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10. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

AUTARQUIA DE SALVATERRA DE MAGOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10.1 – Contextualização geográfica do Concelho de Salvaterra de Magos 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 Salvaterra de Magos, Relatório final, 
p. 10. 
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10.1 Breve monografia do CLE/CME de Salvaterra de Magos 

 

I. Processo de transição/instalação do CLE/CME 

1- Conselho Local de Educação 

 
Figura 10.2: Cronologia do Conselho Local de Educação/Conselho Municipal de Educação de Salvaterra de 
Magos. Fontes: Actas do Conselho Municipal de Educação de Salvaterra de Magos; Notas de campo do CME de 
Salvaterra de Magos. 
 

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

Municipal de Educação (CME) de Salvaterra de Magos1 remete-nos para a segunda metade da 

década de 1990. A memória histórica dos actores autárquicos transmitida pelos seus 

testemunhos orais preserva o carácter pioneiro e mobilizador do CLE; referencia o ano de 

1995, como sendo o do início da sua intervenção; identifica momentos marcantes do seu 

percurso como entidade local de intervenção cultural e educativa; reconhece diferentes ciclos 

de vida que acompanham as alterações na gestão autárquica. A confirmação destas indicações 

leva-nos à pesquisa documental e à constatação da inexistência de actas das reuniões do 

Conselho Local de Educação de Salvaterra de Magos (CLESM); assegura-nos a possibilidade 

de aceder ao seu Regimento, datado de 1999, identificado como Normas de funcionamento do 

CME: 

Como tinha a facilidade de comunicação com o vereador telefonei-lhe dois dias depois e questionei-o 
sobre alguns aspectos da documentação enviada, nomeadamente sobre a natureza do documento “Normas 
de funcionamento do CME”. Informou-me que se tratava de um conjunto de orientações de 
funcionamento da entidade antecessora ao CME. Era de facto o CLE que a dada altura assumira a 
designação de CME (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, p. 872). 
 
Quanto à documentação em falta disse-me que temia não poder corresponder aos meus anseios. Que 
ainda não tinha encontrado as actas do CLE, criado em 1995. Receava que as mudanças de instalações e 
mesmo a falta de uma cultura de preservação documental tenham tido consequências negativas para a 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE/CME de Salvaterra de Magos mobiliza-se o seguinte corpus 
documental: notas de campo das visitas exploratórias à autarquia de Salvaterra de Magos, referentes à 
comunicação presencial e por e-mail com o Vereador da Educação; entrevista à Presidente da Câmara de 
Salvaterra de Magos; Regimento do CLE; acta de eleição de representantes ao CME; Regimento do CME; 
convocatórias/correspondência do CME; actas das reuniões do CME (cf. Inventário do corpus documental de 
Salvaterra de Magos, p. 813). 
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manutenção deste património. Relativamente às actas em registo informático, também se mostrou receoso 
quanto ao seu destino (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, p. 872). 
 
Começou pelo eixo de análise Processo de transição/instalação do CLE/CME: rectificou a data de 
constituição do CLE para 1995, referenciando a sua existência até 2003, data da criação do CME; 
identificou a autoria desta iniciativa como sendo do Dr. …, Presidente da Câmara e simultaneamente 
Vereador da Educação; confirmou a composição do CLE. Falou do CLE; considerou-o um órgão 
informal que se reunia, três em três meses, para debater problemas e encontrar consensos, sem carácter 
institucional, sem a preocupação de registo de actas (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de 
Magos, pp. 872-873). 
 

Não é possível datar, com precisão, o acto de constituição do CLE, referenciado algures 

entre os anos de 1995 e 1997. Para além desta incerteza, as informações veiculadas pelo seu 

regimento2 sobre a sua composição e modo de funcionamento; as indicações transmitidas 

pelos autarcas, respeitantes ao número de reuniões por ano e à agenda política; todos estes 

elementos de análise possibilitam traçar o percurso desta entidade e perceber a importância 

que lhe é atribuída, tanto pelos actores autárquicos, como pelos actores locais. Nos oito anos 

de vida, o CLE conhece três equipas autárquicas3, dois Presidentes de Câmara e um Chefe de 

Divisão4 que, em diferentes ciclos e de um modo diverso, contribuem para a construção de 

uma entidade, sem carácter institucional, intencionalmente mobilizadora de todos actores 

locais; acompanham a agenda política nacional e canalizam a discussão para as temáticas 

Projecto Educativo Local5/Projecto Educativo de Escola; procuram dar visibilidade ao 

trabalho das escolas, incentivando-as a participar na Feira da Educação; reconhecem os 

poucos resultados destas intervenções, atribuídos à própria orgânica do CLE, entidade não 

dimensionada para a análise estratégica da política educativa local: 

                                                 
2 Não se conhece a data precisa do Regimento do CLE; sabe-se que é de 1999 ou posterior, tendo em conta as 
referências que faz ao Decreto-Lei n.º 115 A/98, de 4 de Maio e à Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; adopta a 
designação de Conselho Municipal de Educação de Salvaterra de Magos, o que pressupõe um conhecimento 
informado do debate em torno da designação desta entidade. 
3 O CLE surge da iniciativa do Presidente da Câmara, em plena gestão autárquica socialista; em 1997 dá-se a 
substituição desta equipa, por outra, pertencente à CDU, com a entrada de uma nova Presidente de Câmara; nas 
eleições autárquicas de 2001, a anterior Presidente concorre pelo Bloco de Esquerda, permanecendo à frente da 
autarquia nos mandatos seguintes. 
4 O Chefe de Divisão, professor de profissão, entra no sector da educação da autarquia pela mão do Presidente da 
Câmara socialista; apesar da mudança de equipa autárquica continua a trabalhar na área técnica; no mandato de 
2005 assume a vereação da Educação: “Professor de profissão, o Dr. … começou, em meados dos anos de 1990, 
a sua experiência como chefe de divisão no tempo da gestão do PS na autarquia. Acompanhou as mudanças 
políticas que colocaram a câmara nas mãos da CDU e, mais tarde, nas do Bloco de Esquerda. Vereador desta 
última força política, é o responsável pela Divisão de Acção Social e Cultural, que tem a seu cargo os assuntos 
da educação, da acção social, dos transportes escolares, do turismo, do desporto, das bibliotecas, da juventude e 
da animação”( cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, p. 869). 
5 No regimento do CMESM (CLESM) consta o seguinte objectivo: “a)A criação de um projecto educativo 
concelhio, procurando envolver neste processo os agentes educativos, bem como as várias forças sociais, 
culturais e económicas do Concelho de Salvaterra de Magos, representadas no CMESM, aumentando a 
responsabilidade local através da coordenação e mobilização de recursos” (cf. RCLE5, p.2). 
 
 
 



 799 

 

Sim, nós criámos o Conselho Local de Educação. Com a publicação da lei, houve apenas um agente que 
foi chamado a participar que anteriormente não estava nesse conselho, ou nessa comissão. Nós 
independente de haver ou não haver, em termos legais, a necessidade de termos uma representação sobre 
educação, onde os vários agentes independentemente das suas funções, tinham uma palavra a dizer sobre 
o processo educativo, no nosso Concelho nós já tínhamos já essa comissão formada. Penso que apenas 
um agente que não estava previsto e que foi chamado, a quando da publicação da lei (cf. EPCM4, p. 858). 
 
Neste contexto, realizou-se durante dois anos consecutivos uma feira da educação com a representação de 
todos os estabelecimentos de ensino; organizaram-se várias conferências sobre o Projecto Educativo, 
tendo como conferencista a Dr.ª … (Professora da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da 
Universidade de Lisboa). Segundo a sua opinião, estas iniciativas tiveram poucos resultados; esses fracos 
resultados ficaram a dever-se à própria orgânica do CLE, que não era a de uma entidade de planeamento 
da política educativa local, pois os intervenientes no CLE nunca encararam a Câmara Municipal como 
parceiro. A câmara era vista apenas como uma entidade financiadora (cf. Notas de campo do CME de 
Salvaterra da Magos, p. 870). 

 

O Regimento do CLE surge passados cerca de quatro anos de intervenção local, baseada 

na relação informal entre pares, envolvendo a autarquia, as escolas, o centro de formação de 

professores e os parceiros de outros subsistemas. Segue a matriz do protocolo de cooperação 

entre o Ministério da Educação (ME) e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses 

(ANMP), no que diz respeito aos princípios gerais e avança com um articulado 

particularizado, onde consta: âmbito; definição e local de funcionamento; princípios gerais e 

objectivos; composição; atribuições; tomada de posse; mandato; regime de funcionamento; 

reuniões; competências; quórum e deliberações. Relativamente à sua composição identificam-

se 24 membros: 

Tabela 10.1 – Composição do Conselho Local de Educação de Salvaterra de Magos 

 

Membros do Conselho Local de Educação de Salvaterra de Magos 

 

N.º de 

Membros 

Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos 1 

Chefe de Divisão (que substitui o Presidente) 1 

Representante da Delegação Escolar 1 

Representante do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos 1 

Representante do Agrupamento Vertical de Escolas de Marinhais 1 

Representante da EB 2,3 Prof. António Lopes 1 

Representante da Escola Secundária de Salvaterra de Magos 1 

Representante da Escola Profissional de Salvaterra de Magos 1 

Representante das Associações de Pais 5 

Representante do Centro de Formação Paulo Freire 1 

Representante das Associações de Estudantes 2 

Representante do Ensino Recorrente  1 

Representantes das IPSS 4 
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Representante da Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos 1 

Representante das Auxiliares de Acção Educativa 1 

Representante do Centro de Emprego 1 

Fontes: Regimento do Conselho Local de Educação de Salvaterra de Magos (cf. RCLE5, pp. 2-3) – cf. Checklist 
do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, p.815). 

 

Se a definição dos princípios gerais do CLE é similar ao documento saído das 

conversações ANMP/ME, os objectivos, as atribuições e o regime de funcionamento são 

diferentes e deixam transparecer a apropriação da experiência anterior. O CLE funciona em 

plenário e em comissões especializadas a título permanente e eventual: o plenário reúne, pelo 

menos, uma vez por período; as comissões reúnem sempre que necessário, convocadas pelo 

coordenador ou pelo Presidente da Câmara e podem integrar “individualidades de reconhecida 

competência nos assuntos a tratar”6; o plenário é constituído por todas as comissões7 (cf. 

RCLE5, pp. 4-5). São criadas 3 comissões permanentes: a Comissão de Apreciação e 

Acompanhamento de Projectos Educativos, composta pelo representante das IPSS, pelo 

representante do Agrupamento Vertical de Marinhais, pelo representante do Agrupamento 

Horizontal de Salvaterra de Magos, pelo representante da Escola EB 2,3 Professor António 

Lopes, pelo representante da Escola Secundária de Salvaterra de Magos e pelo representante 

da Associação de Pais; a Comissão de Acção Social Escolar8; a Comissão de Formação e 

Avaliação, composta pelo representante do Centro de Formação, pelo representante do Centro 

de Emprego e pelo representante da Coordenação da Área Educativa (CAE). A coordenação 

do plenário e das comissões está a cargo da Presidente da Câmara, prevendo-se a sua 

substituição pelo Chefe de Divisão de Acção Social e Cultural, agente catalisador9 da 

interacção autarquia/escolas. 

                                                 
6 Neste contexto, o chefe de divisão convida o Dr. … (Professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa) para falar da intervenção das autarquias no campo educativo; por 
dificuldades de agenda, o especialista convidado não comparece (cf. Checklist do CME da Autarquia de 
Salvaterra de Magos, p. 820). 
7 As competências do plenário centram-se no funcionamento das comissões. O que nos leva a crer que o sucesso 
do plenário depende do trabalho das comissões, ficando a autarquia na “retaguarda”, numa posição não menos 
eficiente. 
8 No regimento do CLESM não consta a constituição da Comissão de Acção Social Escolar. 
9 Ao referenciar o chefe de divisão como agente catalisador do CLE e mais tarde do CME pretende-se passar a 
ideia da importância da sua intervenção nas três equipas autárquicas que se sucedem, quer como chefe de 
divisão, quer como vereador da educação: “Ainda a propósito da intervenção da autarquia no campo educativo, 
referiu que todo o trabalho estava centrado na sua pessoa; não tinha ninguém a trabalhar na área da educação e 
só agora lhe fora possível abrir um concurso para uma licenciada em Ciências de Educação. Tinha duas técnicas 
na acção social, uma nos transportes escolares e um funcionário nas actividades de enriquecimento curricular. 
Pontualmente, os funcionários da biblioteca e da animação também desenvolviam trabalho com as escolas. 
Explicou que a experiência anterior como chefe de divisão lhe dera um conhecimento das escolas, e que até ao 
momento não sentira necessidade de ter outro técnico que se dedicasse exclusivamente ao trabalho educativo; 
contudo, as actividades de enriquecimento curricular tinham alterado a situação, pelo que decidiram proceder à 
contratação de uma técnica licenciada” (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, p. 871). 
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Ao longo da sua vida e nas múltiplas reuniões desenvolvidas, das quais não se 

conhecem actas, são tratados temas que permitem estruturar e regularizar as parcerias 

escolas/autarquia e implementar as principais políticas educativas: acordam-se apoios 

logísticos; procura-se soluções para os problemas das escolas; discutem-se as diferentes 

questões educativas; prepara-se e promove-se a Feira da Educação; trabalha-se os Projectos 

Educativos das Escolas; perspectiva-se os programas de acção socioeducativa, dos transportes 

escolares e de animação sociocultural, (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, 

p. 870). 

