mas mudo de táctica 
 
Alguns deles (representantes) não sabem para que serve o CME. A dificuldade da vereadora era fazer uma 
leitura destas respostas (questionário sobre o funcionamento do CME). Também ela queria perceber para que 
servia o CME. Tinha consciência de que era importante, mas precisava de saber como operacionalizá-lo. 
Também sabia que o CME poderia ser um órgão fundamental para a construção do Projecto Educativo Local, 
mas não sabia como; também não sabia como fazer um Projecto Educativo. Mas queria aprender e 
fundamentalmente queria avançar, pois achava ser o caminho a percorrer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM3 
p. 988 
 
 
 
 
Notas de 
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“ o tempo da memória é 
o tempo da reflexão (usar 
esta citação no capítulo 
das monografias). 
 
 
 
 
 
 
 
Para que serve o CME? 

h.41) Importância atribuída 
pela autarquia ao CME 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal: … falou da importância das visitas descentralizadas, da segurança 
nas escolas mencionando a importância da participação da Guarda Nacional Republicana, tal como a 
importância da existência de multiplicidade e confronto de ideias no seio do Conselho Municipal de Educação 
 
Eu acho que é importante haver um Conselho Municipal e a institucionalização é importante, assim 
como uma Carta Educativa 
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O espaço do CME. 
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Portanto, o nosso CME preocupa-se mais com a táctica do que com a estratégia; isto de que estamos a falar é 
de estratégia, de desenvolvimento, não estamos a falar de táctica. 
 
Porque eu de facto procuro uma relação informal, pelos canais oficiais, mas por razões sempre de outra 
natureza, vou lá para resolver problemas, bom, isto tudo para dizer que o CME poderia ter uma atenção 
mais activa na definição dos projectos globais, na definição dos programas globais do concelho, mas 
para isso era preciso que conhecesse melhor o fenómeno, infelizmente não o conhece, 
 
e esta aceleração tira-nos o tempo da memória, porque o tempo da memória é o tempo da reflexão, portanto 
não temos reflexão, daí que não seja de espantar haver gente neurótica nos CME, porque não têm 
memória, tornam-se neuróticos, têm medo dos drogados, do crime, do portão da escola, do não sei quê, porque 
o quadro está inclinado, porque a comida, com a comida até nem refilam muito, por coisas perfeitamente 
irrisórias, e para aquilo que é essencial não há memória para pensar, não há tempo, porque nos perdemos na 
formalidade que é mais rápida, eles já pensaram, já fizeram a portaria, nós agora, de certa forma é como o 
filme do Charlot, do homem-máquina, e o CME funciona um pouco neste conflito, entre a neurose e a 
precipitação da não reflexão e a produção das ideias securitárias da não compreensão dos fenómenos do 
mundo que estão a acontecer; 
 
Primeiro serve para perceber se eles perceberam o que nós estamos a fazer. Para mim é importante 
perceber se ao menos percebem o que se está a fazer. 
 
Com o CME é muito formal, por vezes com alguns contributos, mas não aqueles que eu acho, reunimos aqui 
tanta gente, podíamos dizer muitos mais disparates, porque acho que o grande drama que se passa 
nestas comunidades muito atávicas, sem massa crítica, é o medo de dizer disparates, quando dizer 
disparates é a melhor maneira de os exorcizar, esse é o problema essencial, o resto acho que devia ser 
institucionalizado, mas no sentido de lhe provocar uma adesão sincera e não formal a este projecto, no 
desenho dos projectos, na sua discussão, na sua continuidade. 
 
depois de uma reunião do Conselho da Juventude, eu saio daqui com o coraçãozinho quente e são 
capazes de me dizer que não tenho razão e contestam e fazem propostas, é uma gente diferente; como 
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sou professor, consigo perceber, nós percebemos como é que os pomos a falar, como é que os pomos a 
discutir, eles sentem-se muito à vontade e então lá vai disto, temos tido projectos engraçadíssimos para a 
juventude, patrocinados e desenhados pelo conselho, que eles depois gerem e agem sobre eles; o Conselho da 
Segurança e o Conselho da Educação, diria, são entre o bocejante e o flatulento. 
 
A vereadora referiu que aquela entidade deveria ser, a seu ver, um espaço propício ao debate e ao consenso e 
poderia, assim, contribuir para a simplificação da intervenção da autarquia. 
 
 
 
 
Que deveria ter uma intencionalidade mais alargada, no campo educativo. A seu ver, o CME tinha todo o 
sentido, na tomada de posição local, em relação à política educativa nacional. Deu o exemplo do apoio que 
procurou granjear no CME, para a política do fecho das escolas e de como esse processo foi importante. 
 
 
Procedeu-se de seguida à tomada de posse dos representantes do Conselho Municipal de Educação, tendo o 
senhor Presidente da Câmara mencionado o importante papel do Conselho Municipal de Educação na 
comunidade educativa local. Após a tomada de posse de todos os membros o senhor Presidente informou os 
presentes de que teria de abandonar os trabalhos passando a palavra à senhora  Vereadora da Educação. 
 
A senhora Vereadora da Educação, referiu que o Conselho Municipal de Educação deverá passar a ser visto 
numa perspectiva superior, passar a dar pareceres e responder também perante o Ministério. 
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Para que serve o CME? 

h.42) Importância atribuída 
pela autarquia à 
participação/intervenção dos 
representantes/convidados no 
CME 

Levantaram-se aqui alguns problemas desses, nós tivemos essa preocupação, Santarém é dos concelhos onde 
fecharam menos escolas, nós resistimos muito ao encerramento de escolas, mas não sei até que ponto é que a 
gente vai conseguir resistir, porque, estas dinâmicas de poder, depois sai o célebre decreto-lei que impõe não 
sei o quê, que arruma qualquer estratégia de consolidação de uma política local, mas nós resistimos, 
fechámos poucas escolas, as que temos estão a trabalhar com eficácia, estão a trabalhar bem, mas o 
CME não deu para aí grande contributo. 

 
 
EPCM3 
p. 981 
 
 

 
 
A resistência ao fecho 
das escolas. MUITO 
IMPORTANTE. 
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mas para isso era preciso que conhecesse melhor o fenómeno, infelizmente não o conhece, a polícia tem 
uma visão muito redutora das coisas, se o carro da Escola Segura vai ou não vai lá, 
 
 o [imperceptível] se não houver piolhos não diz nada, é uma senhora muito simpática, mas se não houver 
pragas de piolhos não diz nada, pronto, e há assim uma espécie de inércia, vamos aturar este tipo duas horas 
aqui, 
 
e depois há os pais-galinhas e os professores mais incomodados, este ano então tem sido muito difícil com os 
professores, estão submetidos a um stress muito grande devido ao processo reivindicativo, isso é externo às 
minhas actividades mas sinto essa crispação, sinto essa desmotivação, e depois sinto um grande apelo à 
formalização. 
 
O Conselho Municipal de Educação deliberou emitir parecer favorável ao Relatório Preliminar da Carta 
Educativa, acolhendo os contributos e sugestões decorrentes da reunião ou que entretanto os membros do 
Conselho Municipal de Educação queiram fazer chegar por escrito. 

 
EPCM3 
p. 984 
 
 
EPCM3 
p. 984 
 
 
EPCM3 
p. 984 
 
ACME88, 
p. 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h.43) Importância atribuída 
pela  autarquia à intervenção 
dos Presidentes/representantes 
das escolas/agrupamentos no 
CME 

A senhora Vereadora … propõe a elaboração de uma grelha de avaliação do sistema de transportes e das suas 
conflitualidades inerentes, a enviar às forças de segurança e aos próprios estabelecimentos de ensino, como um 
trabalho de prevenção e cidadania pró-activa. 

 
ACME90, 
pp. 3-4 

 

h.44) Perspectiva da autarquia 
sobre a relação entre 
representantes e representados 

A chefe da Divisão da Educação … referiu a importância dos representantes serem mais interventivos em cada 
reunião, partilhar preocupações em cada uma das suas áreas, fazer passar mensagens diversas no sentido de 
enriquecer toda a dinâmica de grupo 
 
A Senhora Vereadora referiu a necessidade de implementar o Projecto Educativo no Conselho Municipal de 
Educação, considerando pertinente a partilha de saberes e sobretudo os mandatos de um ano, pois todo o 
Conselho considerou ser relativamente pouco tempo para se deliberar ou tomar decisões e o facto de muitas 
vezes os representantes não transmitirem as ideias e o facto de muitas vezes os representantes não transmitirem 
as ideias quando terminam o mandato. A maior parte dos questionários recebidos salientava que os mandatos 
deveriam ter a duração de três a quatro anos. 

ACME92, 
p. 3 
 
 
 
 
ACME93, 
p. 3 

 
 
 
Projecto Educativo 
Municipal: visão 
estratégica da educação. 



 966 

 
 
Meta-categoria IV - A apropriação do CME pelos actores locais 
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i.45) Os representantes 
servem-se/não se servem 
do CME para resolver 
problemas/ 
situações concretas das 
entidades representadas 

A Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público … confirmou que há limitações no que 
concerne o número de horas permitidas para os professores darem estas aulas coadjuvadas. Há 
inclusivamente salas equipadas para leccionar aulas de Tecnologias de Informação e não há colocação de 
professores. Apesar de haver adesão a projectos por parte das Escolas e Autarquia, verifica-se limitações 
na contrapartida da Administração Central que não acompanha devidamente a evolução dos projectos. 
 
A Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público refere que o próprio Plano Director 
Municipal impede de construir em algumas freguesias rurais do Concelho, nomeadamente em Alcanede, 
o que leva à desertificação rural. Refere que a Carta Educativa deveria mencionar que para além de faltar 
refeitórios nas freguesias urbanas, o mesmo também acontece nas freguesias rurais, nomeadamente em 
Alcanede. 
 
O representante da Guarda Nacional Republicana mencionou a importância das declarações e 
informações cedidas pela população rural no que concerne a segurança nas Escolas, no sentido de 
identificar pessoas suspeitas, sendo que o furto de equipamento informático das Escolas é frequentemente 
efectuado por redes estrangeiras, para onde é levado o material furtado. Sugeriu também que os alarmes 
das Escolas deveriam tocar na sede ou Protecção Civil. 
 
O representante dos Serviços Públicos de Saúde referiu que há dois níveis de intervenção: Inspecções 
directas do Centro de Saúde em termos de higiene alimentar; Educação alimentar nas Escolas para 
contrariar maus hábitos alimentares e necessidade de criar condições para acções de formação sobre 
alimentação.  
 
O representante das Instituições do Ensino Superior Privado … refere que é tudo uma questão de 
liberdade, igualdade e eficácia. O representante das Instituições do Ensino Básico e Secundário Privado 
… refere que só as pessoas com possibilidades económicas é que têm acesso ao ensino de qualidade, não 
deveria ser assim e o Estado tem obrigação de assumir os encargos diferenciais das famílias de forma 

ACME83, 
p. 4 
 
 
 
 
 
ACME83, 
p. 5 
 
 
 
 
 
ACME83, 
p. 5 
 
 
 
ACME83, 
p. 6 
 
 
 
 
ACME88, 
p. 3 

 
 
 
 
Perspectiva territorial. 
 
Desertificação das freguesias rurais 
 
 
 
Roubos de equipamentos informáticos 
 
Qualidade alimentar/problemas do/no 
fornecimento das refeições. 
Intervenção da saúde nesta área 
 
 
 
 
 
Sobre os comportamentos de risco nas 
paragens de autocarro 
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rentável, tendo em conta o conceito de igualdade.  
 
De seguida, o representante das Forças de Segurança … informou que foi aumentado o policiamento ao 
início e ao final do dia, alturas em que há mais crianças a utilizarem o espaço. 
 
A representante das Associações de Estudantes … questionou se o Plano Anual de Transportes previa 
apenas o transporte para o ensino básico e secundário, ou também o universitário, uma vez que também 
estes alunos tem problemas de coordenação entre os horários escolares e as carreiras urbanas, 
nomeadamente os que necessitam de ligação a outros transportes.  
 
O representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público … levantou a questão da introdução 
dos cursos profissionais na rede pública e de como esta experiência está a ser preparada com muito 
cuidado para que não haja duplicação de cursos 
 
Tomou a palavra a representante do pessoal docente do ensino Pré-escolar público … mencionando que a 
transição do ensino Pré-escolar para o primeiro Ciclo do Ensino Básico nem sempre é fácil e é de 
lamentar que as novas propostas não contribuam para essa linha de continuidade com qualidade. Referiu 
também que a indicação pelo documento de homologação das trezentas crianças é um pouco excessivo. 
 

 
 
ACME89, 
p. 2 
 
 
ACME89, 
p. 2 
 
 
ACME89, 
p. 3 
 
 
 
ACME90, 
p. 1 

i.46) Os representantes 
apresentam/ 
não apresentam projectos 
inovadores 

(Representante dos Pais) Propõe a criação de um projecto-piloto para elaboração de um manual escolar, 
possivelmente integrado na disciplina de geografia em que fosse considerado as realidades locais, 
regionais e cívicas no sentido de colmatar falhas graves de civismo e abandono escolar. Estes manuais 
seriam financeiramente comparticipados para facilitar a sua aquisição por parte das Escolas. 
 
(representante dos Pais) Propôs assim a criação de um parlamento regional ou inter-municipal no sentido 
de se fazer o rastreio histórico da região, pois fala-se em investimento, fala-se em políticas educativas 
mas não sabe ao certo para onde se vai. Sugerem também uma visita de estudo ao Concelho de Mafra 
para analisar a questão da desertificação das zonas rurais inerente ao crescimento das cidades. Propôs 
também a realização de grupos temáticos para elaboração de certos trabalhos/sinergias no sentido de não 
se duplicar realidades. 
 

 
 
ACME83, 
p. 4 
 
 
 
ACME90, 
p. 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatura de um colégio particular 
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O representante do ensino básico e secundário privado … mencionou que o Colégio Infante Santo se 
disponibilizou para prestação de actividades, não tendo sido no entanto convidado para a prestação das 
actividades. 
 
O representante das freguesias … referiu a situação existente na freguesia de Vaqueiros da qual é 
Presidente de Junta e que apesar da escola de Vaqueiros ter estado na eminência de fechar, tem se 
mantido acima dos dez alunos, tendo actualmente vinte e três alunos. Existe um espaço com 
aproximadamente cento e cinquenta metros quadrados próximo da escola utilizado para as actividades de 
enriquecimento curricular, a taxa de sucesso escolar na freguesia é bastante elevada, a maioria dos alunos 
chega ao décimo segundo ano de escolaridade. A escola tem de ser vista como um elemento dinamizador 
da comunidade, tal como factor de fixação da população. 
 
A representante das instituições do ensino superior privado … referiu que o repto lançado relativamente 
ao projecto educativo é muito interessante. 
 
O representante das associações de pais e encarregados de educação … mencionou que o Mês da Criança 
poderá ter um papel coordenador, iniciador de eventos em que o Município poderá chamar a atenção para 
certos temas, nomeadamente: conhecer o concelho de Santarém, património e Ribatejo; convívio e 
exploração da zona ribeirinha pouco utilizada; acesso e promoção da leitura que é uma das causas de uma 
certa limitação e insucesso escolar nomeadamente na população rural. 
 

ACME90, 
p. 4 
 
 
 
ACME91, 
p. 4 
 
 
 
 
 
ACME91, 
p. 5 
 
 
 
ACME91, 
pp. 5-6 

às AEC. A autarquia assume a 
liderança 
 
 
 
 
 
 
Muito interessantes as intervenções 
deste representante dos pais. Muito 
ligado à história e património locais 
avança com ideias neste âmbito. Não 
esquecer que este elemento se encontra 
no CME desde o 1.º mandato. 

 i.47) Os representantes 
mantém/não mantém 
diálogo com todos os 
interlocutores do CME 

O representante das freguesias do Concelho … mencionou a questão dos vários tipos de abandono 
escolar, por ausência prolongada ou por faltas intercaladas persistentes, sendo de interesse a presença de 
um elemento da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens para tratar este tipo de assunto. 
 
O representante das Instituições de Ensino Superior Privado … referiu que a própria política de 
transportes no país é muito discrepante entre a capital com o restante país, sugeriu que a Autarquia tome 
medidas no sentido de minimizar estas diferenças. Mencionou também que a importação de autocarros 
obsoletos da Europa não permite a melhoria de segurança nos transportes escolares. 
 
O representante da Guarda Nacional Republicana … mencionou que há autocarros urbanos que podem 

ACME83 
p. 1 
 
 
 
ACME83, 
p. 2 
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levar pessoas de pé, mas seja por más condições dos autocarros ou lotação excessiva, a Guarda Nacional 
Republicana intervém sempre que solicitada. 
 
O representante das freguesias do Concelho … mencionou a importância da valência dos Tempos Livres, 
como atractivo e factor que contribui de certa forma para o bom funcionamento da Escola, dando o 
exemplo da Escola da Ribeira de Santarém que mantém um número razoável de inscrições devido não só 
mas também à existência de Ocupação de Tempos Livres, referiu também o exemplo da Escola de 
Vaqueiros que tem vindo a registar um decréscimo acentuado devido à inexistência desta valência. 
 
A representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social … refere que pode e deve haver 
proximidade física entre os vários níveis de ensino sem ser necessariamente no mesmo edifício, pois as 
crianças têm ritmos/interesses diferentes. 
 
 
O representante dos serviços públicos de saúde … questionou sobre qual o papel do professor quando se 
detecta parasitas nomeadamente nos alunos. Para além do encarregado de educação, deve alertar-se o 
Agrupamento? Referiu também a eminência de processo disciplinar a um professor devido a uma 
situação de detecção de piolhos. 
O representante dos serviços públicos de saúde mencionou que a questão de obesidade infantil também é 
uma questão de saúde pública e deverá também ser feito um trabalho ao nível da família. 

ACME83, 
p. 2 
 
 
 
AECM84, 
p. 2 
 
 
 
ACME90, 
p. 2 
 
 
 
 
ACME91, 
p. 3 

 
 
 
 
A propósito da discussão da carta 
educativa 

i.48) Os presidentes/ 
representantes das 
escolas/agrup. Servem-
se/não se servem do CME 
para resolver problemas 
das suas escolas 

(proposta apresentada pelo representante dos Pais) “O Conselho Municipal de Educação remete para os 
serviços municipais próprios a resolução de todos os casos (decisões) que porventura não hajam sido 
devidamente contemplados ou que possam surgir pela primeira vez dentro da filosofia da imprescindível 
prestação do serviço social público de transporte escolar, pressuposto da realização do direito universal 
constitucional à educação”. Colocado à votação foi o plano aprovado por unanimidade. 
 
A representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação … refere que o recurso ao Centro 
de Emprego para colocação de Auxiliares de Acção Educativa para além de ser mão-de-obra barata, 
muitas vezes são colocadas pessoas sem perfil, outras vezes até são colocadas pessoas com perfil que 
gostariam de continuar e acabam por não poder ficar, por não haver possibilidade de renovação. 

ACME83, 
p. 3 
 
 
 
 
 
 
ACME88, 
p. 2 

 
 
 
 
 
 
 
A colocação das auxiliares de acção 
educativa nas escolas é um dos 
grandes problemas 

j.49) Importância atribuída O representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação: … falou sobre a importância da ACME82  
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pelos actores locais ao 
CME 

descentralização de competências do governo ser acompanhada da respectiva descentralização de fundos; 
sobre a informação da Carta Educativa para melhor conhecer a realidade local; sobre a segurança 
rodoviária; difusão de estupefacientes e política de livros a adquirir pelos alunos que difere todos os anos 
lectivos. 
 
A representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação … refere que o atraso nas 
colocações no presente Ano Lectivo de certa forma empurrou as pessoas para o ensino privado, única 
alternativa de Setembro a Novembro. O ensino privado até poderia ser estimulador de projectos públicos, 
numa forma de parceria com o ensino público, criando uma certa concorrência benéfica. Tal como no 
ensino privado, o ensino público ganharia se existisse uma avaliação periódica. 
 
O representante das Instituições do Ensino Básico e Secundário Privado … refere que o Estado deveria 
dar liberdade de opção para as pessoas escolherem entre o ensino público e privado. 
 
De seguida, o representante das Forças de Segurança …, fez a avaliação do ano lectivo que considerou 
bastante positiva, uma vez que não tiveram registo de acidentes de interacção negativa. Focou ainda o 
caso do aparecimento de seringas, provavelmente de toxicodependentes, no Jardim-de-Infância do 
Choupal, que está a ser resolvido com algumas medidas físicas, estando os postes já a ser colocados. 
Outro caso é o da Escola Profissional, na zona industrial, onde devido à situação da zona envolvente há 
comportamentos menos próprios. Quanto à Escola Segura também tem sido feito um bom trabalho. 
 
A representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional … informou os presentes da 
necessidade da articulação dos cursos profissionais, e que por isso está já a ser desenvolvido um portal 
que contem toda a oferta de formação profissional a nível nacional. 
 
O Representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e Desporto … referiu que a acta da última 
reunião do Conselho Municipal de Educação de vinte e três de Janeiro não referia claramente o parecer 
do Conselho Municipal de Educação relativamente à questão da Rede Escolar. Deveria existir um 
parágrafo anexo à acta com o parecer da Direcção Regional da Educação e respectivos contributos do 
Conselho Municipal de Educação. 
 

p. 1 
 
 
 
 
 
ACME88, 
p. 3 
 
 
 
ACME88, 
p. 4 
 
 
 
ACME89, 
p. 3 
 
 
 
ACME89, 
p. 3 
 
 
 
 
ACME92, 
p. 1 
 
 

 
 
 
Debate ensino privado/ensino público 
Debate liberdade de escolha/igualdade 
de oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cruza com e16, e18, f24, f25. 
 
Sentido crítico do representante dos 
Pais relativamente ao funcionamento 
do CME e à ligação entre os 
representantes/representados/autarquia. 
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O representante das associações de pais e encarregados de educação … referiu que o Conselho Municipal 
de Educação tem vindo a ser pouco funcional, nomeadamente algumas reuniões com falta de quórum. 
Ainda há muitos pontos a clarificar relativamente às competências do Conselho Municipal de Educação 
sob pena deste ser apenas um pro-forme que em termos práticos não tem muitos resultados. Os tempos 
entre as reuniões são pouco ajustados, há falta de comunicação entre os membros e com a própria Divisão 
de Educação, nomeadamente no envio do conteúdo do Plano de Transportes para a presente reunião. 
 
A Educadora … realçou o facto de que o Conselho Municipal de Educação teve um importante papel 
aquando da discussão da Carta Educativa, mas que não deve ficar por aí, havendo muitas outras matérias 
a discutir, tais como por exemplo, as crianças com necessidades educativas especiais e os planos de 
prevenção e segurança das escolas. 

 
 
ACME92, 
p. 2 
 
 
 
 
 
ACME94, 
p. 4 

 j.50) Perspectiva dos 
actores locais sobre a 
intervenção da autarquia 
no CME 

O representante dos Serviços Públicos da Àrea da Juventude e do Desporto …questionou sobre os 
encargos com transportes fora do Concelho que a Autarquia assume, tendo a … – funcionária do 
Município de Santarém na área dos transportes escolares, a pedido do Sr. Vereador, esclarecido que 
outras Autarquias também poderão assumir à partida um encargo nosso, sendo devidamente reembolsado 
posteriormente. 
 
A representante dos Docentes do Ensino Pré-Escolar Público … pediu a palavra e informou que os 
contributos dos intervenientes são muito desarticulados. O Conselho Municipal de Educação deveria ter 
um documento de diagnóstico, que seja feito um planeamento territorial educativo. 
 