Oito anos passados desde a sua criação, o CLE é substituído por um novo órgão, o 

Conselho Municipal de Educação, regulado e formatado segundo parâmetros nacionais: 

 
O facto de institucionalmente haver a obrigatoriedade de criar esse Conselho atrofia o desenvolvimento 
do nosso trabalho. Dá a ideia de que nós estamos ali, não por que queiramos, mas por que foi criada uma 
lei e nós temos que reunir (cf. EPCM4, p. 858). 

 
 
Parecia-lhe que o Conselho Municipal de Educação tinha sido constituído em 2003, tendo havido uma 
reunião em 18 de Maio do ano seguinte para apresentação da equipa encarregue da elaboração da carta 
educativa, constituída pelo Dr. … e pelo Dr. … (Equipa CEDRU); nessa reunião fora apresentado o 
conteúdo da carta educativa e as propostas de intervenção (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de 
Magos, p. 869). 

 
 

2. O Conselho Municipal de Educação (CME): constituição e regimento 

Oito meses após a promulgação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro (que 

regulamenta simultaneamente os Conselhos Municipais de Educação e a Carta Educativa), a 

autarquia de Salvaterra de Magos avança com a instalação do CME, reunindo pela 1.ª vez, em 

Setembro de 200310. Seguindo o calendário do processo político de transição dos CLE para os 

CME, apropria-se das novas directivas nacionais, contactando todas as estruturas 

representadas e existentes no município, para que indiquem 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 educadores/professores promovem-se reuniões 

por ciclos de ensino: a representante do Secundário é eleita pelos professores da Escola 

Secundária de Salvaterra de Magos; os representantes do Pré-Escolar e do Básico são eleitos 

pelos professores dos diferentes ciclos de ensino, pertencentes ao Quadro de Nomeação 

Definitiva (PQND) dos três agrupamentos e da única escola EB 2,3 e recaem, 

                                                 
10 Referencia-se esta data com alguma margem de erro, já que não se dispõe de acta; adopta-se a informação 
transmitida pela acta de reunião de Eleição dos Representantes da Educação Pré-escolar e do Ensino Básico no 

Conselho Municipal de Educação: “Começou por se informar os presentes da reunião que teve lugar na Câmara 
Municipal da Salvaterra de Magos no dia dezanove de Maio de dois mil e três, presidida pelo professor … [chefe 
de divisão], onde foi referida a necessidade de se eleger os representantes dos docentes para o Conselho 
Municipal de Educação que iniciará funções em Setembro de dois mil e três” (cf. OCME8, p. 1). 
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respectivamente, na Vice-Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de 

Marinhais e na Presidente do Conselho Executivo da Escola EB 2,3 Professor António Lopes:  

 

Começou por se informar os presentes da reunião que teve lugar na Câmara Municipal da Salvaterra de 
Magos no dia dezanove de Maio de dois mil e três, presidida pelo professor … (chefe de divisão), onde 
foi referida a necessidade de se eleger os representantes dos docentes para o Conselho Municipal de 
Educação que iniciará funções em Setembro de dois mil e três (cf. OCME8, p. 1). 
 
A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ponto único – eleição dos representantes da educação pré-
escolar e do ensino básico no Conselho Municipal de Educação e foi presidida pelas presidentes dos 
conselhos executivos, … e …. dado o ensino básico ser representado por um único docente, neste 
Conselho, os professores presentes (PQND), após alguma reflexão, decidiram criar uma Comissão 
Especializada do Ensino Básico, composta por oito elementos, sendo dois do primeiro ciclo, dois do 
segundo, dois do terceiro ciclo e as presidentes … e … . Seguidamente procedeu-se à eleição do 
representante do ensino básico, no Conselho Municipal de Educação, tendo sido eleita, para o ano lectivo 
dois mil e três e dois mil e quatro, a presidente do Conselho Executivo da EB 2,3 Professor António 
Lopes, … .Quando à educação pré-escolar, foi eleita a educadora de infância …, vice-presidente do 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escola de Marinhais (cf. OCME8, p. 1). 

 

Simultaneamente avança com a elaboração do regimento. Ignora o legado do CLE e 

segue o articulado proposto pela ANMP: noção e objectivos; competências; composição; 

presidência; duração do mandato; substituição; faltas; constituição de grupos de trabalho; 

periodicidade e local de reuniões; convocação de reuniões; ordem do dia; quórum; uso da 

palavra; elaboração dos pareceres, propostas e recomendações; deliberações; actas das 

reuniões; apoio logístico; casos omissos; produção de efeitos. Prevalece o seu carácter 

consultivo, como “instância de coordenação e consulta, a nível municipal, da política 

educativa e tem por objectivo promover, 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 

acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e de eficácia do 

mesmo.” (cf. RCME10, art.º 1.º). 

A decisão de fazer tábua rasa do Regimento do CLE e optar pelo modelo institucional 

da ANMP significa o assumir do fecho de ciclo e o abrir de outro. Mesmo quem sabe o que 

significa a intervenção local em matéria educativa reconhece uma nova era: 

 

Eu tenho uma posição muito crítica em relação a isso e também tenho alguma liberdade política para falar 
sobre todos os assuntos. Nunca, politicamente, pelo menos nos últimos anos, me impuseram nada, nem 
nunca me disseram: “- fala só sobre isto e se perguntarem isso, tens que ser da nossa opinião”. Os colegas 
presidentes, até dizem que Salvaterra de Magos é o Concelho mais livre de Portugal. Dizem isso até na 
brincadeira: “- Tu estás à vontade”. É uma verdade! (cf. EPCM4, pp. 859-860). 

 
Eu sou um pouco crítica em relação a alguma legislação que vai saindo, algumas posições, algumas 
obrigações, que nos são impostas. Eu acho que não temos que impor nada. (cf. EPCM4, p. 860). 
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No Regimento do CME de Salvaterra de Magos 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: 

Organigrama n.º 10.1 – Funcionamento do CME de Salvaterra de Magos. 

 

 
Fontes: Actas do CME de Salvaterra de Magos; Regimento do Conselho Municipal de Salvaterra de 

Magos (cf. RCME10). 

 

 Os representantes são designados pelo período correspondente ao mandato autárquico. 

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

dever da participação; a falta de assiduidade não representa perda de mandato; os convidados 

habituais não são identificados; a ligação/comunicação entre representantes e representados 

não é referenciada; as formas de publicitação das deliberações do CME não estão previstas. 

Como factores de diferenciação relativamente ao regimento tipo da ANMP constam: 

antecedência com que cada representante apresenta propostas ao CME; a ordem de inscrição, 

como elemento regulador do uso da palavra dos intervenientes (cf. Checklist do CME da 

Autarquia de Salvaterra de Magos, p.817; RCME10, art. 13. º). Ainda em 2003 tem lugar a 

primeira reunião11 que se presume ser a correspondente à definição da composição do CME e 

sua instalação. 

 

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; a representante do pessoal docente do Ensino Secundário público; a representante 

do pessoal docente do Ensino Básico público; a representante do pessoal docente da Educação 

                                                 
11 Não se conhece nem acta, nem data precisa da 1.ª reunião do CME. 

CME 
Salvaterra de Magos 

 

 
Plenário 

 
Grupos de Trabalho 
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Pré-Escolar público; o representante dos Estabelecimentos de Ensino do Ensino Básico e 

Secundário privados; duas representantes das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação; o representante das Associações de Estudantes; a 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 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. 

RCME4, art.º 3º, ponto 3), como também dispor de apoio logístico e administrativo (idem, 

art.º 17º). A escolha da Presidente da Câmara recai desde o primeiro momento na presença 

dos 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. Não convida os Presidentes dos 

Agrupamentos/Escola Secundária para participarem no CME; indirectamente esta presença 

faz-se sentir por intermédio dos representantes dos professores dos diferentes ciclos de 

ensino12 (cf. Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, p. 823). Conforme o 

tema em análise a Presidente faz-se acompanhar do Chefe de Divisão da Acção Social e 

Cultural, mais tarde Vereador da Educação que apresenta 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 Salvaterra de Magos, p. 824). Estas propostas/relatórios não são 

enviados antecipadamente para os representantes e convidados do CME; são remetidos, 

posteriormente, para os Agrupamentos (cf. ACME81, p. 2). 

 

2- Regularidade/assiduidade do/no CME 

As informações referenciadas decorrem da leitura e análise da única acta existente, de 

uma, das quatro reuniões do CME13 relativas ao período14, que vai do ano lectivo de 

2003/2004, ao ano lectivo 2007/2008. O quadro seguinte procura sistematizar esses dados: o 

                                                 
12 Conforme consta no Quadro 10.1 referente às presenças/ausências dos representantes, dos convidados e dos 
especialistas, esta representatividade faz-se por acumulação e está assinalada com as alíneas f), g), h) e i); não 
esquecer que a contabilização das presenças resulta desta acumulação. 
13 A identificação das 3 reuniões do CME das quais não se conhecem as actas faz-se à custa das respectivas 
convocatórias. 
14 Inventário do corpus documental dos CME de Salvaterra de Magos, p. 813. 
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período estudado, em mandatos autárquicos e por anos lectivos; o n.º de reuniões por ano 

lectivo; as presenças/ausências dos representantes, dos técnicos da autarquia, dos convidados, 

dos especialistas convidados, nas reuniões do CME: 

 

Quadro 10.1 – Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME de Salvaterra de 
Magos – 2003/2004 a 2007/2008. 

 
Fontes: Actas do CME de Salvaterra de Magos, 2003/2004 a 2007/2008; Convocatórias do CME de Salvaterra 
de Magos; Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos (cf. Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra 
de Magos, p.823). 
  

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

Salvaterra de Magos reúne 4 vezes: no 1.º mandato, de 2003/2004 a 2004/2005, reúne 3 

vezes; no 2.º, de 2005/2006 a 2007/2008, reúne 1 vez. O número de reuniões por ano lectivo é 

variável:  

Tabela 10.2 – Número de reuniões do CME de Salvaterra de Magos, por Ano Lectivo. 

 

Fontes: Actas do CME de Salvaterra de Magos; Convocatórias do CME de Salvaterra de Magos (cf. Checklist do 
CME da Autarquia de Salvaterra de Magos. p. 821)  

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 0 

2006/2007 0 

2005/2006 1 

2004/2005 1 

2003/2004 2 

2002/2003 0 
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Nestes encontros estão previstas 18 presenças, correspondentes aos diferentes 

representantes da autarquia, ao representante da DREL/Coordenação Educativa da Lezíria do 

Tejo, aos representantes dos Professores, ao representante dos Estabelecimentos de Educação 

do E. Básico e Secundário privados, mais propriamente o representante da Escola Profissional 

de Salvaterra de Magos, às Associações de Pais e de Encarregados de Educação, 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 do Chefe de Divisão da Acção Social e Cultural do município e com 

convidados assíduos, sempre que convocados: os técnicos especialistas pertencentes ao 

Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional (CEDRU), a empresa encarregue de 

diagnosticar as necessidades do concelho em termos de ordenamento escolar e de projectar a 

Carta Educativa.  

As presenças/ausências de todos os intervenientes são referidas na única acta analisada 

e essa contabilização dá-nos uma leitura muito restrita, tanto horizontal, como vertical da 

assiduidade no CME, por mandato e por reunião: 

Por mandato, permitindo-nos referenciar: no 1.º mandato, a impossibilidade de 

contabilização de presenças, pois não se dispõe de registos/actas; no 2.º mandato e na única 

acta existente, a identificação das presenças de todos os membros, com excepção de um dos 

representantes das Associações de Pais e do representante da Segurança Social; reconhece-se 

a comparência do especialista pertencente à CEDRU, encarregue de apresentar o Relatório 

Preliminar da Carta Educativa; 

Por reunião, permitindo-nos referir o funcionamento do plenário com a presença da 

quase totalidade dos representantes, quando se trata de aprovar a Carta Educativa, 

respondendo positivamente à mobilização da Presidente e do Chefe de Divisão; cumprida esta 

formalidade, o CME deixa de reunir.  

 

3- Funcionamento do CME 

A mudança de mandato não corresponde obrigatoriamente à alteração/renovação de 

representantes. Não são accionados mecanismos de substituição e grande parte dos membros 

do CME assume a continuidade da sua intervenção. As poucas alterações decorrem, 

naturalmente, da substituição de cargos, fruto da mobilidade no interior dos serviços, nos 

diferentes subsistemas; da renovação das equipas autárquicas, nomeadamente da entrada do 

novo Vereador da Educação, anterior Chefe de Divisão; da alteração do representante da 

DREL, cargo inicialmente entregue a uma docente, de uma das escolas do concelho e 
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posteriormente desempenhado pelo Coordenador da Lezíria do Tejo/Coordenador da Equipa 

de Apoio às Escolas. Aprovada a Carta Educativa, os representantes voltam a ser chamados 

para debater a agenda local e regional15; os representantes não se mobilizam para a 

participação activa; a reunião não se realiza por falta de quórum; o CME resta anestesiado. 

Para tal inércia contribui a apropriação que é feita pela autarquia e pelos actores locais16, do 

quadro normativo do CME, resumindo-o a um mero instrumento de validação da Carta 

Educativa: 

Só mais tarde, segundo se lembrava, em Maio ou em Junho de 2006, se convocou novamente o CME para 
que se pronunciasse sobre esse documento. Não havendo quórum nessa reunião, fez-se uma segunda 
convocatória para Julho de 2006; foi então aprovada a carta educativa, não mais se tendo reunido este 
órgão (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, pp. 869-870). 
 
Falou da fraca actividade desta entidade, reunia-se poucas vezes, e as pessoas não se questionavam sobre 
a sua inércia. Usando as suas palavras, “houve uma dinâmica inicial, mas tudo morreu”. O CME foi 
pensado como um espaço de reflexão, mas a dinâmica inicial esvaiu-se, pois tudo era visto como sendo da 
responsabilidade da autarquia. Segundo a sua opinião, não houve capacidade de reflexão e o CME deixou 
de ter interesse; contudo, à sua margem, o Conselho Consultivo de Transportes Escolares continuou a 
funcionar (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, p. 870). 
 
Não tenho resposta para lhe dar. Também quero perceber por que razão passado este tempo todo, não 
houve reuniões do Conselho Municipal de Educação (cf. EPCM4, p. 864). 

 

A autarquia e principalmente a sua Presidente não se revêem neste CME: desvalorizam 

o plenário e a sua carga institucional; evocam o bom funcionamento dos pequenos grupos; 

activam as comissões especializadas; deixam de legitimar as suas tomadas de decisão através 

deste órgão; não debatem as questões educativas locais nesta instância, inicialmente, criada 

para ser de coordenação e de consulta; antes preferem investir no diálogo informal e na 

relação de proximidade com as escolas (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos, 

pp. 869-873; EPCM4, pp. 858-861): 

Notava que nos Conselhos Municipais de Educação raramente havia intervenções (cf. EPCM4, p. 858). 
 
No Conselho as pessoas estavam muito mais fechadas. Não direi envergonhadas, mas com mais 
dificuldade de se pronunciarem de viva voz, darem a sua opinião. Por isso é que eu acho que é preferível 
parcelarmos as reuniões para que as pessoas se conheçam (cf. EPCM4, p. 859). 

 
Eu gosto muito mais das reuniões à volta de uma mesa. Não gosto daqueles encontros em que estão três 
pessoas a dirigir e todas as outras à frente. Estamos em posição diferente. As pessoas normalmente ficam 
inibidas (cf. EPCM4, p. 858). 
 
Como temos a outra forma de trabalhar, a deslocação com frequência às escolas do 1º ciclo, que são 
aquelas que ainda dependem de nós, algumas idas também ao 2º e 3º ciclo, a boa relação, que felizmente 

                                                 
15 A ordem de trabalhos da reunião do CME de 12/07/2006 é a seguinte: aprovação da acta da reunião do dia 14 
de Março; actividades de enriquecimento curricular no ano lectivo 2006-2007; agenda XXI; plano de animação 
socioeducativo para o ano 2006/07; abertura do ano lectivo 2006/07 (cf. CCME27, p. 1). 
16 Os actores locais têm no Regimento do CME um instrumento de revitalização desta entidade, no sentido em 
que podem convocar reuniões, “a requerimento de pelo menos dois terços dos seus membros, devendo, neste 
caso, o respectivo requerimento conter a indicação do(s) assunto(s) que deseja(m) ver tratado(s)” (RCME10, 
artigo 10.º, p.6). 
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temos, também alivia. Talvez por isso, que não haja aquela necessidade de reunir o tal Conselho 
Municipal de Educação, porque acaba por ser uma tarde em que os ganhos são muito reduzidos e depois 
vamos fazer o quê? Estamos só a cumprir a lei? Quando digo ganhos e proveitos digo-o em termos do 
sistema educativo, de melhoramento das condições (cf. EPCM4, p. 868). 
 
 
O CME conta a partir do ano lectivo de 2004/05 com a intervenção de 1 grupo de 

trabalho, criado por iniciativa presidencial. Serve, essencialmente, para analisar projectos 

específicos (cf. Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, pp. 825-826): 

 

Quadro 10.2 – Grupo de Trabalho/Comissão Especializada do CME de Salvaterra de Magos. 

Ano 

Lectivo 

Grupos de Trabalho 

 

Composição Temas/Actividades 

 
 

2004/05 

 
Conselho Consultivo 
dos Transportes 
Escolares e Acção 
Social 

 
Agrupamentos e Escolas; 
Chefe de Divisão/Vereador 
da Educação 

 
Análise e discussão do Plano de 
transportes de cada ano lectivo. 

 
Fontes: Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos; Convocatória da reunião do CME de 31/05/2005 (cf. 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, p. 825). 

 

A partir do momento em que o CME deixa de reunir em plenário, o percurso desta 

comissão especializada faz-se à sua margem e pela mão da Presidente da Câmara17 e mais 

tarde do Vereador da Educação; assume-se herdeira dos anteriores Conselhos Consultivos de 

Acção Social Escolar e dos Transportes Escolares 18 ; reúne-se uma a duas vezes por ano para 

analisar/decidir os apoios socioeducativos (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de 

Magos, p. 870):  

Assim as reuniões do Conselho Municipal de Educação são desta forma desdobradas. Não há aquela 
carga institucional, em que determinadas pessoas dirigem a reunião e as outras estão do outro lado. 
Quando é assim, as pessoas não falam, não conversam, não dão opinião. Não gosto dessas reuniões. 
Gosto mais daquelas em que toda a gente se senta à volta da mesa (cf. EPCM4, p. 857). 
 
Houve um conselho para a aprovação da Carta Educativa e que já lá vai algum tempo. Mesmo com estas 
alterações decorrentes da junção do Agrupamento de Salvaterra com a Escola Secundária, com estas 
alterações não houve mais reuniões de CME. Esta situação deve-se ao facto de existir uma ligação muito 
próxima com os professores e com os encarregados de educação. Quando é necessário reunirmos, nós 
reunimos, mas não como Conselho Municipal de Educação (cf. EPCM4, p. 864). 
 
 
4 – Agendas das reuniões do CME 

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

Presidente e pelo Chefe de Divisão/Vereador da Educação; as convocatórias são enviadas 

                                                 
17 A Presidente da Câmara acumula o pelouro da educação até 2005; a partir de então a vereação passa a ser 
exercida pelo anterior Chefe de Divisão.  
18 O Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro que regulamenta os CME e as Cartas Educativas prevê no art.º 25 que 
as competências anteriormente atribuídas ao Conselho Consultivo de Acção Social Escolar e ao Conselho 
Consultivo de Transportes Escolares passem a ser exercidas pelos Conselhos Municipais de Educação. 
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para todos os representantes e convidados (cf. Notas de campo do CME de Salvaterra de 

Magos, pp. 871-872). Identificam-se os temas mais importantes incluídos nessas agendas: 

carta educativa; escola a tempo inteiro; acção social escolar; transportes escolares; 

qualificação e requalificação do parque escolar. 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 da única sessão do 

CME, dá lugar ao quadro seguinte que se interliga com o quadro anteriormente apresentado: 

 

Quadro 10.3 – Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME de Salvaterra de Magos – 
2003/2004 a 2007/2008. 

 
Fontes: Actas do CME de Salvaterra de Magos, 2003/2004 a 2007/2008; Convocatórias do CME de Salvaterra 
de Magos; Notas de campo do CME de Salvaterra de Magos (cf. Checklist do CME de Salvaterra de Magos, pp. 
828-829). 
 

Da leitura, tanto transversal, como horizontal é possível referenciar a falta de 

informação precisa sobre o dinamismo interventivo dos autarcas e dos restantes 

representantes ao CME. Resta a possibilidade de evocar a única acta, para se perceber os 

sentidos destas participações: a intervenção marcante da Presidente da Câmara, como 

orientadora da reunião, empenhada em legitimar as opções em matéria de política educativa e 

em fazer aprovar a Carta Educativa, logo se ausentando; a sua substituição pelo Vereador da 
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Educação a quem cabe a gestão da relação autarquia/escolas, a apresentação dos planos dos 

apoios socioeducativos, a avaliação das AEC; dos restantes autarcas, ressalta o silêncio do 

Presidente da Assembleia Municipal e do representante das Juntas de Freguesia. Do 

representante da DREL, o Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo sobreleva a sua habitual 

intervenção de circunstância, muito na linha da sua acção política, de fazer valer a posição da 

entidade que representa. Dos representantes dos pais referencia-se a ausência de intervenções, 

assim como dos restantes membros do CME, com excepção da representante das IPSS que 

intervém sobre a deficitária oferta de creches no concelho e da representante do Pré-Escolar 

quando fala de outra realidade, da boa resposta da Carta Educativa, em matéria de Jardins-de-

Infância (cf. Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, pp. 827-828). 

 Quanto aos convidados, regista-se a participação especializada dos técnicos da 

CEDRU, responsáveis pela elaboração da Carta Educativa. Em duas reuniões do CME, no 

período de 2004 a 2006 apresentam os Relatórios de Progresso e Final Preliminar da Carta 

Educativa: num ambiente favorável por parte da autarquia; num clima de passividade por 

parte dos restantes representantes. Representam momentos cruciais desta entidade: não tanto 

pela qualidade do debate gerado em torno de temas, como a reorganização e a reconfiguração 

da rede escolar; mas antes pelo finalizar de um percurso, que culmina com a aprovação, por 

unanimidade, da Carta Educativa e esvazia o CME de qualquer sentido19. Nessa discussão20 

intervêm a Presidente da Câmara, o representante dos professores do Pré-Escolar, o 

representante das IPSS, o Coordenador da Área Educativa e o técnico da CEDRU. Neste 

processo salienta-se: a defesa, por parte da Presidente, das prioridades expressas na Carta 

Educativa, no que se refere à construção dos Centros Escolares e à reabilitação do parque 

escolar, dando resposta aos anseios das populações; a voz das IPSS, dando conta dos 

problemas existentes na rede de creches; “a dificuldade de diálogo e de aproximação”, 

transposta no silêncio dos restantes representantes (cf. Checklist do CME da Autarquia de 

Salvaterra de Magos, pp. 827-828). 

Muito fica por dizer: o debate e a acção política dos actores locais fazem-se para lá do 

CME: 

Por isso é que eu acho que quando as pessoas são chamadas a intervir de forma mais institucional, de um 
lado está quem apresenta e quem domina o assunto e do outro estão as outras pessoas, cria-se uma 
dificuldade de diálogo e de aproximação (cf. EPCM4, p.859). 

 
Acho que um concelho e o seu executivo têm que perceber o que é importante. Têm a sua equipa, os seus 
assessores, a sua agenda, as suas prioridades, o seu projecto político definido. Quando se impõe que para 
se ter possibilidades de recorrer ao QREN, nomeadamente para a construção dos Centros Escolares é 
necessário ter a aprovação da Carta Educativa. Eu pergunto: qual é a intenção? A intenção é munir os 

                                                 
19 Referimo-nos à perspectiva da autarquia sobre a noção e objectivos do CME. 
20 Referimo-nos unicamente à acta, na qual é possível referenciar as intervenções dos membros do CME. 
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concelhos de uma carta orientadora? Não existe nenhuma obrigatoriedade de cumprir o que está na Carta 
Educativa (cf. EPCM4, p. 860). 
 
Criámos a carta educativa, criámos expectativas à nossa população, criamo-las a nós próprios, colocámos 
nas nossas grandes opções do plano e o que é que nós verificamos? Que as verbas destinada para a CCDR 
do Alentejo (para fundos comunitários estamos ligados à CCDR do Alentejo), no eixo onde está o sector 
da educação, não era suficiente para cumprir as Cartas educativas dos nossos 11 Municípios da Lezíria do 
Tejo. E nós somos 32 municípios e isto não é agradável, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de 
vista político, nem do ponto de vista da nossa responsabilidade (cf. EPCM4, p. 860). 

 
Interiorizámos tudo isto e acreditámos e todos fizemos um esforço enorme, para termos as nossas cartas 
aprovadas pela Câmara, pela Assembleia Municipal e pelo Conselho Municipal de Educação. Fomos dos 
primeiros e chegamos à conclusão de que afinal fomos ludibriados. Daí eu lhe ter dito no início desta 
questão que sou muito critica em relação a algumas situações (cf. EPCM4, p. 860-861). 
 
A Senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que este projecto é para ser implementado a longo 
prazo, reafirmando que a Câmara Municipal vai continuar a realizar obras de recuperação das escolas, 
nomeadamente a substituição de janelas e portas, reformulação dos pátios escolares e construção de novas 
casas de banho. Não havendo mais nenhuma intervenção a Senhora Presidente da Câmara Municipal 
colocou o documento relativo à Carta Educativa de Salvaterra de Magos para aprovação, tendo este 
recebido parecer favorável, por parte de todos os membros do Conselho Municipal de Educação (cf. 
ACME81, p. 2). 
 
A agenda do CME nem sempre acompanha a agenda de política educativa nacional. O 

maior investimento faz-se no momento da aprovação da Carta Educativa e neste sentido é 

visível um esforço de aperfeiçoamento do funcionamento e da gestão desta entidade, pela 

autarquia, sem que se note uma correspondente dinamização do debate. Entenda-se esta 

orientação no resumo das intervenções dos representantes na reunião de 14/03/2006 (cf. 

ACME81): 

 

A autarquia (Presidente): abre a reunião e verifica as presenças e ausências; indica o técnico da CEDRU 
encarregue de apresentar o relatório final da Carta Educativa; fala da carta educativa e da construção dos 
centros escolares; pede para que os participantes se pronunciem a propósito da carta educativa; apesar da 
construção dos centros escolares, a autarquia vai continuar a realizar obras de recuperação das escolas; 
aprovação da Carta educativa por unanimidade; retira-se; 
 
Autarquia (vereador): substitui a Presidente na coordenação da reunião do CME; apoios socioeducativos; 
plano de animação socioeducativa; inglês no 1º ciclo (3º e 4º anos); dialogo com as escolas sobre as AEC; 
 
Técnico da CEDRU: apresentação do relatório preliminar;  
 
Representante do pré-escolar: o projecto responde às necessidades da educação pré-escolar; 
 
Representante das IPSS: refere que a valência da creche continua deficitária no concelho; 
 
Coordenador da área educativa: concordância quanto ao diagnóstico; refere que a sua posição não é 
vinculativa relativamente ao parecer técnico emitido pela DREL; 
 
Todos os representantes: aprovação da carta educativa por unanimidade; parecer positivo do CME (cf. 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, pp. 827-828). 