(Representante do ensino básico e secundário privado) Os Ministérios e Autarquias investem 
preferencialmente nas zonas urbanas, deixando as zonas rurais desfavorecidas e o problema de 
desertificação começa logo aí. Uma forma de inverter esta situação é precisamente dar prioridade à 
construção dos Centros Escolares rurais. 
 
O representante do pessoal docente do ensino secundário público … propôs a intervenção no sentido de 
definir procedimentos para que as Escolas não sejam surpreendidas na altura das matrículas o que traz 
muitas complicações à boa gestão das Escolas. A Autarquia também deve ter um papel nesta situação já 
que suporta os transportes escolares decorrentes de muitas transferências de alunos. 
 

ACME83, 
pp. 1-2 
 
 
 
 
ACME89, 
p. 3 
 
 
 
 
ACME90, 
p. 3 
 
 
 
ACME90, 
p. 5 
 

A funcionária refere-se, por certo, ao 
caso dos alunos do Pombalinho que 
pertencentes ao concelho de Santarém 
frequentam o Agrupamento da Golegã 
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O representante do pessoal docente do ensino básico público … referiu que actualmente o segundo e 
terceiro ciclos estão sob alçada do Ministério da Educação e como ponto de partida, as Escolas destes 
ciclos devem articular-se entre si no que concerne a resposta às necessidades/oferta de ensino. As Escolas 
deverão nomeadamente chegar a acordo antes de levar o assunto a discussão ao Conselho Municipal de 
Educação. 
 
(representante do secundário público) O Conselho Municipal de Educação deverá ter um peso crucial na 
definição de toda a rede escolar dos níveis de ensino. A Autarquia como presidente do Conselho 
Municipal de Educação deverá fazer valer junto da Direcção Regional de Educação de Lisboa questões 
relativas aos procedimentos da rede escolar. 
 

 
 
ACME90, 
p. 5 
 
 
 
 
ACME90, 
p. 6 

j.51) Perspectiva dos 
actores locais sobre a 
relação estabelecida entre 
representantes e 
representados 

Na sua intervenção, a representante dos serviços de emprego e formação profissional: … mencionou a 
importância do Conselho Municipal de Educação, não devendo exceder o que está legislado em termos de 
número de representantes. 
 
O representante das Instituições do Ensino Superior Privado … refere que a política educativa dos 
últimos anos não tem sido direccionada para os alunos, mas sim para os professores e funcionários do 
Ministério, tal como a política de saúde que também não é feita a pensar nos doentes. A questão da falta 
de Auxiliares de Acção Educativa é uma questão dum país de terceiro mundo. 
 
A representante do Ensino Básico Público … menciona que a política educativa não tem favorecido assim 
tanto os professores, como se pôde constatar pelo atraso nas colocações de professores no Ano Lectivo 
dois mil e quatro, dois mil e cinco. 
 
O representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público iniciou a sua intervenção 
mencionando que a designação do representante no Conselho não seria a mais correcta, o porquê de 
existirem duas Escolas Secundárias e de apenas uma estar representada. Ficaria então ao critério do 
executivo repensar se deveriam estar ou não presentes as duas escolas. 

ACME82 
p. 1 
 
 
 
 
 
 
 
ACME88, 
p. 3 
 
 
 
 
ACME93, 
p. 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sistema de rotatividade faz com que 
em cada ano lectivo esteja 
representada uma escola secundária. 
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j.52) Os actores locais 
mobilizam/não mobilizam 
os diferentes saberes que 
circulam no CME 

O representante das Instituições do Ensino Superior Privado … menciona que Portugal é o segundo país 
da União Europeia com mais gastos na área da educação e no entanto é dos mais ineficientes. 
 
O representante das Instituições do Ensino Superior Privado … refere que se um aluno carenciado deveria 
poder ter acesso ao ensino privado através de bolsas de estudo públicas, pois afinal tudo se paga e a 
expressão “a Educação não é um negócio” é uma falsa questão. Ao longo dos últimos anos o ensino 
superior privado tem vindo a ser prejudicado face ao ensino público. Nas Escolas superiores públicas 
também há custos e no entanto a qualidade de ensino é má, ao contrário do que acontece numa escola 
privada. 
 
A representante do pessoal docente do ensino pré-escolar público … mencionou ter realizado um estudo 
académico/tese de mestrado em que investigou o processo de construção de um Projecto Educativo local 
no concelho da Golegã, desenvolvido entre 1994 e 1997, tendo disponibilizado o seu trabalho para 
consulta. 
 
 
A representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública … mencionou que deveria existir um 
tempo de formação para o representantes do Conselho Municipal, ver com outros Conselhos Municipais 
como estão a ser desenvolvidas as competências, nomeadamente no âmbito das necessidades educativas 
especiais, colocação de pessoal não docente. 
 
 O Representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e Desporto … referiu que noutros 
Conselhos Municipais foi possível definir um plano concreto de educação, permitindo novas dinâmicas, 
no entanto estas dependem muito dos parceiros envolvidos. 

ACME88, 
p. 1 
 
 
ACME88, 
p. 2 
 
 
 
ACME90, 
p. 7 
 
 
 
 
 
 
ACM92, 
p. 2 

Sempre a questão público/privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muito importante este aspecto: como 
um representante reconhece a 
necessidade de mobilizar diferentes 
tipologias de conhecimento, uns mais 
teóricos, outros mais práticos, o saber 
o que se passa noutros CME. 

j.53) Os actores locais 
entendem/não entendem o 
CME como espaço de 
aprendizagem política 

A Representante das Instituições do Ensino Superior Público… referiu a importância de manter e 
melhorar os estabelecimentos já existentes, tal como a melhoria do serviço de refeições e Ocupação de 
Tempos Livres, no sentido de minimizar a discrepância entre o Pré-escolar e primeiro Ciclo do Ensino 
Básico. 
 
A representante das Instituições do Ensino Superior Público … refere que a criação de grandes Centros 
Educativos põe em risco as Escolas públicas, sendo necessário analisar caso a caso. 

ACME84, 
p. 1 
 
 
 
ACME84, 
p. 3 

 
 
 
 
A carta educativa mobiliza o debate 
ensino público/ensino privado 
 



 974 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

Notas 
 

 
O representante das Instituições do Ensino Superior Privado … menciona que os fundos públicos 
deveriam ser utilizados para servir as pessoas, o problema da educação e por isso é que somos o segundo 
país da União Europeia com mais gastos e menos eficácia, é que direccionamos mal os fundos, sendo que 
em primeiro lugar deveria ser considerada a família e o aluno.  
 
A representante das Instituições do Ensino Superior Público … refere que existindo instituições 
superiores públicas não faz sentido estar a beneficiar instituições privadas. 
 
A representante das Instituições do Ensino Superior Público … menciona que o Conselho Municipal de 
Educação não deve servir para desenvolver guerras entre o ensino público e privado. È uma realidade que 
desde o vinte e cinco de Abril, os fundos públicos têm sido mal canalizados. Relativamente aos 
Transportes Escolares gostaria de ver esclarecida a questão colocada pela Sr.ª representante do Director 
Regional de Educação em substituição, no que concerne a comparticipação da diferença de transporte 
para o Instituto Educativo do Ribatejo. 
 
A representante dos serviços de emprego e formação profissional … mencionou que a falta de civismo 
começa precisamente à porta das Escolas, nomeadamente frente è Escola Secundária Ginestal Machado, 
apresentando exemplos de situações como encarregada de educação em que frequentemente até há 
lugares de estacionamento mas as pessoas simplesmente não cumprem. 
 
O representante do pessoal docente ensino secundário público … tomou a palavra e mencionou que a 
escola é um organismo inserido na sociedade que vai por conseguinte absorver todos os seus aspectos 
positivos ou negativos, tal como a sociedade, a escola também foi alterando os seus valores. … A escola 
não é um gueto da sociedade, apenas está inserida nela, e no seio de uma sociedade em constante mutação 
há que saber transmitir aos nossos filhos uma visão mais razoável e serena. 

 
 
 
 
ACME88, 
p.2 
 
 
 
 
 
ACME88, 
p. 3 
 
 
 
 
ACME90, 
p. 3 
 
 
 
ACME91, 
p. 5 

 
O debate público/privado atravessa 
também o ensino superior 
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11.5 Entrevista ao Presidente da C. M. de Santarém 

Santarém, 5 de Fevereiro de 2009 

 

Entrevistadora: O Sr. Presidente acompanhou o processo político dos Conselhos Locais, mais 

tarde Conselhos Municipais de Educação? Desde quando? 

 

Presidente: Eu estou na autarquia desde 2005. Não havia nada. Eu quando fui eleito tinha 

algumas prioridades. Eu sou independente, portanto, os meus vínculos partidários não 

existem, porque foi uma pré-condição que coloquei, foi apresentar um projecto, quem quiser 

apoia-o, quem não quiser não o apoia, e nesse projecto a cabeça era a educação. Então, o meu 

investimento foi maioritariamente dirigido para a educação, portanto, qual foi a minha política 

de educação: primeiro, constituir o Conselho de Educação, que estivesse de acordo com a lei e 

que pudesse ir mais além do que a conversa banal que se instala nesses conselhos; depois, foi 

ter uma atitude muito pró-activa, o Conselho servia mais para transmitir o que era feito do que 

aquilo que precisava de ser feito, muito embora reconheça, recuperei alguns contributos do 

conselho para modificar algumas, não direi estratégias, mas para modificar movimentos 

tácticos.  

Eu encontrei um Concelho depauperadíssimo do ponto de vista de educação. Para lhe 

dar só a ideia do que estou a falar, nós temos muitas escolas, neste momento não lhe sei dizer 

quantas, mas posso dar-lhe daqui a pouco o número, em que na esmagadora maioria os 

meninos tinham frio na escola, porque as escolas não tinham aquecimento e também não 

tinham refrigeração, passavam as aulas de gorros, de sobretudos, de luvas; ninguém aprende 

assim, ninguém gosta de uma escola assim, a minha primeira decisão foi equipar todas as 

escolas com aquecimento, portanto, foram condições muito, muito objectivas, muito 

materiais, porque julgo que só gostamos dos espaços que nos dão conforto e que fugimos dos 

espaços que são desconfortáveis, não posso arranjar crianças amigas da escola se a escola as 

magoa; então, essa foi a primeira medida, informei o Conselho disto, que ia fazer duas coisas 

que para mim eram essenciais, julgo que a escola não serve só para dar aulas, essa história de 

aprender matemática, português, geografia é muito interessante, e é importante, mas 

sobretudo, julgo que a escola serve para aprender a fazer amigos, para aprender a organizar os 

afectos, para aprender que o mundo não é feito só de racionalidade, mas também é feito da 

outra componente afectiva e da dimensão mais afectiva que nós temos da vida; daí que tenha 

criado condições para que o brincar fosse uma actividade por excelência dos pátios das 

escolas, para que estes não fossem o sítio onde se pára por causa de uma aula interrompida, 
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mas o sítio onde se brinca, onde se pode jogar à bola, andar de balouço, jogar ao ringue, ao 

mata, enfim, àquelas coisas todas; a segunda medida foi implementar equipamentos de 

brincar, incorrectamente chamados parques infantis, porque não têm a organização de um 

parque infantil mas de uma cobertura, de equipamentos lúdicos, de balizas de futebol, de 

escorregas, de baloiços, passando por estes equipamentos todos. Ao todo foram 45 que ficam 

implementados em todas as escolas; por outro lado, o trabalho que neste momento estamos a 

concluir é fazer que todas as escolas tivessem um telheiro, uma zona coberta, em que no 