 
5 – Circulação da Informação 

As informações/decisões/pareceres do CME nem sempre chegam aos destinatários. A 

relação estabelecida entre representantes e representados é muito frágil e de difícil percepção, 
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a não ser no período de eleição dos representantes, pelos dois Agrupamentos, pelas Escolas 

Básica e Secundária. A autarquia não faz a publicitação dos pareceres/relatórios saídos desta 

entidade, nem promove discussões públicas sobre os temas abordados. Antes valoriza os 

canais de comunicação informais, direccionados parcelarmente e desvinculados do CME; 

vale-se das relações de proximidade com os actores locais; desvincula-se de uma entidade, na 

qual não encontra sentido imediato, para além da aprovação da Carta Educativa; valoriza os 

Conselhos Consultivos; investe nas reuniões da Rede Social (cf. EPCM4, pp. 857-868) Neste 

cenário o CME deixa de reunir. A partir de 2006 a implementação das principais medidas de 

política educativa, como as AEC e a transferência de competências para as autarquias faz-se à 

margem de um órgão inicialmente criado para estes fins: 

 

Nós aderimos à Rede Social que tem sido um êxito. Podemos dizer que a Rede Social é um êxito. Era 
preferível que não fosse, porque era sinal que não tínhamos que dar respostas a tantas situações de 
carência. Mas eu noto que quando temos o Conselho Local que são 32 ou 33 pessoas, neste momento já 
vão falando, mas no princípio não falavam. Mas quando fazíamos grupos de trabalho sobre temáticas, as 
pessoas aí estavam perfeitamente à vontade e falavam (cf. EPCM4, p. 859). 
 
Existe esta forte ligação, até a nível de protecção civil. Nós estamos a desenvolver um trabalho tanto nos 
jardins-de-infância, como nas escolas de 1º ciclo, como nas escolas de 2ºe 3º ciclo (cf. EPCM4, p. 865). 
 
Reunimos também com os agrupamentos, quer de Marinhais, quer de Salvaterra, a nível da protecção 
civil e até dos Conselhos da Protecção Civil das várias escolas (cf. EPCM4, p. 865). 
 
Houve conversas, houve reuniões parcelares, mas sobre a directriz que foi traçada por nós, por nós 
executivo e que foi aceite por unanimidade, sem nenhuma opinião contrária (cf. EPCM4, p. 867). 
 
Somos sempre convidados na abertura dos anos escolares e estamos sempre presentes (cf. EPCM4, p. 
865). 
 

No entanto, todas as decisões que vão sendo tomadas são sempre tomadas em reuniões, com trabalho 
conjunto com os agrupamentos. Nós temos dois Agrupamentos verticais: um em Salvaterra e outro em 
Marinhais. No fundo, congregam, concentram, representantes dos vários níveis de ensino (cf. EPCM4, p. 
857). 
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10.2 Inventário do acervo documental do CLE/CME de Salvaterra de Magos 

 

 

            

  Inventário do acervo documental do CLE/CME de Salvaterra de Magos   

Tipo de documento Descrição do documento N.º Doc. 
N.º 

pág./tempo Data Referência 

Regimento do CLE 1 6 s/d RCLE5 

Actas do CLE         

Acta de eleição de Representantes 1 1 04-06-2003 OCME8 

    1 20-07-2004 CCME 25 

1 31-05-2005 CCME 26 Convocatórias do 
CME/Correspondência 

3 
1 12-07-2006 CCME 27 

Regimento do CME 1 9 00-09-2004 RCME10 

Documentos do 
CLE/CME 

Actas do CME 1 2 14-03-2006 ACME81 

Entrevista 
Entrevista à Presidente de Câmara 
Municipal de Salvaterra de Magos 1 13 pág./49'56'' 10-03-2009 EPCM4 

Notas de campo Notas de campo dos contactos 1 6 pág. 22-05-2007 

Notas de 
campo do 
CLE/CME 

de 
Salvaterra 
de Magos 

  com o Vereador de Educação     10-09-2008   

 

 

 

                  Legenda   

  Fontes Códigos 

Regimentos RCLE 

Actas ACLE 

Correspondência CCLE C
L

E
 

Outros OCLE 

Regimentos RCME 

Actas ACME 

Correspondência CCME 

Outros OCME 

Entrevista a Presidente de Câmara EPCM 

C
M

E
 

Notas de campo dos contactos com o 
Vereador da Educação 

Notas de 
campo do 
CME de 

Salvaterra 
de Magos 
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10.3 Checklist do CLE/CME de Salvaterra de Magos 

 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
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  X              Não  
 
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?  

Em 1999 o CLE toma a designação de Conselho Municipal de Educação de 

Salvaterra de Magos; o Regimento é de 1999. 

1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

O Presidente X                O vereador             As escolas                    Outros            

Quem? __ Dr. …, Presidente e detentor do pelouro da Educação                       
      1.3 - Identifique os membros do CLE? - 24 membros 

Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos 1 

Chefe de Divisão (que substitui o Presidente) 1 

Representante da Delegação Escolar 1 

Representante do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos 1 

Representante do Agrupamento Vertical de Escolas de Marinhais 1 

Representante da EB 2,3 Prof. António Lopes 1 

Representante da Escola Secundária de Salvaterra de Magos 1 

Representante da Escola Profissional de Salvaterra de Magos 1 

Representante das Associações de Pais 5 

Representante do Centro de Formação Paulo Freire 1 

Representante das Associações de Estudantes 2 

Representante do Ensino Recorrente  1 

Representantes das IPSS 4 

Representante da Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos 1 

Representante das Auxiliares de Acção Educativa 1 

Representante do Centro de Emprego 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Salvaterra de 
Magos 
22/5/2007 
10/9/2008 
7/7/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de 
funcionamento 
do CLE de 
Salvaterra de 
Magos 
 
 
 

1995 

Validada pelo Vereador da 
Educação em 3 de 
Setembro de 2009 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

 
1.4 – O CLE tinha habitualmente convidados? 
 
Não 

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  X        
        
( 1 vez por período escolar; reuniões frequentes no período das Feiras da 

Educação) 

  
mais de 3 reuniões por ano 
 

1.6 – Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que considere 

mais significativos da actividade do CLE. _ Feira da Educação (com a 

representação de todas as escolas); Projectos Educativos; Programas de animação 

sócio-educativa; acção social escolar; transportes escolares. 

 

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  X                     CLE                     Outro             Qual?________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Salvaterra de 
Magos 
22/5/2007 
3/09/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do 
CME de 
Salvaterra de 
Magos 2003 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
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 da assiduidade 
Dever de participação nas discussões que os envolvam de forma directa ou 

indirecta 

2.3.4 - Anos de mandatos dos representantes?  

Sim  X                      Não 

Se sim, qual? __ Mandato autárquico 

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                        Não X 

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:   

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 0 

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

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

 
 

1.2 – O CME teve convidados? 

Não houve reuniões em 2007/2008 

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

     Se sim, quem foi 

convidado___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Representante das Instituições de Ensino Superior privado 0 

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 – Escola Profissional de Salvaterra de Magos 

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 

Outros representantes 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME da Salvaterra 
de Magos de 
3/09/2009 
 
 
 

 



 819 

 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

 

     Por iniciativa de quem? _ 

      Para tratar de que assuntos? _ 
 

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

Não houve reuniões em 2006/2007 

     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_ Equipa da CEDRU 

     Por iniciativa de quem? Presidente 

      Para tratar de que assuntos? Carta Educativa 

 

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

     Se sim, quem foi convidado_ 

     Por iniciativa de quem? _ 

      Para tratar de que assuntos? _ 

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

e das Escolas participaram nas reuniões do CME? 

 
Nunca   X 

1 vez por ano                  
 
2 a 3 vezes por ano               

 
Mais de 3 vezes por ano 
 
 

 

 

Notas de campo do 
CME da Salvaterra 
de Magos de 
3/09/2009 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

 
1.3.1 - Se sim, qual o enquadramento dessa participação? 

 
Como convidados?                        
 
Como representantes dos Ciclos de Ensino? 
       
Outra situação__ 

1.4– Foram convidados especialistas para participar no CME? 

Nunca  

1 vez por ano   X                                        Só em 2006 

2 a 3 vezes por ano               

 mais de 3 vezes por ano 

Para tratar de que assuntos? __ Foi convidado o Dr João Pinhal, para falar da 

intervenção das autarquias no campo educativo. Por questões de agenda, não 

compareceu. 

 

Técnico da CEDRU (Dr. Gentil Duarte): para apresentar a Carta Educativa. 

 

1.5– Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

Não houve reuniões em 2007/2008 e em 2006/2007 

1.5.1– No ano lectivo de 2007/2008? 

O Coordenador da Área Educativa 

Outro  

Quem? _ 

1.5.2– No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador da Área Educativa 

Outro. Quem? _ 

 

 

 

 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos de 
3/09/2009 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos 
22/5/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
14/3/2006 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

2 - Regularidade/assiduidade do/no CME 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
 

2007/2008 0 

2006/2007 0 

2005/2006 1 

2004/2005 1 

2003/2004 2 

2002/2003 0 

 
 

2.2 – Qual a duração do mandato dos representantes? 

1 ano                     2 anos               3 anos                4 anos   X           outra              
Mandato autárquico 

2.3 – Como foi feito o controlo da assiduidade dos representantes? 

2.3.1 – No Ano Lectivo 2007/2008  

Não houve reuniões 

• 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 

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

Não houve reuniões 

 As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não 

Se sim, de qual/quais representante/s?  
 
 

 
 
 
 
 
 
Convocatórias do 
CME; Actas do 
CME; 
Notas de campo 
do CME de 
Salvaterra de 
Magos 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas faltas? 
 
 Sim                  Não X 

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

2.3.3 - 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? __  
 
2.3.4 - No Ano Lectivo 2004/2005 

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? – 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

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?  
Não houve reuniões 

Sim                      Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ 
 
2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
Não houve reuniões 

Sim                      Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ 
 
Nas 1ª reuniões do CME foi indicada a Dr.ª Isabel Neves como representante da 

DREL. 

2.5 – Presenças e ausências dos Representantes/Convidados/Especialistas no 
CME 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos de  
22/5/2007 
3/9/2009 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de 
Salvaterra de Magos; 
Convocatórias do 
CME de Salvaterra 
de Magos 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
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 da Srª 

Presidente. 

 

Outro                                                      
Identifique_ 
3.2 – As reuniões do CME contam habitualmente com a presença de técnicos da 
Autarquia?  
 
Sim X                      Não 
 
Ano de 2005/2006: Técnicas superiores de Animação e serviço social. 

Se sim, quais?  

3.2.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Chefe da Divisão da Educação     

Para tratar de que assuntos? __ 

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? __ 

3.2.2 -  No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Chefe da Divisão da Educação     

Para tratar de que assuntos? __ 

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? __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Salvaterra de 
Magos 
22/5/2007 
10/9/2008 
7/7/2009 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

3.3 – O CME funcionou com grupos de trabalho? 
 
Sim X                             Não                               

 

Tomaram a designação de Comissões Especializadas do CME: Transportes e da Acção 

Social 

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

Mesmo sem reuniões do CME, fizeram-se reuniões anuais de Transportes e de acção 

social. 

• No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

• No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

• 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 _ Comissão Especializada: Conselho Consultivo 

dos transportes Escolares e Acção Social Escolar 

Criados por iniciativa de quem? _ Presidente da Autarquia  

Para tratar de que assuntos? _ Planos dos Transportes escolares/Acção Social Escolar  

• No Ano Lectivo de 2003/2004? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatória da 
reunião do CME 
de 31/5/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatória da 
reunião do CME 
de 31/5/2005 
 
Notas de campo 
do CME de 
Salvaterra de 
Magos 
22/5/2007 
10/9/2008 
7/7/2009 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

 
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       

Para analisar projectos específicos a desenvolver              X 

Para dinamizar as discussões no CME          

Para redigir propostas e recomendações  X 

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Outras 
 

 

 
 
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 _  

 
4.2 – Quais os temas mais importantes, incluídos nas agendas do CME?  

Transferência de competências para as Autarquias  

Regimento Interno X 

Projectos Educativos dos Agrupamentos/Escolas  

Carta Educativa X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas   

Escola a tempo inteiro/Programa de generalização do Inglês – 2005/06 X 

Abandono Escolar  

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos 
22/5/2007 
10/9/2008 
7/7/2009 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

Indisciplina   

Acção Social Escolar X 

Transportes Escolares X 

Qualificação e requalificação do parque escolar X 

Rede Escolar X 

 
 
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? 
Não foram convidados formalmente. Cada representante dos níveis de ensino vinha de 

cada agrupamento. 

4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
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? _ 
 
4.4.5 – 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?  
 
4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 

• A autarquia (Presidente): abre a reunião e verifica as presenças e ausências; 

indica o técnico da CEDRU encarregue de apresentar o relatório final da 

Carta Educativa; fala da carta educativa e da construção dos centros 

escolares; pede para que os participantes se pronunciem a propósito da carta 

educativa; apesar da construção dos centros escolares, a autarquia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 
Salvaterra de 
Magos 
 3/9/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 14/3/2006 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
Fontes 

• vai continuar a realizar obras de recuperação das escolas; aprovação da 

Carta educativa por unanimidade; retira-se; 

• Autarquia (vereador): substitui a Presidente na coordenação da reunião 

do CME; apoios socioeducativos; plano de animação socioeducativa; 

inglês no 1º ciclo (3º e 4º anos); dialogo com as escolas sobre as AEC; 

• Técnico da CEDRU: apresentação do relatório preliminar;  

• Representante do pré-escolar: o projecto responde às necessidades da 

educação pré-escolar 

• Representante das IPSS: refere que a valência da creche continua 

deficitária no concelho; 

• Coordenador da área educativa: concordância quanto ao diagnóstico; 

refere que a sua posição não é vinculativa relativamente ao parecer 

técnico emitido pela DREL  

• Todos os representantes: aprovação da carta educativa por unanimidade; 

parecer positivo do CME. 
 

4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
 
4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
 
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? 
 

4.6.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008?  
 
 
4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007-  
 
4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? – 

• Carta educativa de Salvaterra de Magos: concordância com o 

diagnóstico e propostas apresentadas. 

4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
 
4.7 – Intervenção dos representantes/especialistas ao CME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
14/3/2006 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acta do CME de 
14/3/2006 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CME da Autarquia de Salvaterra de Magos 
 

 
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                                     Por Vezes X                              Sempre 
 

A Presidente divulgou as decisões do CME na Assembleia Municipal, na ocasião da votação 

da Carta Educativa. 

 

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

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

 
Pouco Satisfatório X              Satisfatório                 Bom                        Muito Bom 

 
 
 
 
 
 
Actas do CME de 
Salvaterra de 
Magos; 
Convocatórias do 
CME de 
Salvaterra de 
Magos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Salvaterra de 
Magos de 
3/9/2009 
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10. 4 Análise de conteúdo do corpus documental – CLE/CME de Salvaterra de Magos 
 
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 

Depois de lhe falar dos objectivos do meu trabalho, comecei por indagá-lo sobre a existência do 
Conselho Local de Educação na autarquia de Salvaterra de Magos. Respondeu-me que este 
órgão fora criado na segunda metade dos anos de 1990. 
 
 
Assim, e nos termos do que determina o artigo 2º. do diploma que regula o Regime de 
Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos 
Ensinos Básicos e Secundários, anexos ao Decreto – Lei nº. 115 A / 98 de 4 de Maio, e normas 
ínsitas na Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro, que atribui competências específicas aos 
municípios neste domínio, foi criado o Conselho Municipal de Educação de Salvaterra de 
Magos, que se regerá pelas seguintes normas de funcionamento. 
 
 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 869 
 
 
 
 
RCLE5 
P, 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Em 1999, o CLE toma a 
designação de CMESM 

a.2) Especificidades 
regimentais dos CLE 

Era constituído pelos seguintes elementos: representantes dos coordenadores de escolas do 1.º 
ciclo; presidentes dos conselhos directivos das escolas do 2.º ciclo, do 3.º ciclo, secundária e 
profissional; director do centro de formação de professores; representantes do ensino recorrente 
e dos encarregados e educação. Disse-me que durante a gestão do PS era presidido pelo Dr. … , 
vereador, e que se reunia uma vez por período. Referiu-me que esta entidade acompanhou a 
transição da gestão do PS para a da CDU, e que se manteve em funcionamento até 2003. 
 
 
 
Como tinha a facilidade de comunicação com o vereador telefonei-lhe dois dias depois e 
questionei-o sobre alguns aspectos da documentação enviada, nomeadamente sobre a natureza 
do documento “Normas de funcionamento do CME”. Informou-me que se tratava de um 
conjunto de orientações de funcionamento da entidade antecessora ao CME. Era de facto o CLE 
que a dada altura assumira a designação de CME. Mas que com a saída do Decreto-lei 7/2003 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 869 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 872 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

todas estas dinâmicas se alteraram. Ocorreram alterações regimentais que corresponderam à 
instalação de uma nova entidade.  

 
 

O CMESM desenvolve todas as suas actividades com base nos princípios consagrados 
constitucionalmente, nomeadamente a igualdade no direito à educação e à cultura, à liberdade 
de aprender e ensinar e à tolerância, tendo como objectivos: 

a)A criação de um projecto educativo concelhio, procurando envolver neste processo os 
agentes educativos, bem como as várias forças sociais, culturais e económicas do 
Concelho de Salvaterra de Magos, representadas no CMESM, aumentando a 
responsabilidade local através da coordenação e mobilização de recursos; 
b)Promover a efectiva interacção escola/meio, mediante uma maior sensibilização dos 
vários agentes para as necessidades da comunidade educativa, no sentido de detectar e 
propor soluções que visem colmatar as carências humanas e materiais das escolas; 
c)Promover a integração educativa e social, tendo como linha orientadora o reforço de 
uma identidade cultural própria, integrada no todo nacional, sem esquecer a 
consciencialização da existência de um património cultural comum; 
d)Contribuir para a correcção progressiva de desigualdade e assimetrias, no sentido da 
igualdade de oportunidades entre as crianças, independentemente da sua origem social, 
religiosa, étnica ou sexo; 
e)Coordenar os espaços das diferentes instituições através de programas que pretendem 
prevenir e reduzir os processos de marginalização social e abandono de escolaridade. 

 
 
1. Os membros do CMESM são designados pelo período de um ano. 
 
 
1. O CMESM funciona em Plenário e em Comissões especializadas a título permanente. 
2. Poderão ser constituídas Comissões especializadas a título eventual, por deliberação do 

Conselho; 
Constituem Comissões especializadas permanentes: Comissão de apreciação e 
acompanhamento de projectos Educativos; Comissão de Acção Social Escolar; Comissão de 
Formação e Avaliação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCLE5 
p.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCLE5 
P4 
 
 
 
RCLE5 
P4 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

3. O Plenário é constituído por todas as Comissões, sendo presidido pela Srª. Presidente da 
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, e reunindo mediante a sua convocatória, que 
deverá ser enviada com a antecedência mínima de 5 dias úteis. 

4. Cada Comissão é presidida por um coordenador. 
 
 

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

Quanto à documentação em falta disse-me que temia não poder corresponder aos meus anseios. 
Que ainda não tinha encontrado as actas do CLE, criado em 1995. Receava que as mudanças de 
instalações e mesmo a falta de uma cultura de preservação documental tenham tido 
consequências negativas para a manutenção deste património. Relativamente às actas em 
registo informático, também se mostrou receoso quanto ao seu destino. Agradeci-lhe a sua 
preocupação e dei-lhe a conhecer a minha intenção de voltar a Salvaterra de Magos, para 
entrevistar a Srª Presidente da Câmara, no sentido de perceber a sua perspectiva política do 
CME. Mais uma vez me desculpei pela ousadia de o incomodar nesta fase tão trabalhosa do ano 
lectivo e agradeci-lhe toda a amabilidade. Mostrou-se solícito e participativo.   
 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 872 

 

b.4)Intervenção da 
autarquia 
operacionalizada 
através do CLE 

Neste contexto, realizou-se durante dois anos consecutivos uma feira da educação com a 
representação de todos os estabelecimentos de ensino; organizaram-se várias conferências sobre 
o Projecto Educativo, tendo como conferencista a Dr.ª…. Segundo a sua opinião, estas 
iniciativas tiveram poucos resultados; esses fracos resultados ficaram a dever-se à própria 
orgânica do CLE, que não era a de uma entidade de planeamento da política educativa local, 
pois os intervenientes no CLE nunca encararam a Câmara Municipal como parceiro. A câmara 
era vista apenas como uma entidade financiadora. 
 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 870 

 

b.5) Intervenção dos 
actores locais 
operacionalizada 
através do CLE 

   

c.6)Calendário do 
processo político 

Começou pelo eixo de análise Processo de transição/instalação do CLE/CME: rectificou a data 
de constituição do CLE para 1995, referenciando a sua existência até 2003, data da criação do 
CME; identificou a autoria desta iniciativa como sendo do Dr. …, Presidente da Câmara e 
simultaneamente Vereador da Educação; confirmou a composição do CLE. Falou do CLE; 
considerou-o um órgão informal que se reunia, três em três meses, para debater problemas e 
encontrar consensos, sem carácter institucional, sem a preocupação de registo de actas. 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, pp. 872-
873 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

 

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

Também devido a alterações que foram havendo na própria legislação, surgiram mudanças 
quase diárias no sistema educativo. Foram criadas novas comissões e as alterações foram quase 
completas no espectro da educação, entre o que era há meia dúzia de anos atrás e o que é hoje. 
 
 
 
Sim, nós criamos o Conselho Local de Educação. Com a publicação da lei, houve apenas um 
agente que foi chamado a participar que anteriormente não estava nesse conselho, ou 
nessa comissão. 
 
 
Nós independente de haver ou não haver, em termos legais, a necessidade de termos uma 
representação sobre educação, onde os vários agentes independentemente das suas 
funções, tinham uma palavra a dizer sobre o processo educativo, no nosso Concelho nós já 
tínhamos já essa comissão formada. Penso que apenas um agente que não estava previsto e 
que foi chamado, a quando da publicação da lei 
 
(Entrevistadora: Acha que a passagem do Conselho Local para o Conselho Municipal alterou as 

dinâmicas?) 

Presidente: Eu acho que alterou as dinâmicas, reduzindo-as. Pode ser até psicológico, até 
pode ser uma posição de defesa de cada pessoa que participa nessas reuniões. 
 
 

EPCM4 
p. 857 
 
 
 
EPCM4 
p. 858 
 
 
 
EPCM4 
p. 858 
 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 858 

 

 
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 
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Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

d.8) Leitura e 
apropriação do Dec-lei 
7/2003 pelas 
autarquias 

Seguidamente, referiu-se à constituição do CME como uma imposição legal, contextualizada 
pelo processo de elaboração da carta educativa. 
 
 
 
O facto de institucionalmente haver a obrigatoriedade de criar esse Conselho atrofia o 
desenvolvimento do nosso trabalho. Dá a ideia de que nós estamos ali, não por que 
queiramos, mas por que foi criada uma lei e nós temos que reunir. 
 
 
O nosso país não tem a ver com determinadas imposições legalmente colocadas. Mas o certo é 
que a lei determina, a lei manda, temos que cumprir a lei. Então cumpra-se a lei. 
 
A Comunidade Urbana é uma entidade viva. Tem muito trabalho e muitos planos que 
poderá desenvolver em conjunto com os 11 municípios, nas diversas áreas de intervenção, 
até do ponto de vista de rentabilização de meios de recursos, até financeiros. 
 
Em relação à Associação Nacional de Municípios existem responsáveis, existe mesmo uma 
equipa que dirige todo o trabalho que é desenvolvido na educação. Existem Presidentes de 
Câmara que fazem parte dessa comissão, como há de outras comissões, que tem algum papel 
activo, mas com alguma dificuldade de o seu papel ser reconhecido. 
 
Esta também é a grande questão. Somos entendidos como parceiros, mas sabemos que não 
somos parceiros nenhuns. É muito bonito dizermos que falei com a Associação Nacional de 
Municípios. Antes de tomarmos esta posição falámos com a Associação Nacional de 
Municípios e dou o exemplo da delegação de competências. 
 
Temos exemplos em vários aspectos em que está feito, ou é só repetir comissões, ou é só repetir 
organizações. Há uma comissão, mas depois há mais cinco ou seis comissões que vão todos 
fazer o mesmo trabalho, só porque tem mais a, b ou c. Eu acho que somos um país de muitas 
leis, somos um país de muitos planos. Somos dos melhores países a fazer leis e a fazer planos, 
mas depois não há mais nada além disso. Há situações que são irónicas porque o cumprimento 
daquela lei não traz nada de bom, nem de mau, não adianta nada. É só, muitas vezes, criar mais 
um recurso que cria dificuldades muitas vezes. 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 870 
 
 
EPCM4 
p. 858 
 
 
EPCM4 
p. 866 
 
EPCM4 
p. 861 
 
 
EPCM4 
p. 862 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 862 
 
 
 
EPCM4 
p. 866 
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/página 
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d.9) Acto de 
constituição dos CME 

O Conselho Municipal de Educação foi criado no nosso Concelho há cerca de seis anos. 
Provavelmente seis ou sete anos e reunia-se com alguma periodicidade. 
 
Parecia-lhe que o Conselho Municipal de Educação tinha sido constituído em 2003, tendo 
havido uma reunião em 18 de Maio do ano seguinte para apresentação da equipa encarregue da 
elaboração da carta educativa, constituída pelo Dr. … e pelo Dr. … (Equipa CEDRU); nessa 
reunião fora apresentado o conteúdo da carta educativa e as propostas de intervenção. 
 
 

EPCM4 
p. 857 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 869 

 

d.10) Metodologias de 
constituição dos CME 

Por isso é que eu acho que quando as pessoas são chamadas a intervir de forma mais 
institucional, de um lado está quem apresenta e quem domina o assunto e do outro estão as 
outras pessoas, cria-se uma dificuldade de diálogo e de aproximação. 
 
 
Este tema foi abordado no último Congresso da Associação Nacional de Municípios. Eu votei a 
delegação de competências para os municípios, em matéria de 1º 2º e 3º ciclos e no entanto 
ainda não assinámos o protocolo com o ministério da educação. 
 
 

 
EPCM4 
p. 859 
 
 
EPCM4 
p. 862 
 
 
 

 

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

Perguntei-lhe de que modo encarava o CME, ou melhor, qual era a sua perspectiva sobre a 
utilidade deste órgão. Começou por me dizer que se revia no CME; já anteriormente o CLE se 
revelara como uma boa oportunidade para que as escolas apresentassem e debatessem os seus 
problemas. 

 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 870 
 

 

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

 
Eu tenho uma posição muito crítica em relação a isso e também tenho alguma liberdade 
política para falar sobre todos os assuntos. Nunca, politicamente, pelo menos nos últimos 
anos, me impuseram nada, nem nunca me disseram: “- fala só sobre isto e se perguntarem isso, 
tens que ser da nossa opinião”. Os colegas presidentes, até dizem que Salvaterra de Magos é o 
Concelho mais livre de Portugal. Dizem isso até na brincadeira: “- Tu estás à vontade”. É uma 
verdade! 
 