Inverno, nos dias como os de hoje, os miúdos não ficassem presos à escola e pudessem 

continuar a brincar. Esta foi a perspectiva mais política da educação, ao mesmo tempo que 

investi muito nos centros escolares; nós somos talvez, é verdade que somos o maior concelho 

da CULT, mas nós temos seis centros escolares para desenvolver, há dois que já arrancaram e 

há dois que vão arrancar para o ano que vem, estão as candidaturas feitas para arrancar para o 

ano que vem, o objectivo é no fim do Quadro Comunitário estarem feitos seis centros 

escolares; arranjei outra forma de me relacionar também com os conselhos escolares, eu 

percebi que eles são pouco eficazes, muitas vezes estão agarrados às coisas mais pequeninas, 

ao portão da escola que não abre bem ou que fecha mal, aos carros que não podem estacionar 

naquele sítio e os meninos apanham chuva até ao carro. Julgo que pelo facto de ser professor 

e de ter sido polícia, porque actua na segurança e na droga, fui também instalando um 

discurso que foi sendo mais ou menos aceite, não direi unanimemente aceite, porque não foi, 

onde procurei desdramatizar muitos destes pequenos fenómenos transformados em 

epifenómenos: a droga, os crimes. Nós estamos numa das zonas mais pacatas do país, onde de 

vez em quando existe um caso; eu lembro-me de quando tinha três meses de mandato e uma 

mãe conseguiu meter na TSF a notícia de que tinha sido descoberta uma seringa junto a uma 

escola de Santarém e essa seringa serviu para noticiários na TSF; na segunda-feira fui ver 

onde é que estava a seringa, efectivamente era uma seringa de um toxicodependente que 

estava perto da escola. Estes símbolos funcionam como ameaças para os pais, há uma 

ambivalência na intervenção dos pais, os mais preocupados são os dos melhores alunos, os 

que se estão nas tintas para a escola são os pais dos piores alunos, muitas vezes temos que 

aturar pais-galinha e não pais, porque às vezes autopromovem-se a pais-galinha, os seus filhos 

são o centro do mundo e uma seringa a 50 metros da escola toma o dramatismo de uma 

tragédia sheakespiriana. Tem sido por aqui que tem ido este caminho da educação. Em 

relação aos conselhos vamos reunindo, logo quando entrei criei aqui uma mobilização muito 

grande para transformar Março e Abril no mês, chama-se mesmo o mês do professor, da 

escola e da criança, e faço muitos debates sobre a condição dos professores, das escolas, 



 977 

tornei isto um movimento muito aberto, muito amplo, com peritos, especialistas, envolvemo-

nos também no projecto das cidades educadoras para transformar a própria cidade num 

terreno de escola, enfim, tem sido uma caminhada grande, acabo o mandato com esse sabor 

bom na boca de ter feito coisas para aqueles de que eu mais gosto, é certo que tenho uma 

costela má a puxar por mim, tenho uma filha com 11 anos, tenho dois filhos já grandes, e 

tenho três netos que estão na escola. Tenho com a escola uma relação de conhecimento por ir 

acompanhando, não nestas escolas, mas noutras, mas os problemas repetem-se. 

 

Entrevistadora: Pelo estudo que fiz das actas do CME de Santarém percebi que este órgão 

estava quase inactivo. Houve problemas de falta de quórum, reuniões que não se fizeram. 

Como é que uma cidade como Santarém, com ensino superior, com várias escolas 

secundárias, com ensino politécnico, como é que uma cidade como esta não tinha instalado o 

CLE, quando outros municípios mais pequenos o tinham feito desde 1999? 

 

Presidente: Porque Santarém não tinha nem o Conselho Municipal de Educação nem o 

Conselho Municipal Juventude, nem o Conselho Municipal de Segurança, não tinha nada que 

fosse conselho. Mas isso traduz, não a ausência de expectativas da cidade em relação à 

autarquia, mas uma certa concepção do poder que resulta da instalação do partido que já se 

considera e se reconhece como partido único à frente de uma autarquia. Isto não é uma 

entrevista para um jornal, é para uma tese de doutoramento, se quiser até pode dizer isto, ao 

fim de três anos e meio de estar à frente de uma câmara eu julgo que a coisa mais perniciosa 

que existe numa câmara é o prolongamento dos mandatos dos presidentes e a exacerbação 

destes controlos que às tantas funcionam, como funcionaram em Santarém durante trinta anos, 

como uma monarquia instalada; gerou-se um tribalismo que apenas alimentava o poder, mais 

nada interessava, isto é pernicioso, seja qual for o partido, daí a minha profunda reserva em 

relação a todas as virtudes do poder local, tenho muitas reservas hoje em relação às virtudes 

do poder local. Tem coisas muito positivas, como a política de proximidade, se nós a 

quisermos aplicar, mas é através do poder local, com a legislação que temos, com a formação 

que temos, que renascem os velhos caciques do século XIX, que chegaram outra vez e se 

instalaram e essa produção de uma monarquia encapotada na república, por sucessões 

dinásticas, que ainda agora estão a ocorrer. Estou-me a lembrar do PSD de Tomar, em que o 

presidente abandonou o cargo há seis meses, para que, o que o seguirá tenha um ano e meio 

de rodagem antes de ser candidato e lhe passe o testemunho; o mesmo aconteceu com o PSD 

de Ourém, em que o presidente abandonou há quinze dias para que o número dois seja o 
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futuro presidente da câmara e ganhe; o mesmo aconteceu com o PS em Alpiarça, o presidente 

abandonou também há um mês, para que a número dois exerça um ano e possa ganhar. Quer 

dizer, esta sucessão dinástica, esta visão do poder de uma forma muito egocêntrica leva a que 

as competências distribuídas às autarquias se afunilem na mera gestão do poder, sem outro 

objectivo senão conservá-lo pelas vias mais expeditas, mais convenientes, ou pelas relações 

com os empreiteiros da construção civil, com o comércio local, se o comércio for interessante, 

com os industriais de uma certa área, se for essa a economia dominante, com os caciques, 

com as clientelas partidárias, se elas estiverem espalhadas pelos sindicatos ou pelas 

associações recreativas, portanto, a reprodução do poder e a forma como ele se reproduz, 

muitas vezes é a única e última finalidade do poder local. Tudo aquilo que não é essencial 

para este objectivo torna-se dispensável, e como os putos não votam, a coisa ainda é fácil no 

que diz respeito à escola, ainda fecha mais a escola. Eu tenho um hábito, que cultivo desde o 

primeiro dia, que é visitar as escolas, não na posição do presidente da câmara que vai 

institucionalmente ver obras e refeitórios e fazer inaugurações, devo dizer que temos as 

escolas quase todas remodeladas e eu fui a uma ver um refeitório, não faço inaugurações, 

aquilo é para os putos; mas vou à escola contar os meus contos de Natal, da Páscoa, vou falar 

com os putos, vou falar com os professores, porque me interessa a escola pela via da 

afectividade, eu tenho com os putos… e gosto muito dos professores, porque me remetem 

para um universo antes de ser presidente de câmara, tratam-me todos pelo Moita: “_ Moita 

então estás bom? ” e aqui dentro quando me tratam por presidente, no dia depois das eleições, 

a minha empregada, que é a ama da minha filha há dez anos, e é madrinha dela, uma pessoa 

de quem somos amicíssimos, disse-me a brincar: bom dia senhor presidente, eu não fui capaz 

de lhe responder e fui-me embora para o quarto; e eu adoro os putos que me tratam por Moita 

e tenho com eles essa relação do conto, vamos lá contar contos, vamos contar histórias, criei 

aqui uma série de iniciativas, o dia de Santarém, o dia municipal, é no dia de S. José, a 19 de 

Março, que é muito próximo da data previsível da tomada de Santarém por D. Afonso 

Henriques; no primeiro ano de mandato pensei: festeja-se isto por ser a tomada de Santarém 

por D. Afonso Henriques, o que é que os putos sabem disto? Então falei com dois jornais e 

pus todos os putos a fazer redacções e ia às escolas falar do D. Afonso Henriques: quem foi? 

O que é Portugal? Saíram dois jornais espectaculares, com coisas de a gente rebentar a rir. 

Depois falámos com os professores e todos os anos celebramos isso, com a recriação da 

época, pomos ali uns tipos a fazerem duelos, a montarem os cavalos com armaduras, e os 

miúdos envolvem-se muito naquilo, uns vestidos de cristãos, os outros são os árabes, enfim, 

há ali umas confusões e eu vou lá sempre e diverte-me aquilo; e então, envolvi-me por aqui, 
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está a ver, aliás eu vou mostrar-lhe um dos meus quadros preferidos. [Levanta-se e dirige-se 

para uma sala contígua; acompanho-o]. Eu sou coleccionador de arte há muitos anos e tenho 

um quadro (olhe ali está uma fotografia minha numa escola, ofereci-lhes um computador meu 

e então quiseram tirar uma fotografia comigo, mas como eu não estava lá puseram o 

Alexandre Herculano, como é a Escola Alexandre Herculano, inventaram uma fotografia 

minha), o quadro da minha estimação, é bonito, eu adoro-o, quando me dizem que é bonito eu 

fico baboso, é um homem, tem um bibe igual ao nosso, é amigo das flores, lê histórias aos 

meninos, tem óculos para ver melhor, tem bigode e barba, tem um ar pensativo e é um 

bocadinho careca [entrevistadora: olhe que é o melhor que se podia dizer, eu acho que não 

podia ter uma referência mais positiva do que esta]. Eu fiquei muito comovido, eles deram-me 

um livro com estas coisas de desenhos, porque eu conto-lhes histórias, eu escrevi um conjunto 

de contos para os meus filhos, que lhes contava para os deixar dormir, eu já estava cansado 

daqueles contos clássicos, então comecei a inventar contos, inventei o da Gota Maria de 

Água, e era o ciclo da água, o de um rouxinol apaixonado por uma estrela, para contar a 

história das estrelas, dos planetas e dos cometas, como é que isso andava no espaço, depois os 

contos de Natal, sobre o Menino Jesus, o Presépio, o que é o Natal, aliás tenho uma série de 

contos que vou publicar este ano; e então, quando vou às escolas levo um conto e conto-o 

[entrevistadora: e eles deliciam-se consigo e ficam extasiados, e depois é aquela dimensão, 

um presidente, com esta relação tão próxima, é uma delícia, eu acho que isso é uma boa 

mensagem], e é assim que eu tenho a minha relação com a escola e portanto, é isto. [Retoma o 

espaço inicial] 

 

Entrevistadora: Deixa-me sem palavras. E levo algum tempo a engrenar as minhas perguntas, 

que também são perfeitamente adaptáveis ao seu discurso. A seu ver, qual a intencionalidade 

política do instrumento legislativo que institucionaliza os CME e simultaneamente regula as 

Cartas Educativas? 

  

Presidente: Eu acho que é importante haver um Conselho Municipal e a institucionalização é 

importante, assim como uma Carta Educativa; eu acho que é um instrumento poderoso, 

considero poderoso, porque pela primeira vez há um pensamento organizado sobre a 

distribuição da urbanística das pessoas, aliás, a Carta Educativa, para mim, serviu, e tem 

servido não só para a escola, mas para orientar todas as políticas de ordenamento do concelho. 

Parti ao contrário, porque eu li a Carta Educativa ainda não pensava ser presidente da câmara 

e, ao abordá-la, eu percebi a falência, as várias falências do concelho de Santarém; e se julgo 
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que a Carta Educativa não pode ser um instrumento, um diploma rígido e fechado, até porque 

a nossa já precisa de algumas alterações, também julgo que ela nos dá uma abordagem das 

nossas formas de equilíbrio e crescimento. Bom, dito isto, e depois de dizer bem das cartas 

educativas, tenho de dizer uma coisa má delas, ou não é tanto da Carta Educativa, é da 

proposta material da construção dos Centros Escolares como a consequência lógica da Carta 

Educativa, porque a concentração de alunos, capaz de ser benéfica do ponto de vista 

pedagógico, e julgo que o será, sei que nos traz um problema complicado do ponto de vista 

demográfico; é que populações como nós temos no centro do nosso concelho, populações 

envelhecidas, em territórios desertificados, a deslocalização das crianças leva a um maior 

envelhecimento da comunidade e diz a história destas pequenas migrações locais que a 

fixação e a construção das novas territorialidades por parte dos jovens começa a ser realizada 

em função do seu crescimento, da sua formação e do novo espaço onde começam a perceber o 

mundo. Santarém tem de reflectir muito sobre isto, eu tenho-o feito, valerá a pena 

desenvolver os Centros Escolares como aparecem na Carta Escolar ou se não vale a pena 

sacrificar um ou dois com as localizações geográficas que têm, e reconduzir uma 

requalificação das escolas nas zonas mais deprimidas do concelho, sobretudo porque este 

concelho é muito desigual, é rico ou razoavelmente rico a sul, é rico ao norte e depois tem o 

centro muito despovoado, muito envelhecido, com taxas de envelhecimento muito altas, e 

portanto, a relocalização à custa de não naturais do concelho é um fenómeno que hoje surge, 

mas também surge o desenraizamento dos miúdos que aí nasceram; bom, e isto, como se pode 

imaginar, não é uma perspectiva estratégica para se resolver num mandato, mas sim para se ir 

desenhando e percebendo os movimentos. 

 

Entrevistadora: O fecho das escolas do 1.º ciclo: eu lembro-me de algumas actas onde deparei 

com intervenções dos presidentes de junta na defesa dos seus jardins-de-infância, 

argumentando contra a desertificação rural, e a favor da manutenção dessas instituições 

educativas, como pólos de crescimento populacional. Acha que o CME contribuiu de algum 

modo para pensar sobre isso? 

 

Presidente: Eu não sei como é nos outros concelhos, mas há um problema no CME, os 

aspectos mais estratégicos da educação são colocados de lado, o que aqui é discutido são os 

problemas pontuais, imediatistas; às vezes há um esforço para colocar problemas de longa 

duração, mas sou eu sempre que os coloco. Portanto, o nosso CME preocupa-se mais com a 

táctica do que com a estratégia; isto de que estamos a falar é de estratégia, de 
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desenvolvimento, não estamos a falar de táctica. Levantaram-se aqui alguns problemas 

desses, nós tivemos essa preocupação, Santarém é dos concelhos onde fecharam menos 

escolas, nós resistimos muito ao encerramento de escolas, mas não sei até que ponto é que a 

gente vai conseguir resistir, porque, estas dinâmicas de poder, depois sai o célebre decreto-lei 

que impõe não sei o quê, que arruma qualquer estratégia de consolidação de uma política 

local, mas nós resistimos, fechámos poucas escolas, as que temos estão a trabalhar com 

eficácia, estão a trabalhar bem, mas o CME não deu para aí grande contributo. 

 

Entrevistadora: Estava-me a falar da diferença entre a táctica e a estratégia, para mim a 

estratégia tem muito a ver com dinamização do conhecimento, a perspectiva da mobilização 

de saberes que possibilitam ter as competências para pensar largo, para pensar em chapéu, 

falta isso? 

 

Presidente: Eu lembro-me que nos últimos CME do ano passado, quando se discutiram as 

actividades extracurriculares, eu devo dizer-lhe que nós temos um dos programas de apoios 

escolares mais perfeitos do país, a proposta da Câmara para o Enriquecimento Curricular é 

notável, feita com contributos de muita gente, os putos têm de tudo à disposição, nos saberes, 

no confronto com novas evidências, mas num desses conselhos, quando se consideravam as 

actividades extracurriculares, eu consegui convencer, impondo como obrigatoriedade dessas 

actividades extracurriculares o inglês como disciplina, como matéria extracurricular que 

permitiria a primeira aprendizagem de outra língua, porque é hoje uma ferramenta de trabalho 

decisiva para o futuro, e no quadro da União Europeia, saber outra língua, mais uma língua, é 

um contributo decisivo, isso como uma estratégia de desenvolvimento de novos 

conhecimentos ou de um conhecimento primordial; é essencial percebermos que existem 

cadeiras da componente extracurricular, em que sendo todas importantes, existem algumas 

mais importantes do que outras; essa foi uma delas, a outra foi a implementação das novas 

tecnologias, consegui que estas fossem assim como que uns «masters» das actividades 

extracurriculares, sem prejudicarem as outras, mas estas como elementos de excelência; e 

depois, o contributo, na lógica do que eu lhe estava a dizer, do brincar para conhecer, do 

brincar para viver e aprender, o nosso protocolo encerra actividades, por exemplo, o Teatro Sá 

da Bandeira hoje dá um contributo decisivo para a representação cénica, mas sobretudo para 

que eles representem, brinquem, vejam, conheçam no domínio do teatro, das visitas de estudo, 

da vinda de pintores, de escritores, enfim, de uma galeria de visitas muito diferenciada, que 

vai desde o Jardim Zoológico a Belém, a ver os aviões, enfim, o universo dos meus netos, eu 
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copio isto muito do universo dos meus netos, qual é a «fome» deles, e como eles vivem num 

ambiente mais ou menos requintado do ponto de vista escolar, ando sempre à procura de 

mimetizar o que de mais requintado existe no domínio da educação para dar aqui aos meus 

putos; e portanto, isto é uma aposta que fizemos e que o Conselho aceitou bem; muitas vezes 

os próprios professores não têm consciência da oferta educativa que nós lhe propomos, 

porque ela é tão vasta e tão poderosa que ainda há pouco tempo um jornal chamava a atenção 

para isso; é difícil encontrar no país dez concelhos com a oferta educativa de Santarém, mas o 

que nos custa os olhos da cara, mas enfim, acho que é dinheiro bem investido. Os meus 

opositores, que não gostam nada destas coisas, dizem que é dinheiro mal gasto. Eu digo que 

nem chega a ser despesa, é dinheiro investido, é no imaterial, é verdade, é dinheiro investido, 

é investimento, não é despesa corrente, mas nas contas do Estado isto aparece como despesa 

corrente, não aparece como investimento, o que mostra a profunda distorção que existe na 

produção ideológica do próprio Estado, onde a educação, o investimento em educação surge 

como despesa corrente, não é investimento, investir na educação das crianças é despesa 

corrente, portanto, é a mesma coisa que comprar um tonner ou uns pregos. 

 

Entrevistadora: Senhor presidente, neste processo da constituição dos conselhos municipais 

de educação, qual o papel da ANMP, e mesmo da própria CULT? São entidades diferentes, 

mas qual o papel das duas? 

 

Presidente: A ANP mandou-nos algumas circulares, os meus colegas da CULT não 

[imperceptível] com nada, eu sou aqui um bocado o presidente maldito, não sou partidário, 

não enfileiro no politicamente correcto, porque não aceito decisões politicamente bonitas, 

porque não estou disponível para entrar em compadrios; tratam-me de várias maneiras, do 

presidente atípico, até ao polícia. Com a margem direita ainda tenho algumas relações de 

trabalho interessantes, são três presidentes, sobretudo o da Azambuja, o Joaquim Ramos, um 

homem muito interessante, tenho por ele uma grande consideração, o outro é o Paulo Caldas, 

que é muito novo ainda, anda cheio de conflitos, ele tem dois conflitos: primeiro, será um 

político igual aos outros ou será o político que está dentro dele. Eu já lhe disse isto várias 

vezes, ele é da idade do meu filho mais velho, é ainda muito jovem, eu digo-lhe, você ainda 

vive um problema de adolescente, que é saber se é um político igual aos outros patetas que aí 

há, todos eles cinzentos, monocórdicos, dizendo as coisas certas, ou será o homem que o 

habita, que é um tipo inteligente e livre, você um dia tem de escolher isso; e depois é o 

Silvino, que é um ratão já, de primeira apanha, muito engraçado, é o de Rio Maior, mas um 
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homem também eficaz, tenho com eles uma boa relação; do outro lado, tenho uma relação boa 

com o de Alpiarça, agora com a que está e com o que esteve, e com o da Golegã. Com os 

outros não tenho relações, não me interessa, não tenho tempo para perder com idiotices e 

vulgaridades, e depois eu digo-lhes isto a eles, é uma chatice, depois aquelas rotinas, aqueles 

rituais do poder, aquelas coisas, em que se enlevam, os cabelos muito certinhos, as palavras 

todas muito iguais, os lugares comuns todos iguais, as ideias todas iguais, eu chamo-lhe o 

raciocínio de circular, chega uma circular e eles são capazes de a decorar toda e dizem a 

argumentação toda da circular, e a argumentação da portaria, falam como a portaria, isto é 

mau, ou é mau ou sou eu que estou mal, isto é uma coisa que me interpela muito; 

[entrevistadora: eu percebo perfeitamente, está desiludido?] muitas vezes eu digo que não 

estou aqui bem, eu vivo entre dois amores, um amor que é sacudir as águas pantanosas disto 

tudo parado, por os putos, os velhotes, a cidade a mexer, sacudir esta cidade, ganhar uma 

auto-estima diferente; mas por outro lado custa tudo tanto, é tudo tão cansativo, sou tão 

insultado, tão maltratado por estes pares que é uma coisa pavorosa; depois, como sou muito 

livre, [entrevistadora: ninguém lhe perdoa] é. Anteontem dei uma entrevista para a revista 

Única por causa do meu brinquedo de estimação, que era uma camioneta de madeira. 

Comecei a lembrar-me dos meus tempos de puto, eu estudei numa escola igual a estas do 

centenário, num monte alentejano, e quando me perguntaram sobre o recreio da escola, o meu 

recreio da escola, como diz o George Duby sobre o homem da Idade Média, era o recreio do 

meu horizonte visual, era o espaço infinito para todas as aventuras com a minha camioneta, 

com a minha bicicleta, para mim e para todos os meus colegas; julgo que foi esse recreio que 

me deu este sentido de liberdade tão forte e este compromisso ético tão forte com a vida e isto 

no poder local, não sei como é no poder central, nunca passei por lá, isto no poder local é 

objecto de uma virulência muito grande e de maldades muito grandes, e para viver com 

maldades muito grandes, eu pensava que já as tinha vivido todas, prefiro não viver com elas, 

eu não frequento a «corte», por exemplo, deixei de frequentar a «corte», descobri que havia lá 

um concurso internacional que estava todo contaminado por favores e nesse dia disse que 

Santarém e eu não entrámos mais nisso e nunca mais lá pus os pés, mando um representante, 

um vereador que os atura, com aqueles rituais do poder, com os cafezinhos, todos a tratarem-

se por vossa excelência, não tenho paciência para isso. 

 

Entrevistadora: Eu estava a lembrar-me dessa sua liberdade, dessa sua aprendizagem para a 

liberdade e da intervenção cívica. Acha que o modo como está organizado o CME incentiva a 

participação dos seus membros? 
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Presidente: Não! O CME precisava de ter outra estrutura, uma estrutura de maior proximidade 

com a escola, quando eu digo isto é de uma forma continuada, a esmagadora maioria das 

pessoas que vêm ao CME vêm porque o presidente agendou uma reunião e têm que vir cá; 

tirando os agrupamentos que têm uma relação mais directa, a PSP, a GNR, a DREL, os 

elementos da DREL aparecem nestas coisas mais para ver se não chateamos o governo. Eu 

tenho com o governo uma relação que é muito engraçada, porque quem me apoiou à Câmara 

foi o PSD, então há aqui uma coisa engraçadíssima, desde que eu estou em Santarém vieram 

cá mais ministros e secretários de Estado, do que durante os 30 anos de governo socialista, e 

eles não entendem, a ministra da educação já cá esteve três ou quatro vezes, convidada por 

mim, vários ministros e secretários de Estado, estou sempre a convidá-los, porque eu, como 

não percebo muito da política, confesso mesmo que não percebo, nem quero perceber, porque 

eu acho que isto dos directórios partidários são clubes mal frequentados e eu quando fui 

polícia tive que andar em clubes mal frequentados por obrigação, agora não, não me interessa, 

eu fiquei tão farto de discotecas por obrigação que desde que saí da polícia, há dezoito anos, 

nunca mais entrei numa discoteca, então, ir para os directórios partidários não me entendo 

com isso, não os entendo, confesso, não os entendo, nem os do PS, nem os do PSD, da CDU 

muito menos; e o que tenho feito é estabelecer relações pessoais, de amizade, com os 

responsáveis, alguns que eram já meus amigos, fui ter com eles por sermos amigos, outros 

com os quais a relação de trabalho se transformou pelo menos numa relação de respeito 

mútuo. Estava a falar-lhe disto por causa da DREL, mesmo com a própria DREL, que tem 

comigo atenções que não tem com os outros municípios do Vale do Tejo, o que irrita muito os 

que são do partido do governo, que é aqui maioritário, como sabe, porque é que eles dão 

atenção àquele indivíduo e não nos dão a nós? Porque eu de facto procuro uma relação 

informal, pelos canais oficiais, mas por razões sempre de outra natureza, vou lá para resolver 

problemas, bom, isto tudo para dizer que o CME poderia ter uma atenção mais activa na 

definição dos projectos globais, na definição dos programas globais do concelho, mas para 

isso era preciso que conhecesse melhor o fenómeno, infelizmente não o conhece, a polícia 

tem uma visão muito redutora das coisas, se o carro da Escola Segura vai ou não vai lá, o 