Eu sou um pouco crítica em relação a alguma legislação que vai saindo, algumas posições, 
algumas obrigações, que nos são impostas. Eu acho que não temos que impor nada. 

 
EPCM4 
pp. 859-860 
 
 
 
 
 
 
EPCM4 
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Porque aquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, há uns tempos atrás, era que quem 
tivesse as Cartas Educativas aprovadas, teria todas as obras e acções previstas nesses 
documentos, financiadas pelo QREN. Os 11 municípios da Lezíria do Tejo foram dos primeiros 
32 Concelhos a ter a sua carta educativa aprovada e homologada pela Sra. Ministra da 
Educação. Os nossos 11 municípios estiveram entre esses 32, em Vila do Conde. Depois de 
assinarmos a Carta Educativa, dissemos à nossa população que teríamos um centro escolar em 
Salvaterra de Magos, um centro escolar em Marinhais, um centro escolar em Foros de 
Salvaterra, um jardim-de-infância no Granho e a requalificação das escolas de Glória do 
Ribatejo, de Muge e de Granho. Era necessário requalificar porque estamos a falar de edifícios 
com mais de 60 anos. Mas isto foi aquilo que nós dissemos e os responsáveis políticos de outros 
concelhos disseram exactamente o mesmo. 
 
Criámos a carta educativa, criámos expectativas à nossa população, criamo-las a nós próprios, 
colocámos nas nossas grandes opções do plano e o que é que nós verificamos? Que a verba 
destinada para a CCDR do Alentejo (para fundos comunitários estamos ligados à CCDR do 
Alentejo), no eixo onde está o sector da educação, não era suficiente para cumprir as Cartas 
educativas dos nossos 11 Municípios da Lezíria do Tejo. E nós somos 32 municípios e isto não 
é agradável, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista político, nem do ponto de 
vista da nossa responsabilidade. 
 
Interiorizámos tudo isto e acreditámos e todos fizemos um esforço enorme, para termos as 
nossas cartas aprovadas pela Câmara, pela Assembleia Municipal e pelo Conselho Municipal de 
Educação. Fomos dos primeiros e chegamos à conclusão de que afinal fomos ludibriados. Daí 
eu lhe ter dito no início desta questão que sou muito critica em relação a algumas situações. 
 
Acho que somos um país de muitos planos, de muitas leis, mas que depois quem trabalha no 
dia-a-dia… Eu não sou nada teórica, sou muito prática, muito pragmática. Há uma diferença 
imensa entre o que se diz, o que ouvimos e aquilo que se pratica e aquilo que se faz. E a 
legislação está sempre a sair, mas não é para melhorar, é só para dizer que vamos mudar. Mas 
para mudar tem que ser para melhor! Temos que saber o que vamos fazer. Não é só mudar por 
mudar, pelo facto de outros o terem feito. Acho que devíamos parar um pouco e percebermos 
exactamente o que queremos do nosso país. Para onde é que nós vamos? Qual vai ser o nosso 
futuro? Qual vai ser o futuro dos jovens? E o futuro dos menos jovens? Para onde vamos? E 

p. 860 
 
 
 
EPCM4 
p. 860 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 860 
 
 
 
 
EPCM4 
pp. 860-861 
 
 
EPCM4 
p. 861 
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isto é uma situação que me angustia muito. 
 
Naturalmente que uma sociedade mais culta é uma sociedade mais reivindicativa, é uma 
sociedade mais rica, mais participativa, mas depois sentimos este drama. Quando nós 
estudávamos e tirávamos o nosso curso sabíamos que íamos ter um trabalho, mas agora tudo é 
diferente. Abrimos agora um concurso para assistente administrativa e concorreram 28 ou 29 
licenciados - estamos a falar de assistente administrativo - concorreram de todo o país e isto é 
angustiante e é dramático. Que mundo, que país é que nós estamos a criar? E isto é alarmante. E 
acho que nos deveria preocupar a todos, principalmente às pessoas que traçam as directrizes e 
que traçam o caminho. É preocupante… 
 
 

 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 861 
 
 
 
 
 
 
 

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

Claro que não criamos leis, mas fazemos regulamentos e criamos tarifas e criamos regras e 
quando as criamos, a minha primeira preocupação é perceber o alvo, não é o público-alvo. 
 
Nós estamos a fazer este regulamento, mas vou pôr-me no lado das pessoas a quem isto vai ser 
aplicado. Eu acho que as leis deviam ser pensadas desta maneira. Não é fazer uma lei, pelo 
facto de meia dúzia de pessoas pensarem que assim deve ser e depois não se aplica. 

EPCM4 
p. 866 
 
 
 
EPCM4 
p. 866 

 

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

 Checklist  

e.15) Noção e 
objectivos do CME 

Portanto alteramos esta decisão, esta linha da Carta Educativa. A Carta Educativa era apenas 
orientadora. Nós podemos, por mais do que lá esteja, fazer menos, podemos alterar o que lá 
está. Por isso é que digo se valerá a pena haver tantos recursos envolvidos para construção de 
cartas, seja do que for. Somos um país de recursos tão pequenos… 
 
O Conselho Municipal de Educação, adiante designado por conselho, é uma instância de 
coordenação e consulta, a nível municipal, da política educativa e tem por objectivo promover, 
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 acções consideradas adequadas à promoção 

EPCM4 
p. 867 
 
 
 
RCME10 
p.1 

 
 
 
 
 
Não rentabilizaram a 
herança do CLE, antes 
seguiram o modelo da 
ANMP 
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de maiores padrões de eficiência e de eficácia do mesmo.  
 
 

e.16) Competências do 
CME 

Este Conselho Municipal de Educação foi novamente chamado a intervir, quando do estudo, da 
análise e também da aprovação da Carta Educativa para o Concelho de Salvaterra de Magos. 
 
(Entrevistadora: Para que serve o CME?) Na lei estão previstas as competências do Conselho 
Municipal e quais são as áreas em que o Conselho Municipal deverá intervir. 
 
O Conselho Municipal Educação tem todo este papel, que vai sendo assumido quase pelos pais 
ou pela própria Câmara, quando se desloca às escolas, ou pelas próprias auxiliares quando nós 
vamos às escolas e perguntamos o que é necessário. 

EPCM4 
p. 857 
 
EPCM4 
p. 865 
 
 
EPCM4 
p. 865 

 

e.17) Composição do 
CME 

 Checklist  

e.18) regime de 
funcionamento 

 
Notava que nos Conselhos Municipais de Educação raramente havia intervenções. 
 
 
No Conselho as pessoas estavam muito mais fechadas. Não direi envergonhadas, mas com mais 
dificuldade de se pronunciarem de viva voz, darem a sua opinião. Por isso é que eu acho que é 
preferível parcelarmos as reuniões para que as pessoas se conheçam. 
 
O levantamento foi feito. Deveria ser orçamentado, posteriormente enviado para a Câmara, para 
se verificar se tudo estava conforme a avaliação feita no local. Havia disponibilidade da nossa 
parte: ou a Câmara assumia a obra com transferências da Administração Central ou 
Administração Central fazia a obra. Isto foi em Junho do ano passado. Nós estamos em Março e 
ainda não recebemos nenhuma relação das obras que são necessárias fazer na EB 2.3 de 
Marinhais. Como é que eu posso ir assinar um protocolo? 
 
Os pais têm uma dificuldade na escola, reúnem connosco. Ainda agora estamos a intervir na 
escola da Glória. É uma intervenção que já devíamos ter efectivado, mas que só foi possível 
concretizar agora. 
 
Como temos a outra forma de trabalhar, a deslocação com frequência às escolas do 1º ciclo, que 

 
EPCM4 
p. 858 
 
EPCM4 
p. 858 
 
 
 
EPCM4 
p. 864 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 865 
 
 
EPCM4 

 
 
 
 
Também  pode ser 
relacionado com G36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cruza com a h41 
 
Desvaloriza o CME; evoca a 
informalidade e as relações 
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são aquelas que ainda dependem de nós, algumas idas também ao 2º e 3º ciclo, a boa relação, 
que felizmente temos, também alivia. Talvez por isso, que não haja aquela necessidade de 
reunir o tal Conselho Municipal de Educação, porque acaba por ser uma tarde em que os ganhos 
são muito reduzidos e depois vamos fazer o quê? Estamos só a cumprir a lei? Quando digo 
ganhos e proveitos digo-o em termos do sistema educativo, de melhoramento das condições. 

p. 868 
 
 
 
 

de proximidade com as 
escolas para não sentir 
necessidade de reunir o 
CME. 

f.19) O apoio logístico 
das autarquias ao CME 

Professor de profissão, o Dr. … começou, em meados dos anos de 1990, a sua experiência 
como chefe de divisão no tempo da gestão do PS na autarquia. Acompanhou as mudanças 
políticas que colocaram a câmara nas mãos da CDU e, mais tarde, nas do Bloco de Esquerda. 
Vereador desta última força política, é o responsável pela Divisão de Acção Social e Cultural, 
que tem a seu cargo os assuntos da educação, da acção social, dos transportes escolares, do 
turismo, do desporto, das bibliotecas, da juventude e da animação. 
 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 869 

 

f.20) Modos de 
presidir e orientar o 
CME 

Assim as reuniões do Conselho Municipal de Educação são desta forma desdobradas. Não há 
aquela carga institucional, em que determinadas pessoas dirigem a reunião e as outras 
estão do outro lado. Quando é assim, as pessoas não falam, não conversam, não dão opinião. 
Não gosto dessas reuniões. Gosto mais daquelas em que toda a gente se senta à volta da mesa. 
 
Eu gosto muito mais das reuniões à volta de uma mesa. Não gosto daqueles encontros em 
que estão três pessoas a dirigir e todas as outras à frente. Estamos em posição diferente. As 
pessoas normalmente ficam inibidas. 
 
Eu tenho pena que seja assim. Por isso é que tento sempre fazer aquelas reuniões mais 
informais. Eu também sou brincalhona, por feitio meu. Acho que tenho algum sentido de 
humor e muitas vezes acontece em reuniões muito sérias que eu mando uma brincadeira, 
para derreter o gelo, até para por as pessoas à vontade, pois estamos todos com uma carga 
de afastamento muito grande. Não pode haver. Um concelho como o nosso tem que ser 
formado e construído com todos, cada um dando o seu melhor, uns de uma maneira e outros de 
outra maneira. Muitas vezes as pessoas ficam coibidas. 
 
Depois da apresentação em Power-Point solicitei a presença desse responsável, pois dominava 
profundamente a matéria (carta educativa). Fez-se a caracterização do Concelho, o 
levantamento do existente e a projecção. 
 
Houve um conselho para a aprovação da Carta Educativa e que já lá vai algum tempo. Mesmo 

EPCM4 
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EPCM4 
p. 857 
 
 
EPCM4 
p. 859 
 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 858 
 
 
EPCM4 

Os conselhos consultivos de 
transportes escolares e de 
acção social, inicialmente 
pensados como grupos de 
trabalho/comissões 
especializadas do CME 
passam a ter maior 
protagonismo do que o 
próprio CME; evoca o bom 
funcionamento de pequenos 
grupos em detrimento do 
plenário; fala da interacção 
informal e argumenta a 
inutilidade do CME. 
Repare-se também que estas 
comissões já tinham um 
percurso no tempo do CLE. 
 
A Presidente não vê 
utilidade no CME; não se 
revê no institucional, antes 
na informalidade. 
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com estas alterações decorrentes da junção do Agrupamento de Salvaterra com a escola 
secundária, com estas alterações não houve mais reuniões de CME.  Esta situação deve-se ao 
facto de existir uma ligação muito próxima com os professores e com os encarregados de 
educação.  
Quando é necessário reunirmos, nós reunimos, mas não como Conselho Municipal de 
Educação. 
 
 
Estas abordagens que fazemos são mais eficientes do que quando juntamos numa sala vinte e tal 
pessoas, que até nem se conhecem muito bem, que não tem nenhuma relação pessoal, há 
sempre inibição, penso eu. Mas não estou com isto a justificar o facto de não haver as reuniões 
do Conselho Municipal de Educação. Talvez a forma como trabalhamos não nos faz sentir essa 
necessidade. Mas temos que fazer essas reuniões até porque está previsto na lei reuniões que 
têm que ser feitas durante o ano. 
 
Ganhamos mais com a nossa postura que é ir às escolas, que é fazer aquelas reuniões 
sectoriais, fazer reuniões de agrupamentos. 
 
 
Devido a outros compromissos a Senhora Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da 
reunião e no ponto dois da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador … informou que a Câmara 
Municipal já iniciou o processo relativo à Acção Social Escolar, destinado às crianças que se 
vão matricular pela primeira vez no 1º ciclo do ensino básico e aos que já se encontram a 
frequentar este nível de ensino. 
 
 

p. 864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 866 
 
 
EPCM4 
p. 868 
 
 
 
ACME81 
p. 2 
 

 
Mesmo as decisões de 
política educativa local, 
como a junção de 
Agrupamentos não 
implicaram reuniões do 
CME 
 
 

f.21) Número e 
periodicidade das 
reuniões do CME 

Só mais tarde, segundo se lembrava, em Maio ou em Junho de 2006, se convocou novamente o 
CME para que se pronunciasse sobre esse documento. Não havendo quórum nessa reunião, fez-
se uma segunda convocatória para Julho de 2006; foi então aprovada a carta educativa, não 
mais se tendo reunido este órgão. 
 
 
 
Falou da fraca actividade desta entidade, reunia-se poucas vezes, e as pessoas não se 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, pp. 869-
870 
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questionavam sobre a sua inércia. Usando as suas palavras, “houve uma dinâmica inicial, mas 
tudo morreu”. O CME foi pensado como um espaço de reflexão, mas a dinâmica inicial esvaiu-
se, pois tudo era visto como sendo da responsabilidade da autarquia. Segundo a sua opinião, 
não houve capacidade de reflexão e o CME deixou de ter interesse; contudo, à sua margem, o 
Conselho Consultivo de Transportes Escolares continuou a funcionar. 
 
 
O CME reuniu-se, pelo menos 4 vezes, no período de 2003 a 2006; a última reunião foi 
convocada para 12/7/2006, não se tendo realizado, por falta de quórum; continuaram a 
funcionar as comissões especializadas do CME - transportes escolares e  acção social que 
reuniam anualmente para planeamento dos transportes e para atribuição dos subsídios 
socioeducativos. 
 
 
 
Neste momento o Conselho Municipal de Educação não reúne da forma como deveria 
reunir, certamente! 
 
Penso que é preferível termos aquelas reuniões como fazíamos anteriormente, até 
podendo não juntar tanta gente, podendo não juntar tantos agentes. Repartindo essa 
comissão. Muitas pessoas têm alguma dificuldade em se exprimir, pelo facto de não estarem 
tão dentro do assunto. Se sou chamada a intervir sobre um assunto que domino menos, diante 
de pessoas que o dominam, se calhar, fico inibida de falar. Eu notava exactamente isso. 
 
Não tenho resposta para lhe dar. Também quero perceber por que razão passado este tempo 
todo, não houve reuniões do Conselho Municipal de Educação. 
 
Houve reuniões nas escolas nos finais de cada período. 
 
Se calhar, não sentimos essa necessidade de reunir o Conselho Municipal de Educação porque 
seria uma repetição. Estou a tentar perceber, seria a repetição do que trabalhamos no dia a dia 
 

 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 870 
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CME de Salvaterra 
de Magos, p. 873 
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f.22) Controlo da 
assiduidade nos CME 

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

Nós aderimos à Rede Social que tem sido um êxito. Podemos dizer que a Rede Social é um 
êxito. Era preferível que não fosse, porque era sinal que não tínhamos que dar respostas a tantas 
situações de carência. Mas eu noto que quando temos o Conselho Local que são 32 ou 33 
pessoas, neste momento já vão falando, mas no princípio não falavam. Mas quando fazíamos 
grupos de trabalho sobre temáticas, as pessoas aí estavam perfeitamente à vontade e 
falavam. 
 
Há uma diferença entre as reuniões institucionais, nomeadamente do Conselho Local de Acção 
Social de Salvaterra de Magos e as reuniões de trabalho. Nesses encontros as pessoas estavam 
perfeitamente à vontade. Era impressionante a mudança nas suas atitudes. 
 
Do ponto de vista pessoal é bom esse conhecimento. Pertencemos ao mesmo concelho, temos 
um objectivo comum. Mas depois parece que não estamos à vontade para conversarmos. Peço 
desculpa de me ter afastado do assunto. 
 
Retomando a ideia inicial sobre a utilidade do CME, considerou-o potencialmente útil mas se 
tivesse outro tipo de organização, estruturado em torno de grupos de trabalho responsáveis pela 
dinamização da reflexão e pela discussão dos temas abordados em cada sessão. 
 

EPCM4 
p. 859 
 
 
 
EPCM4 
p. 859 
 
 
EPCM4 
p. 859 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 870 

Prefere o Conselho local de 
acção social ao CME. 
Abordagem em grupos 
restritos, de trabalho. 
A orgânica de 
funcionamento da rede 
social é mais aberta do que a 
do CME; há muito trabalho 
das comissões/grupos de 
trabalho. 

f.24) Cumprimento dos 
mandatos dos 
representantes 

 Checklist  

f.25) Sistema de 
representatividade 

Relativamente à Composição e funcionamento do CME rectificou algumas informações. A 
autarquia iniciou o processo de instalação do CME, contactando todas as entidades, para que 
indicassem os seus representantes; os agrupamentos/escola secundária reuniram-se por níveis 
de ensino para seleccionarem os seus representantes; as representações foram atribuídas aos 
Presidentes/Vice-Presidentes dos Agrupamentos/Escola. 
 
 
A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ponto único – eleição dos representantes da 
educação pré-escolar e do ensino básico no Conselho Municipal de Educação e foi presidida 
pelas presidentes dos conselhos executivos, … e … . dado o ensino básico ser representado por 
um único docente, neste Conselho, os professores presentes (PQND), após alguma reflexão, 
decidiram criar uma Comissão Especializada do Ensino Básico, composta por oito elementos, 

Notas de campo do 
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sendo dois do primeiro ciclo, dois do segundo, dois do terceiro ciclo e as presidentes … e … . 
Seguidamente procedeu-se à eleição do representante do ensino básico, no Conselho Municipal 
de Educação, tendo sido eleita, para o ano lectivo dois mil e três e dois mil e quatro, a 
presidente do Conselho Executivo da EB 2,3 Professor António Lopes, … .Quando à educação 
pré-escolar, foi eleita a educadora de infância … , vice-presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escola de Marinhais. 
 
Começou por se informar os presentes da reunião que teve lugar na Câmara Municipal da 
Salvaterra de Magos no dia dezanove de Maio de dois mil e três, presidida pelo professor … 
(chefe de divisão), onde foi referida a necessidade de se eleger os representantes dos docentes 
para o Conselho Municipal de Educação que iniciará funções em Setembro de dois mil e três. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OCME8 
 p. 1 

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

Há sempre reuniões com os agrupamentos para fazermos a análise, para sabermos como é que 
decorreu o 1º, o 2º ou o 3º período, sabermos qual é o sector que poderemos melhorar, ou como 
é que poderemos alterar o comportamento. 
 
A reunião tinha a seguinte ordem de trabalhos: 
Ponto um: Carta Educativa de Salvaterra de Magos 
Ponto dois: Acção Social Escolar 
Ponto três: Programa de Animação Sócio-educativo para o ano lectivo 2005-2006 
Ponto quatro: Programa de Generalização do Ensino do Inglês 
 

EPCM4 
p. 864-865 
 
 
 
ACME81 

 

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

Somos sempre convidados na abertura dos anos escolares e estamos sempre presentes. 
 
Os pais têm uma dificuldade na escola, reúnem connosco. Ainda agora estamos a intervir na 
escola da Glória. É uma intervenção que já devíamos ter efectivado, mas que só foi possível 
concretizar agora. 
 
A reunião tinha a seguinte ordem de trabalhos: 
Ponto um: Carta Educativa de Salvaterra de Magos 
Ponto dois: Acção Social Escolar 
Ponto três: Programa de Animação Sócio-educativo para o ano lectivo 2005-2006 
Ponto quatro: Programa de Generalização do Ensino do Inglês 
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p. 1 

 



 845 

 
Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

f.28) Intervenção dos 
representantes da 
DREL 

O Dr. …, Coordenador Educativo da Lezíria e Médio Tejo manifestou a sua concordância 
relativamente ao diagnóstico apresentado e com as propostas apresentadas, referindo que a sua 
posição não é vinculativa relativamente ao parecer técnico que será emitido posteriormente pela 
Direcção Regional da Educação de Lisboa 

ACME81 
p. 1 

 

f.29) Entidades 
externas convidadas 
para participar no 
CME 

Existe esta forte ligação, até a nível de protecção civil. Nós estamos a desenvolver um trabalho 
tanto nos jardins-de-infância, como nas escolas de 1º ciclo, como nas escolas de 2ºe 3º ciclo. 
 
Reunimos também com os agrupamentos, quer de Marinhais, quer de Salvaterra, a nível da 
protecção civil e até dos Conselhos da Protecção Civil das várias escolas. 
 
Houve conversas, houve reuniões parcelares, mas sobre a directriz que foi traçada por nós, por 
nós executivo e que foi aceite por unanimidade, sem nenhuma opinião contrária. 
 
No período antes da ordem do dia não se verificaram quaisquer intervenções pelo que se deu 
início à ordem de trabalhos através da apresentação das principais linhas de orientação da Carta 
Educativa de Salvaterra de Magos, a cargo do Dr. …, da CEDRU, empresa que realizou este 
trabalho nos Municípios da Lezíria do Tejo. 
 

EPCM4 
p. 865 
 
EPCM4 
p. 865 
 
EPCM4 
p. 867 
 
 
ACME81 
p. 1 

Mas tudo à margem do 
CME 

f.30) Temas mais 
importantes debatidos 
no CME 

Dou um exemplo de uma das questões debatidas pela nossa Câmara, como por tantas outras. 
Tem a ver com os edifícios escolares do 2º e o 3º Ciclo. 
 
Mas fazemos reuniões. Houve reunião por causa das actividades curriculares. 
 
Retomei o assunto do CME e expliquei-lhe que era importante para o meu trabalho ter acesso às 
actas das reuniões dessa entidade, tal como da sua antecessora – o CLE –, aos respectivos 
regimentos e a toda a documentação que a estes órgãos fizesse referência. Assegurou que 
mandar-me-ia por e-mail tudo o que tivesse a esse propósito.  
 
 
No seguimento do 1º contacto tive acesso a parte da documentação do CME de Salvaterra de 
Magos que me foram gentilmente enviadas, por e-mail, pelo vereador da educação da autarquia. 
Para além das Normas de Funcionamento do CLE e do Regimento do CME enviou-me uma 
acta de Março de 2006. Prometeu-me procurar as restantes actas e logo que as encontrasse, 
enviá-las-ia.  
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p. 864 
 
EPCM4 
p. 864 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 871 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p.871 

 



 846 

 
Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

 
f.31) Saberes que 
circulam no CME 

   

 
Meta-categoria III - A mobilização dos CME pelas autarquias 
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g.32) As autarquias dão 
continuidade/não dão 
continuidade à gestão no 
campo educativo 

É curioso que neste momento não estamos a respeitar a Carta Educativa, estamos mais à frente 
em relação a algumas infra-estruturas que vamos criar ao nível da educação. 
 
Acho que um concelho e o seu executivo têm que perceber o que é importante. Têm a sua 
equipa, os seus assessores, a sua agenda, as suas prioridades, o seu projecto político definido. 
Quando se impõe que para se ter possibilidades de recorrer ao QREN, nomeadamente para a 
construção dos Centros Escolares é necessário ter a aprovação da Carta Educativa. Eu 
pergunto: qual é a intenção? A intenção é munir os concelhos de uma carta orientadora? Não 
existe nenhuma obrigatoriedade de cumprir o que está na carta Educativa. 
 
Por isso é que eu digo que estamos com obras, estamos em projectos que já nem sequer 
respeitam a carta educativa. Estamos mais além do que estava previsto. 
 
Em Junho do ano passado, juntamente com 2 técnicos da DREL fizemos o levantamento das 
necessidades da escola EB 2,3 de Marinhais. Fizeram um relatório imenso de todas as 
necessidades e de tudo o que era necessário cumprir. Estamos a falar de uma escola com 20 e 
tal anos que nunca teve nenhuma obra de manutenção, exceptuando umas pinturas ou uma 
conservação pontual. 
 
A Senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que este projecto é para ser implementado 
a longo prazo, reafirmando que a Câmara Municipal vai continuar a realizar obras de 
recuperação das escolas, nomeadamente a substituição de janelas e portas, reformulação dos 
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… não dão continuidade à 
gestão no campo educativo 
 
Rejeita a regulação 
intermédia do CME 
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pátios escolares e construção de novas casas de banho. 
Não havendo mais nenhuma intervenção a Senhora Presidente da Câmara Municipal colocou o 
documento relativo à Carta Educativa de Salvaterra de Magos para aprovação, tendo este 
recebido parecer favorável, por parte de todos os membros do Conselho Municipal de 
Educação. 
 
No ponto três da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador … apresentou as actividades que 
integram o Plano de Animação Sócio-Educativa para o ano lectivo em curso, tendo 
aproveitado para apresentar as actividades que se iam realizar por ocasião do Dia Mundial da 
Árvore e da Floresta, bem como as actividades de encerramento do período lectivo, no que diz 
respeito às actividades de educação e expressão físico-motora, no Agrupamento de Escolas de 
Salvaterra de Magos, que vão decorrer nos dias vinte e sete e vinte oito de Março, e ao projecto 
Natação nas Escolas, que envolve os alunos do Agrupamento de Escolas de Marinhais e que 
vai decorrer nos dias vinte nove e trinta de Março. O Vereador referiu que informação mais 
pormenorizada sobre estas actividades, seguirá posteriormente para os Agrupamentos. 
 
No ponto quatro da ordem de trabalhos, o Vereador … deu conta do modo como está a 
decorrer o projecto relacionado com as aulas de Inglês para os alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo 
do ensino básico e das reuniões que tem havido com as entidades parceiras neste projecto – 
Agrupamentos de Escolas do concelho e a empresa Edutec. Estas reuniões têm servido para se 
conhecer o trabalho que tem estado a ser desenvolvido e para tentar resolver alguns problemas 
comportamentais que se têm verificado. 
 

ACME81 
p. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME81 
p. 2 
 
 
 
 
 
 
ACME81 
p. 2 

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

 
Posições dos 11 municípios que nem são difíceis, salvo raras excepções. Nós conseguimos 
ultrapassar, felizmente, as questões partidárias, as questões de limites de Concelho, os limites 
de fronteira de cada concelho. Para vermos, no conjunto e de uma forma mais ampla e com 
uma outra dimensão, penso que até não seria difícil tomar posições colectivas, relativamente a 
vários assuntos, nomeadamente às questões educativas. 
 