[imperceptível] se não houver piolhos não diz nada, é uma senhora muito simpática, mas se 

não houver pragas de piolhos não diz nada, pronto, e há assim uma espécie de inércia, vamos 

aturar este tipo duas horas aqui, e depois há os pais-galinhas e os professores mais 

incomodados, este ano então tem sido muito difícil com os professores, estão submetidos a 

um stress muito grande devido ao processo reivindicativo, isso é externo às minhas 
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actividades mas sinto essa crispação, sinto essa desmotivação, e depois sinto um grande apelo 

à formalização. Eu faço parte de três ou quatro Conselhos Transitórios de escolas, e num 

deles, ao fim de uma hora de reunião tinha-se discutido e aprovado a acta da reunião anterior 

e tinha-se discutido se se metia ou não um ponto na ordem de trabalhos; eu disse-lhes, meus 

caros, numa hora eu já tinha despachado esta reunião, eu não tenho pachorra para estar aqui a 

discutir e aprovar actas e a discutir se entra ou não entra mais um ponto; não me ligaram 

muito, nisso os professores têm uma autonomia muito forte e eu discretamente vim-me 

embora, não tenho pachorra para estar a discutir coisas destas, não é? Esta necessidade da 

formalização das coisas faz perder muito tempo, o tempo da conceptualização, o mais 

importante para pensar, para reflectir sobre a substância das coisas, esse tempo é destruído 

pelo tempo da formalização e então muitas vezes nós estamos a formalizar o vazio, isto é, nós 

estamos apenas a instrumentalizar aquilo que já é produção normativa, mais nada; existe uma 

lei, decreto ou portaria e discute-se mais vezes como é que vamos aplicar do ponto de vista 

formal a norma do que se discute a sua substância; isto é secundarizado, ora, eu venho de uma 

formação, por vivência, por razões de vida, até por razões da minha dimensão ôntica, eu não 

tenho tempo a perder, não há tempo a perder, a vida entrega-nos pedaços de Vida para serem 

vividos para os outros. Nós estamos aqui para dar isso, não é para dar formas, quero lá saber 

se a acta tem uma vírgula a mais ou se eu disse ou não disse, aliás essa data (sic) acabou 

porque eles na outra acta tinham-me mandado uma cacetada mal dada porque eu não tinha ido 

à reunião e uma das grandes tarefas, quando aquilo já estava quase no fim, era retirar essa 

referência, porque eu de facto não tinha ido porque estava noutra reunião, eu disse não se 

retira mais nada, a cacetada está muito bem dada e não há problemas, senão era mais meia 

hora de discussão sobre aquilo, portanto, está a ver. 

 

Entrevistadora: Mas tudo isso tem que ver com a massa crítica ou não? 

 

Presidente: Tem a ver, sobretudo, com isso, Santarém tem um problema complicadíssimo, 

julgo que o Vale do Tejo tem este problema complicadíssimo, que é a forte atracção que 

Lisboa exerce sobre esta região, os melhores quadros são seduzidos pela metrópole e essa 

ausência de vigilância crítica, dessa massa crítica, esboroa-se em centros de má-língua, 

porque, como a massa não consegue superar o estado da racionalidade do objecto, então 

torna-se numa massa peripatética, no sentido aristotélico do termo, é o peripatetismo, estamos 

ali a declamar sobre um problema ou a tentar resolvê-lo, a discutir em volta do problema, mas 

não chegamos a discutir a sua essência, essa ausência de massa crítica não é apenas na escola, 
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é em toda a política cultural, de ordenamento do território, urbanística, enfim, isso é um dos 

grandes problemas do poder local fora dos grandes centros; a metrópole Lisboa aqui tem um 

papel muito nefasto, Santarém é um satélite da grande região de Lisboa, o poder de atracção é 

tal que os melhores quadros partem e a produção dessa massa crítica, da construção de centros 

de reflexão, sabe, eu com o meu olhar de sociólogo constato isso nas crónicas dos jornais 

regionais, para além dos maus cronistas, setenta por cento dos temas das crónicas é a recordar 

a Santarém dos velhos tempos, os tempos do liceu, os tempos do café, quando se vestiam 

desta maneira, quando iam à missa daquela maneira, como eram os casamentos, os bailes do 

liceu, portanto, é uma revivescência e uma rememoração que não compreendeu as roturas que 

nós estamos a viver nos nossos quotidianos. Há três dias eu estive em Valongo, convidaram-

me para ir lá fazer uma conferência sobre literatura, eu disse lá uma coisa que tenho vindo a 

amadurecer nos últimos tempos, cada vez estou mais convencido de que nós estamos a viver, 

do ponto de vista das revoluções invisíveis, uma das maiores rupturas desde a Revolução 

Industrial, que tem a ver como as novas tecnologias invadiram os nossos quotidianos 

modificando por completo os nossos conceitos fundamentais de espaço e de tempo; nós hoje 

encurtámos o espaço e acelerámos o tempo ao nível do instante, o relógio, a própria 

democratização do relógio, já no século XIX, foi superada pelo Enter da Internet, os aviões, a 

escala do satélite fez a presentificação do outro lado do mundo, das guerras em directo, dos 

jogos em directo, de tudo em directo, o que nos dá a ilusão de que conseguimos acelerar o 

tempo e contrair o espaço a limites que não permitem a reflexão porque tudo é vivido com 

uma velocidade muito grande; estas novas tecnologias criaram-nos a ilusão de que 

dominamos estas duas coordenadas, quando somos determinados por elas, Ortega y Gasset 

mostra isso bem, ninguém pode ser avaliado fora do seu espaço e do seu tempo, nós somos 

todos produto de um espaço e de um tempo, e nós agarrámo-nos a essas coordenadas desta 

revolução técnico-científica que estão a produzir essa ilusão de que nós conseguimos dominar 

o espaço e o tempo; ligamos a SICNotícias e tanto podemos ver o Freeport em directo, que 

está agora na moda, como antes a Mónica Lewinsky e o Clinton ou o Bin Laden a dizer 

quantos matou, e isto ao mesmo tempo que comemos o caldo verde, parece que somos todos 

da mesma família, dá a ideia de que estamos todos no mesmo espaço, mas não estamos, e 

estamos em tempos completamente diferentes, e esta rotura, esta aceleração, eu lembro-me 

bem disto por causa de um livro fabuloso do George Duby, que reli há pouco tempo, e que é 

O Ano Mil, onde fala do tempo do homem medieval como o tempo do toque do sino da igreja 

e o seu espaço limitado pelo seu horizonte visual; há mil anos nós tínhamos um tempo e um 

espaço que o século XIX revolucionou quando começámos todos a olhar para o relógio e 
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quando a revolução ferroviária e viária permitiu textos como os do Antero, do Eça, do 

[imperceptível], do [imperceptível], nós íamos a Coimbra a correr à procura do Proudhon, do 

Hegel, do Saint-Simon que nos chegavam de Paris, Paris era logo ali, porque o comboio já lá 

chegava, e agora já não é o comboio, é o avião, é a nave, é o satélite, se eu lhe ligar através 

deste telemóvel estabelece-se a ligação em fracções de segundo e isto vai ao satélite, vai lá 

acima e volta, é impressionante; e esta aceleração tira-nos o tempo da memória, porque o 

tempo da memória é o tempo da reflexão, portanto não temos reflexão, daí que não seja de 

espantar haver gente neurótica nos CME, porque não têm memória, tornam-se neuróticos, têm 

medo dos drogados, do crime, do portão da escola, do não sei quê, porque o quadro está 

inclinado, porque a comida, com a comida até nem refilam muito, por coisas perfeitamente 

irrisórias, e para aquilo que é essencial não há memória para pensar, não há tempo, porque nos 

perdemos na formalidade que é mais rápida, eles já pensaram, já fizeram a portaria, nós agora, 

de certa forma é como o filme do Charlot, do homem-máquina, e o CME funciona um pouco 

neste conflito, entre a neurose e a precipitação da não reflexão e a produção das ideias 

securitárias da não compreensão dos fenómenos do mundo que estão a acontecer; o medo da 

droga é uma coisa perfeitamente patética, é preciso ter enveredado pelo estudo desses 

domínios para perceber, eu tenho ouvido as maiores barbaridades com a solenidade mais 

grave sobre os territórios da droga, sobre os territórios do crime e eu tenho que ouvir aquilo e 

dizer, pronto, está bem, eu não sei nada disto, eles é que sabem, mas tudo dito porque houve 

uma seringa que apareceu uma vez a 50 metros de uma escola, é evidente que haverá aqui em 

Santarém mais do que uma seringa, porque todos os dias, basta fazer uma sondagem. Olhe, 

devem estar aí putos para falar comigo, vêm todos os dias aí para fazerem trabalhos e ponho-

os a fazer trabalhos. Vieram ontem uns de Tomar preocupados com a droga, eu disse-lhes não 

se preocupem com a droga, vão fazer o que eu vos vou dizer e depois fazem o estudo com a 

vossa professora, vão perguntar a todas as farmácias quantas seringas trocam por dia, vão 

pedir ao hospital para vos darem as estatísticas com os doentes que entraram com overdose e 

vão à polícia saber quantos assaltos a residências e a estabelecimentos houve, depois cruzem 

esses dados e vão saber quantos toxicodependentes existem em Tomar, vão ver que são muito 

poucos, quatro, cinco, seis, não sei, isto disse-lhes eu para não estarem à espera de mil, porque 

chegaram aqui convencidos que havia mil e quinhentos. 

 

Entrevistadora: Dito isto, e depois desta conversa, para que serve o CME? 
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Presidente: Primeiro serve para perceber se eles perceberam o que nós estamos a fazer. Para 

mim é importante perceber se ao menos percebem o que se está a fazer. Em segundo lugar, 

também porque gosto de saber, porque como não tenho a ideia que seja o caminho, a verdade 

e a vida, gosto de ouvir e já algumas vezes ouvi coisas que me levaram a rectificar e a 

modelar caminhos, porque por onde eu ia não tinha razão; como tenho essa humildade 

intelectual, que aprendemos nas faculdades, e que se vive nas faculdades, que é de perceber 

que há sempre um aluno que sabe uma coisa que nós não sabemos, como tenho essa 

humildade intelectual, quando é preciso mudar mudo e não tenho vergonha, que é uma coisa 

que a política não faz, que é aquele lugar comum ─ nós há muito tempo vimos dizendo, nós 

sempre dissemos, nós fomos os primeiros a dizer, eu sempre pensei assim ─, não, eu mudo de 

pensamento, não mudo de estratégia, mas mudo de táctica; isso para mim tem sido o segredo 

da relação com as escolas, com os professores, eu devo dizer que votaram contra mim nas 

eleições noventa e cinco por cento dos professores, porque esta era das zonas mais marcadas 

pelo poder socialista, eu não lhe chamo socialista porque acho que o PS não tem nada a ver 

com o que se passava em Santarém, pelo poder dito socialista de Santarém, por este poder 

local; noventa e cinco por cento dos professores votaram contra mim, votaram noutras listas 

que não a minha, foi preciso vencer essa barreira psicológica, foi preciso dizer ─ vocês têm 

aqui um colega vosso que se preocupa com isto. Julgo que no essencial conquistei essa 

confiança e que hoje tenho uma boa parceria com professores um pouco por todo o concelho, 

com os pais julgo ter essa, com os putos tenho uma relação muito especial. Com o CME é 

muito formal, por vezes com alguns contributos, mas não aqueles que eu acho, reunimos aqui 

tanta gente, podíamos dizer muitos mais disparates, porque acho que o grande drama que se 

passa nestas comunidades muito atávicas, sem massa crítica, é o medo de dizer disparates, 

quando dizer disparates é a melhor maneira de os exorcizar, esse é o problema essencial, o 

resto acho que devia ser institucionalizado, mas no sentido de lhe provocar uma adesão 

sincera e não formal a este projecto, no desenho dos projectos, na sua discussão, na sua 

continuidade. Eu estou a mobilizar para esta minha utopia uma série de ingredientes 

românticos que já não têm a ver com os quotidianos que hoje se vivem, onde os professores 

estão aflitos com as suas reclamações, os pais andam cheios de medo com o emprego, os 

polícias andam lixados com os criminosos que vão para a rua, os senhores da DREL não 

querem perder os lugares, criam-se estas revoadas e já não se sabe se o Sócrates tem maioria 

absoluta ou não e depois começa tudo com medo de perder o emprego, estas coisas são 

terríveis e é preciso lidar com isso no CME também; eu estou a falar deste porque nos outros 

todos também é assim, com excepção do da juventude, porque no da juventude nós somos 
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muito mais reactivos do que pró-activos, porque, de facto, quando se fala com a rapaziada dos 

dezoito aos vinte e oito, a coisa muda de figura, todos têm ideias, contributos e todos querem 

assumir projectos, o que é um encantamento; depois de uma reunião do Conselho da 

Juventude, eu saio daqui com o coraçãozinho quente e são capazes de me dizer que não tenho 

razão e contestam e fazem propostas, é uma gente diferente; como sou professor, consigo 

perceber, nós percebemos como é que os pomos a falar, como é que os pomos a discutir, eles 

sentem-se muito à vontade e então lá vai disto, temos tido projectos engraçadíssimos para a 

juventude, patrocinados e desenhados pelo conselho, que eles depois gerem e agem sobre 

eles; o Conselho da Segurança e o Conselho da Educação, diria, são entre o bocejante e o 

flatulento. 

 

Entrevistadora: Então mudava muita coisa? 

 

Presidente: Mudava.  

 

Entrevistadora: Mesmo se fosse aí a utopia, o que é que mudava? 

 

Presidente: Olhe, em primeiro lugar achava que os projectos educativos não deviam ser por 

concelho, deviam ter uma escala maior, envolvendo outras especificidades, julgo os projectos 

educativos deviam ser à escala regional, não direi trinta quarenta municípios, mas procurando 

identificações muito próprias no que respeita a essa escala; depois delegava todos os poderes 

do Ministério da Educação nas autarquias, eu estou-lhe a descrever um livro do Júlio Verne, 

depois obrigava os presidentes de câmara a serem inteligentes, tinham que ter coeficiente de 

inteligência, tinha que se lhe medir isso e depois com a condição de ser gente culta e agarrada 

à escola. Era o futuro do país. As autarquias não precisam de mais nenhuma competência, os 

governos tratem dos empreiteiros e das obras e dessas coisas, isso só traz problemas, 

corrupções, compadrios e facilitismos. Julgo que as autarquias deviam ser o grande motor da 

educação e deviam ter competências dominantes nessa área, talvez com a regionalização isso 

venha, tem é de mudar a malha político-partidária do poder local, porque este poder local que 

temos é uma coisa, é uma coisa, meu Deus, confrangedora, confrangedora, confrangedora. 

Preocupa-me muito, muito mesmo, isto, nós estamos nas mãos de caciques empedernidos, 

empedernidos, em que estas coisas essenciais da vida, da humanidade, da dignidade está tudo 

posto de lado, o que importa é o que dá votos, como é que eu aguento a minha família 
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política, e quando digo a minha família política não é a família do seu partido, é da facção do 

seu partido que a apoia.  

 

Entrevistadora: Por isso é que o debate sobre a centralização e a descentralização, a 

regionalização, a municipalização da educação tem tanta actualidade. Pelas suas palavras a 

municipalização da educação pode ter riscos. Podemos correr esse risco e é muito grande? 

 

Presidente: É muito grande, é uma utopia, é a viagem à lua.  

 

Entrevistadora: Senhor presidente, muito obrigada pela entrevista concedida. 

 

Presidente: Não tem de quê! 
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11. 6 Notas de campo do CLE/CME de Santarém 

10 de Maio de 2007 

 

Depois do contacto telefónico com a vereadora da autarquia de Santarém foi possível 

marcar este primeiro encontro. Recebeu-me no seu gabinete, na divisão na educação da 

autarquia, localizada no Palácio Landau, no centro da cidade de Santarém. Arquitecta de 

formação, Lígia Batalha enveredou nos últimos anos pela profissão docente. O desafio de 

Francisco Moita Flores, para fazer parte das listas do PSD, como independente, nas eleições 

autárquicas de 2005, colocou-a perante o desafio de reorganizar e coordenar o sector da 

educação. 

Depois das mútuas apresentações teceu algumas considerações sobre o meu pedido de 

colaboração. Na sua opinião, esta solicitação chegara num momento crucial, pois, iria, por 

certo, ajudá-la no processo de profunda revolução que se vivia no CME. Agradava-lhe a 

possibilidade de compreender os sentidos do meu trabalho, trocar impressões e ter acesso a 

estudos sobre a intervenção das autarquias no campo educativo. Bem informada, poderia 

rentabilizar o funcionamento da divisão da educação. 

Este departamento da autarquia encontrava-se, desde 2005, em dinâmica de 

crescimento, pois passara de três, para doze elementos. Só assim, poderia dar resposta aos 

problemas colocados pelos cem jardins-de-infância/escolas do 1º ciclo, integrados nos cinco 

agrupamentos do concelho, sem esquecer as escolas secundárias, de ensino profissional e de 

superior politécnico. 

Questionada sobre o funcionamento do CME e sobre a revolução de que me falara 

explicou que começou este trabalho, com a avaliação de tudo o que se fizera nos últimos anos. 

Tratava-se de uma reflexão critica sobre o papel desta entidade. Através de um inquérito 

lançado a todos agrupamentos e a todos os intervenientes do CME procurava-se recolher 

informações sobre as perspectivas de todos os intervenientes, sobre questões fundamentais da 

gestão desta entidade, tais como: representação; duração de mandatos; rotatividade; troca de 

informação; timings; articulação entre os diferentes níveis de ensino - o pré-escolar, o básico, 

o secundário e o ensino superior. 

Logo de seguida, a vereadora teve necessidade de se ausentar. Mas antes de sair, deixou-

me o dossier de despacho, onde, segundo a sua informação, se encontrava toda a planificação 

da sua intervenção no CME. Tive acesso a notas pessoais, a esquemas de trabalho, a 

planificação de reuniões de CME, à troca de correspondência com os agrupamentos e a actas 

do CME. Comecei por consultar a ultima acta da reunião do CME, especificamente a 
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intervenção da vereadora. Começou por agradecimentos e passou para as informações. Falou 

de todas as iniciativas da autarquia. Um dos pontos da ordem de trabalhos tinha a ver com a 

razão de ser do Conselho Municipal de Educação; outro referia-se às alterações necessárias 

nesse mesmo conselho. 

Fui folheando o dossier e registei algumas notas que me pareceram importantes, 

nomeadamente as de preparação das reuniões. Constituídas por simples memos, esquemas de 

trabalho, mas também por tópicos de intervenção e de reflexão, optei por registá-las conforme 

as encontrei, sem fazer qualquer análise sobre o seu teor. Eram as seguintes: 

• Conhecimento dos Projectos Educativos de cada instância 

• Contrato de autonomia da Mem Ramires 

• Equipa do CME 

- Organização 

- Documento que despolitize a acção do CME 

- Autarquia e CAE 

- Timings 

- Duração do mandato: 1 ano. 

Proposta 

1 – Acta alterada 

2- Proposta municipal 

3- Pedido de indicação da duração dos mandatos 

4- Detectar a falta de comunicação com os representados 

5- Proposta de calendário para instituição 

6 - (imperceptível)  

Próximo CME – 3 de Julho de 2007 

Em causa estava? 

• A rotatividade – ano lectivo? 

• Consultar as instituições acerca da rotatividade 

Qual o papel dos representantes em relação aos representados? 

Calendário 

• Oferta de cursos 

• Projectos educativos 

• Oferta cultural/educativa 

• Formação de professores 
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A questão da requalificação do 1º ciclo é fundamental 

 

Passados cerca de dez minutos, a vereadora voltou para a sala e aproveitei para lhe 

mostrar as notas que tinha retirado dos seus registos. Como estava a consultar a acta do CME 

de 23/1/2007, passámos a analisar, em conjunto, a ordem de trabalhos e o tipo de assuntos que 

eram abordados nestas reuniões. Começaram com o período de informações e avançaram para 

a ordem do dia, com a abordagem das actividades de enriquecimento curricular e dos 

prolongamentos, tendo levado à discussão as alterações previstas. Também questionaram a 

posição do CME, quanto ao modelo de gestão do próprio conselho. 

Falaram de questões de higiene e saúde pública, como seja a resolução do problema dos 

parasitas nas crianças do pré-escolar e do 1º ciclo. Mostrei-me muito interessada com este tipo 

de abordagens que envolvem verdadeiramente todos os parceiros do CME e os seus 

subsistemas. 

A vereadora referiu que aquela entidade deveria ser, a seu ver, um espaço propício ao 

debate e ao consenso e poderia, assim, contribuir para a simplificação da intervenção da 

autarquia. 

A rede escolar foi outro dos assuntos aflorados no CME, mas numa perspectiva muito 

inovadora. Aqui senti a presença de alguém com noções de espaço, de território, de cidade, 

mais alargadas, no sentido de mobilizar outros saberes, para a planificação do que deve ser a 

rede escolar. A vereadora reconheceu a importância da sua experiência como arquitecta, mas 

deu um enfoque especial às ideias e à acção do presidente da Câmara, atribuindo-lhe a autoria 

da política de investimento na fixação das populações no território concelhio. A seu ver, 

muito do desenvolvimento da região passava pelas preocupações de consolidação do tecido 

urbano, no sentido de prover condições para incrementar o seu crescimento e a fixação de 

populações em determinadas regiões do concelho. E esta perspectiva fê-los defender a 

manutenção de jardins-de-infância, em zonas onde inicialmente se previa o fecho dos 

mesmos. Falou-me de … (Presidente) com um profundo respeito, dizendo-me que se tratava 

de um presidente com um plano de intervenção, com intenções precisas dos pontos de vista 

social, económico e urbanístico. Que pretendia melhorar o conforto nas escolas e 

proporcionar às crianças diversas actividades no âmbito de uma cultura alargada. Que não 

dava muita importância aos currículos. Que investia na dispersão saudável das populações. 

Incentivava o sentido de bairro e de vizinhança, pois considerava fundamental para a gestão 

das questões de segurança. 
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Voltando aos temas abordados no CME, referiu-se ao Projectos Educativos e aos Planos 

de Actividades das escolas e dos agrupamentos e à necessidade de os contextualizar num 

Projecto Educativo Municipal. Que gostava de ser capaz de impulsionar o processo de 

elaboração deste mesmo projecto. Foi criado um grupo de trabalho para avançar com esta 

dinâmica onde participavam o ISLA/IEFP (averiguar) o Pina (averiguar). Ainda nesta sessão 

do CME foram abordados os seguintes temas: Agenda XXI; a intervenção da CULT; acesso 

das autarquias, ao novo quadro comunitário de apoio - QREN. Especificamente sobre a 

Agenda XXI referenciou-se o regimento/parceria intermunicipal e as cartas educativas. 

De seguida, orientei a conversa para as questões ligadas com a gestão do pelouro da 

educação da autarquia de Santarém, tentando recolher mais informações directas ou indirectas 

sobre o CME. 

Disse-me que em Novembro de 2006 apresentou a proposta de revisão/actualização do 

regimento do CME e que tivera, desde então, a preocupação de criar um clima de reflexão em 

todas as sessões. 

Para tal, começou por gerir, de uma forma cuidada, o espaço de encontro. Procurou 

territórios neutros, como o Instituto Politécnico de Santarém e escolheu uma sala, com uma 

mesa redonda. Que não gostava daquela comunicação muito distante, dos que falam, 

colocados na presidência e dos que ouvem, distantes, na audiência. Com estas alterações, de 

todos sentados à mesa, conseguira colocá-los ao mesmo plano, tendo sido mais fácil a 

comunicação entre os vinte participantes. 

Foi neste contexto de debate que surgiu a proposta de revisão do regimento do CME e a 

ideia de inquérito às entidades representadas. Pretendia-se saber a opinião de cada entidade 

representada, sobre o funcionamento do CME, no sentido reflexivo, de se pensar alternativas 

para se criar um “CME produtivo”, usando as palavras da vereadora. Que não se justificava 

manter um conselho unicamente com o objectivo de cruzar informação. 

Que deveria ter uma intencionalidade mais alargada, no campo educativo. A seu ver, o 

CME tinha todo o sentido, na tomada de posição local, em relação à política educativa 

nacional. Deu o exemplo do apoio que procurou granjear no CME, para a política do fecho 

das escolas e de como esse processo foi importante. 

Aproveitei as referências ao regimento e às actas do CME, para referir o meu interesse 

nestes documentos. De imediato cedeu-me em formato digital todos os registos solicitados.  

Depois de um saboroso café, trocámos contactos telefónicos e demonstrei a minha 

satisfação na forma como fui recebida, deixando o reparo da minha total disponibilidade em 

partilhar ideias. Deixei o Palácio de Landau. Mesmo em frente, num pequeno jardim, fui 
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encontrar um banco disponível. Sentei-me e registei algumas notas finais. Fiquei surpreendida 

com algumas características desta vereadora. Arquitecta de formação e professora de 

profissão demonstra ter uma perspectiva alargada do que é a intervenção do município no 

campo educativo. Preocupa-se em reflectir sobre os assuntos e envolver os outros parceiros 

neste processo. Tem um cuidado especial no modo como dirige e orienta as reuniões do CME. 

Muito interessante, a adopção de um território neutro, como espaço eleito de reunião, em 

mesa redonda. 

 

29 de Junho de 2007 

 

Há cerca de uma semana recebi um telefonema da vereadora da Educação de Santarém, 

no sentido de agendar um encontro, para conversar sobre o Conselho Municipal de Educação. 

Prontamente correspondi e ficou estabelecido que encontrar-nos-íamos em Benavente. 

Naquele dia, a vila estava em festa: largada de touros, feira anual, espectáculos musicais 

e um calor infernal. Depois de alguma dificuldade em chegar ao centro de formação, local 

estabelecido para o encontro, a vereadora fez questão de reafirmar o interesse que tinha nesta 

troca de impressões. 

Interessava-lhe saber a opinião de alguém que tivesse um conhecimento teórico sobre a 

intervenção da autarquia e especificamente sobre o CME. 

Trouxe-me uma cópia do inquérito distribuído a todos os membros do CME. Tinha 

também consigo alguns inquéritos já preenchidos pelos conselheiros, onde respondiam às 

questões colocadas sobre as competências e o funcionamento do CME. Li-os com atenção, 

para tentar perceber do que se tratava. As respostas dão-nos bem a ideia das dúvidas que cada 

um tem sobre o seu papel e em como gerir a sua intervenção. 

Alguns deles não sabem para que serve o CME. A dificuldade da vereadora era fazer 

uma leitura destas respostas. Também ela queria perceber para que servia o CME. Tinha 

consciência de que era importante, mas precisava de saber como operacionalizá-lo. 

Também sabia que o CME poderia ser um órgão fundamental para a construção do 

Projecto Educativo Local, mas não sabia como; também não sabia como fazer um Projecto 

Educativo. Mas queria aprender e fundamentalmente queria avançar, pois achava ser o 

caminho a percorrer. 

Falámos das várias vertentes da intervenção da autarquia no campo educativo: da 

necessidade de se criar a “massa crítica”, sustentáculo dessa intervenção; dos sentidos do 

Projecto Educativo Local e da sua importância; da orgânica do CME, das suas competências, 
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do funcionamento, da relação entre representantes e representados, da participação em 

educação. Ficou de me ligar novamente para me dar conta dos resultados da reunião do CME. 

Gostei francamente da conversa. 

 Ajudou-me a perceber a complexidade do trabalho da autarquia, no campo educativo e 

a entender as dificuldades de mobilização do CME, por parte dos actores autárquicos, mas 

também dos restantes actores. 

Para além de ter ficado com um exemplar do inquérito, a vereadora também me deixou 

algumas notas que tinha no seu caderno e que foram fotocopiadas. 

Quanto ao inquérito, ele requer uma avaliação mais cuidada, tendo em conta a avaliação 

da sua adequação. Na minha opinião, este registo é pouco claro e tendo em conta que existem 

muitas dúvidas sobre o CME, este questionário ainda pode confundir mais, quem é 

questionado. 

Registar os pormenores dos encontros com a vereadora nos seminários na Faculdade de 

Direito e na Faculdade de Psicologia. Referir a preocupação que a vereadora demonstra em 

participar e intervir em iniciativas académicas e científicas, nas quais se discuta a intervenção 

das autarquias e outros temas mais amplos. 

Falar também no convite que me foi feito para assistir ao Seminário sobre educação, em 

Santarém. 

 

18 de Outubro de 2007 

 

Recebi um telefonema da Vereadora da educação. Como tinha o telemóvel no silêncio, 

deixou-me uma mensagem a convidar-me para participar no próximo CME de Santarém, que 

irá decorrer dia 9 de Novembro. Que me iria enviar um e-mail com o convite e com a ordem 

de trabalhos e que teria muita satisfação em contar comigo. 

Quando tive a possibilidade de consultar a minha caixa de correio electrónico tinha a 

seguinte mensagem: 

 

Olá, Dra. Clara. 

  

Aqui lhe mando a ordem de trabalhos e a data de realização do próximo Conselho. Gostaria 
muito que estivesse presente. 

Um beijinho 

  

A vereadora  

  

-----Mensagem original----- 
De: Claudia Calhau  
Enviada: terça-feira, 16 de Outubro de 2007 17:06 
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Para:  Vereadora da Educação  
Assunto: Conselho Municipal de Educação 

Srª Vereadora, já agendámos o CME para dia 09 de Novembro, às 15h. Falta o local. 
Já fiz um rascunho da ordem de trabalhos com a Drª … .  
Faça as correcções que achar pertinentes. 
  
Ordem de Trabalhos: 
  
1 – Informações; 
2 – Apresentação das conclusões do 2º Congresso Nacional das Cidades Educadoras, 

realizado nos dias 25 e 26 de Outubro, em Santa Maria da Feira 
3 – Congresso Municipal de Educação; 
4 – Projecto Educativo; 
5 – Outros assuntos 
  
  
  

Pareceu-me uma proposta muito interessante, pelo que representa, ou seja pelo sentido 

que lhe atribuo. Parece-me que este convite para participar como conhecedora das questões do 

CME, conforme palavras da vereadora, representa a necessidade que esta autarca tem de se 

aproximar de alguém ligado à investigação, eventualmente, capaz de contribuir para o debate, 

num momento de reflexão sobre a razão de ser do CME e da intervenção da autarquia no 

campo educativo. Neste contexto, a mobilização do conhecimento poderá ser vista num duplo 

prisma: por um lado, num sentido esclarecedor sobre as diferentes perspectivas teóricas do 

problema; por outro, como factor de legitimação da própria decisão política. Em ambos os 

casos, o que está em causa é o processo político do CME, ou seja como é que à escala local, 

também se constrói a política e como é que se mobiliza o conhecimento na acção pública. 

Esta ideia tem que ser trabalhada. O caso de Santarém parece-me ser ilustrador desta ideia e 

diferenciado dos restantes 11 municípios, no sentido de visualizar um terreno fértil para a 

construção do meu objecto de estudo. 

 

5 de Fevereiro de 2009 

 

A validação da checklist de Santarém fez-se por e-mail. Aproveitei a marcação da 

entrevista com o Sr. Presidente da Câmara, para junto da Chefe de Divisão solicitar o 

preenchimento, revisão e validação de todos os campos da checklist de Santarém. 

Prontamente obtive a seguinte resposta: 

 

Boa tarde, Drª Clara Cruz, 

Respondendo à vossa solicitação, somos a enviar o questionário com mais algumas respostas. As 
que não foram respondidas devem a mudanças de executivos, de vereadores e técnicos, havendo 
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algum desconhecimento sobre as respostas a dar. De qualquer forma, colocámos a azul as respostas 
recentes. 

Com os melhores cumprimentos, votos de continuação de um bom trabalho. 

Chefe da Divisão de Educação, 

4 de Agosto de 2010 

 

Já em plena escrita da monografia do CME da Autarquia de Santarém deparei-me com 

algumas dúvidas sobre o sistema de representatividade dos três níveis de ensino público. Da 

investigação desenvolvida é perceptível a adopção de uma estratégia de rotatividade anual, 

entre os cinco agrupamentos e a escola secundária, para a selecção de cada um dos três 

representantes ao CME. Desconhece-se quais os critérios/modalidades de selecção desses 

mesmos representantes. No fundo, ignoram-se aspectos fundamentais para a elaboração da 

monografia, especialmente os referentes ao processo negocial entre as direcções dos 

agrupamentos e escolas secundárias. 

O contacto telefónico com a representante do ensino básico, actualmente Directora do 

Agrupamento de Escolas de Alcanede, serviu-me para esclarecer muitas destas dúvidas. 

Explicou-me que na fase de instalação do CME, no ano 2003/2004, a autarquia contactou 

todos agrupamentos/escolas para que, em conjunto, indicassem os representantes do Pré-

Escolar, do Básico e do Secundário. Para contornar alguma dificuldade de entendimento, 

optaram por redigir um regimento, onde ficou acordado que o critério de rotatividade dos 

agrupamentos, para a selecção dos representantes do Pré-Escolar e do Básico, seria por 

ordem alfabética. Neste contexto, coube ao Agrupamento de Escolas de Alcanede, a 

incumbência de eleger estes dois representantes ao CME e que tal eleição recaiu numa sua 

colega educadora e na sua pessoa, na altura, vice-presidente do Conselho Executivo. Nos 

anos seguintes a rotatividade entre agrupamentos processou-se do seguinte modo: 

2004/2005 - Agrupamento Alexandre Herculano; 2005/2006 e 2006/2007 – D. João II; 

2007/2008 – Agrupamento D. Manuel I. A rotatividade na representação do ensino 

secundário fez-se entre as duas escolas e optou-se por atribuir este cargo aos presidentes das 

Assembleias de Escola. 

A propósito da sua intervenção no CME referiu que sempre que havia alguma reunião 

tinha por hábito reunir com as direcções dos outros agrupamentos, para recolher 

informações/pareceres que alimentassem a agenda do debate educativo; posteriormente 

transmitia o que se passara em cada sessão. Reconheceu tratar-se de momentos de amplo 

debate que ao longo dos anos se foi perdendo, quer por falta de comunicação ou por 
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qualquer razão. Como não tinha tudo presente, ofereceu-se para consultar o dossiê do CME 

e enviar-me mais informações. 

Agradeci-lhe todas as informações prestadas telefonicamente. Trocámos e-mails e 

fiquei de lhe enviar estas notas de campo, para que acrescentasse/corrigisse algum aspecto 

que considerasse pertinente. 

 