Existem discussões, existem reuniões para se chegar a determinadas conclusões, para se apurar 
o que é que cabe a cada município e o que fica a pertencer à Administração Central. Mas 
depois, na prática, as coisas não acontecem desta maneira. Poucos foram os municípios que 
assinaram e se calhar, por que têm a mesma opinião que nós temos. Nós estamos disponíveis 

EPCM4 
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EPCM4 
pp. 862-863 
 
 

O debate sobre a 
descentralização faz-se à 
margem do CME e noutras 
escalas de acção pública, 
nomeadamente no âmbito da 
CULT/CIMLT. 
 
Criticas directas ao processo 
negocial entre a ANMP e 
ME, no que diz respeito à 
transferência de 
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para assinar este protocolo, quando aquilo que nós aprovamos e aquilo que foi acordado esteja 
previsto no protocolo. De outra maneira não assinaremos este protocolo. 
Isto é o exemplo do parceiro Associação Nacional de Municípios Portugueses e como se 
entende esta parceria. 
 
 
Todos nós conhecemos a dificuldade de falar com pessoas ligadas à Administração Central. Eu 
sou das pessoas que defende e por isso é que votei, favoravelmente, as novas competências 
para os Municípios. 
 
Lamento que da parte da Administração Central, não tenha havido o cumprimento do 
anteriormente aprovado e do falado inicialmente com o Governo. Antes da Associação 
Nacional de Municípios aprovar aquelas novas competências houve reuniões. Não apareceram 
do céu, não apareceram de um lado qualquer. Foi depois de muitas conversas que aquelas 
competências apareceram. 
 
Não recordo de nenhuma. O Conselho Municipal já não reúne há algum tempo. Por 
exemplo, a constituição dos agrupamentos não passou pelo Conselho Municipal de 
Educação. A lei é que a previu. Alguém lá previu por nós, independente de perceber como 
funciona o Concelho A, B ou C. A lei sai e é para cumprir por todos, de forma igual. Eu acho 
que esta é uma outra dificuldade que nós temos. 
 

 
 
 
 
 
 
EPCM4 
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p. 866 

competências. 
 
 
 
 
 
 
 
… não avançam para o debate 
sobre política educativa 

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

   

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

No entanto, todas as decisões que vão sendo tomadas são sempre tomadas em reuniões, 
com trabalho conjunto com os agrupamentos. Nós temos dois Agrupamentos verticais: um 
em Salvaterra e outro em Marinhais. No fundo, congregam, concentram, representantes dos 
vários níveis de ensino. 
 
Vamos ao local, vamos falar, até a nível da escola secundária, conversando também com 
os alunos. Muitas vezes eu pergunto-lhes o que é que querem que a Câmara lhes dê. Eu 

EPCM4 
p. 857 
 
 
 
 
EPCM4 

Estas decisões são tomadas à 
margem do CME, 
privilegiando o contacto 
directo com os agrupamentos 
e os restantes interlocutores – 
não legitima. 
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quando tinha 18 anos sabia o que queria e neste momento, com todas as mudanças do mundo, 
com tantos desafios, tudo é difícil. Nós hoje percebermos o que é que um jovem de 18 anos ou 
de 15 anos ou de 17 anos quer que a sua Câmara Municipal lhes dê. 
 
Daí que qualquer decisão que seja tomada, até relativamente aos transportes, passa pela 
comissão consultiva dos transportes escolares e é tomada em interacção com os próprios 
agrupamentos escolares, com as professoras, com os agentes educativos. 
 
Embora não haja aquela periodicidade, aquele calendário de reuniões do Conselho Municipal 
de Educação, todas as decisões que são tomadas, a nível da educação, são sempre tomadas em 
conversações, sempre ouvindo inclusivamente as comissões de pais. 
 
É um trabalho imenso que tem que ser feito e a comunidade intermunicipal está atenta e está a 
actuar. Eu penso que, relativamente a algumas situações, até do ponto de vista social e sistema 
educativo poderíamos ter uma acção mais forte e tomar posições que não tomámos ainda. 
 
Os 11 municípios deveriam tomar posições como comunidade intermunicipal e não 
individualmente, enquanto Câmara de Salvaterra, ou Câmara de Benavente ou mesmo Câmara 
de Coruche. Eu não tenho medo! Ninguém perde a sua identidade por estar representado 
por uma associação, por uma comunidade. Pelo contrário, penso que todos temos 
certamente a ganhar e a enriquecer, até socialmente, se as nossas decisões deixarem de ser 
individuais e passarem a ser colectivas! Todos ganharíamos! 
 
A comunidade intermunicipal deveria ter um trabalho, uma posição mais activa, mas é 
constituída pelos Presidentes de Câmara, cada um tem o seu trabalho nos seus concelhos, 
temos técnicos que nos apoiam, que nos ajudam. Mas há acções que deveríamos tomar, na 
minha opinião, mas que não as tomamos, se calhar, por falta de tempo. Por exemplo, sobre esta 
situação que o país atravessa, que os Concelhos atravessam, da crise que é também originada 
pela crise mundial. Mas o que é certo é que já vivemos na crise há quatro ou cinco anos. Eu 
acho que a crise mundial até veio dar muito jeitinho a algumas pessoas. Argumenta-se que não 
somos só nós que estamos em crise, também há outros países que estão em crise. Eu acho que 
a nível da Comunidade Intermunicipal Urbana da Lezíria do Tejo podíamos tomar posições 
mais fortes e com outra dimensão. 
 

p. 857 
 
 
 
 
 
EPCM4 
p. 857 
 
 
EPCM4 
p. 857 
 
 
EPCM4 
pp. 861-862 
 
 
 
EPCM4 
p. 862 
 
 
 
EPCM4 
p. 862 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apesar de estar a falar sobre a 
comunidade intermunicipal 
acho q se pode relacionar 
com a questão da legitimação 
da decisão política 
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Após a apresentação do Dr. Gentil Duarte, a Senhora Presidente da Câmara Municipal referiu 
que este documento vai servir como orientação relativamente às intervenções da Câmara 
Municipal na área educativa e que se vai procurar candidatar a construção dos Centros 
Escolares nas freguesias de Marinhais, Foros de Salvaterra e Salvaterra de Magos ao próximo 
Quadro Comunitário de Apoio. Apesar destes projectos estruturantes, a Câmara Municipal vai 
continuar a apostar na melhoria das condições dos estabelecimentos de ensino ao mesmo 
tempo que se iniciará o processo de aquisição de terrenos para a construção dos Centros 
Escolares. 

 
 
ACME81 
p.1 
 
 

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

 
O que posso dizer é que as escolas e os pais intervêm e nós reunimos com as escolas e com os 
pais. 
 
É mais fácil falar com uma ou com duas pessoas ou com três ou quatro do que estarmos a falar 
com vinte. É muito mais fácil a pessoa dizer-nos o que é que é necessário na sua escola, não só 
do ponto de vista físico, às vezes até do ponto de vista sociológico, até do ponto de vista 
pedagógico. 
 
Falou do trabalho que desenvolvia com as escolas e da relação de proximidade que procurava 
estabelecer. Referiu-me que quanto mais fácil fosse o relacionamento entre as pessoas, mais 
fácil seria a ligação institucional. Encarava este trabalho numa perspectiva ampla, procurando 
entender os diferentes pontos de vista: das escolas, dos professores, da autarquia e dos 
encarregados de educação. Sentia necessidade de entender as dinâmicas próprias de cada 
estabelecimento de ensino e de compreender o sentido de cada pedido que lhe era dirigido; se 
lhe pediam para mudar as fechaduras das portas, essa seria a prioridade nesse momento. Deu o 
exemplo de um jardim-de-infância e referiu-se ao importante papel dos encarregados de 
educação na resolução dos problemas; a mobilização dos encarregados de educação e da 
autarquia, para além de resolver situações pontuais, criou uma mais-valia para a reflexão no 
seio do CME. Segundo o seu ponto de vista, esta atitude revela uma forma diferente de encarar 
os problemas da educação. 
 
 
Ainda a propósito da intervenção da autarquia no campo educativo, referiu que todo o trabalho 
estava centrado na sua pessoa; não tinha ninguém a trabalhar na área da educação e só agora 
lhe fora possível abrir um concurso para uma licenciada em Ciências de Educação. Tinha duas 
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técnicas na acção social, uma nos transportes escolares e um funcionário nas actividades de 
enriquecimento curricular. Pontualmente, os funcionários da biblioteca e da animação também 
desenvolviam trabalho com as escolas. Explicou que a experiência anterior como chefe de 
divisão lhe dera um conhecimento das escolas, e que até ao momento não sentira necessidade 
de ter outro técnico que se dedicasse exclusivamente ao trabalho educativo; contudo, as 
actividades de enriquecimento curricular tinham alterado a situação, pelo que decidiram 
proceder à contratação de uma técnica licenciada. 
 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 871 

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

Entretanto nós verificámos que tínhamos que mudar a mesma Carta Educativa. Não mudámos 
a Carta Educativa em si, mas mudámos a obra, nomeadamente em Marinhais onde estava 
prevista a ampliação da escola nova. A escola nova só é nova porque a outra tem setenta anos e 
nova tem trinta e tal. Tínhamos inclusivamente já conversações para adquirir um terreno para 
ampliação dessa escola. Entretanto não podemos criar infra-estruturas. Com as novas 
exigências, nem sequer é legal. As exigências do próprio sistema educativo, dos próprios pais, 
dos próprios alunos. As coisas evoluem e estão a evoluir, às vezes de forma assustadora. Então 
desistimos daquela ampliação e vamos criar um centro escolar num outro espaço. Vamos 
juntar as escolas, criar 12 salas e criar mais quatro salas para o jardim-de-infância. Portanto, 
não é isto que está previsto na Carta Educativa. 
 
Relativamente às actividades extra-curriculares, vamos ver como correm essas actividades, o 
que é preciso alterar. As actividades de prolongamento que temos nos jardins de infância até as 
seis horas, que são serviços prestados por nós e se calhar isto devia ser tudo analisado no 
Conselho Municipal de Educação, mas que, pela experiência que temos, a participação das 
pessoas envolvidas é muito maior quando o fazemos de outra forma e não institucionalmente. 

EPCM4 
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g.38) As autarquias 
mobilizam/não mobilizam 
os diferentes saberes que 
circulam no CME 

(Entrevistadora: A questão dos saberes que circulam no Conselho Municipal. O Conselho 
Municipal não serviu para discussão de temas, de questões gerais de educação, de 
preocupações das escolas, para discussão de situações pontuais, não de gestão de conflitos, 
mas de problemas mais da área temática da educação. Houve alguma preocupação?) 
Penso que não. Infelizmente não conseguimos muitas vezes deixar à porta da reunião as 
nossas antipatias, ou as nossas empatias. Sabe que é difícil gerir por que a reunião do CME 
não seria certamente para discutir o vidro que está partido e a intervenção que já se 
pediu à Câmara para substituir a areia do pátio etc, etc… E depois é desmotivador. 
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g.39) As autarquias 
incentivam/não incentivam 

Finalmente, já fora do recinto da câmara, registei a minha primeira impressão sobre a 
perspectiva deste vereador. A propósito da inoperância do CME de Salvaterra de Magos para 

Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
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a circulação da informação 
entre o 
CME/Escolas/Comunidade 

pensar a política local de educação, fiquei com a ideia de que este vereador responsabilizava 
essencialmente as escolas pela falta de dinamismo desta entidade. Falou-me da incapacidade 
de reflexão por parte do CME e da sua progressiva perda de utilidade. Este aspecto é 
fundamental para o meu trabalho. Tenho que ser capaz de problematizar esta questão.  
 
Relativamente à circulação de informação não havia a preocupação de divulgar as intervenções 
do CME; somente se levou à Assembleia Municipal o parecer sobre a Carta Educativa. Quanto 
ao conhecimento que os professores têm do CME, referiu que nem mesmo os próprios 
representantes se lembram desta participação. Talvez se lembrem do CLE, mas não do CME. 
 

de Magos, p. 871 
 
 
Notas de campo do 
CME de Salvaterra 
de Magos, p. 873 

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

   

h.41) Importância 
atribuída pela autarquia ao 
CME 

Estamos numa situação, que do meu ponto de vista é ridícula. Não é credível e depois faz-me 
pensar realmente que todos nós andamos aqui a ser enganados e também acabamos enganar. 
Acabamos por enganar, mesmo sem querer. 
 
Eu acho que o nosso país é um país de modas! Agora são as cartas de alguma coisa: as 
Cartas Educativas, as Cartas Desportivas, as Cartas Sociais que depois acabam por não 
servir para grande coisa! Como os planos estratégicos, como o PROTO Plano Regional de 
Ordenamento do Território que já foi aprovado há meia dúzia de meses e que ainda não foi 
publicado, em que se impõem regras e restrições, mas que ninguém sabe muito bem quando 
vai ser publicado. Agora temos as medidas preventivas do aeroporto em que, durante dois 
anos, não se pode fazer nada junto do espaço rural. Mas dois anos, porquê? 
 
Eu não tenho nenhuma dúvida de que as Câmaras Municipais têm mais condições para 
resolver os problemas da sua população, do que a Administração Central, até por que nós 
conhecemos todos. As pessoas vêm facilmente à Câmara e às Juntas de Freguesia. Se for a 
Santarém ou a Lisboa não vão. Nós, aqui, temos rosto. A Câmara tem rosto, a Junta de 
Freguesia também o tem. A Administração Central não tem. 
 
Vamos fazendo reuniões temáticas, não sentimos essa necessidade de reunir o Conselho 
Municipal de Educação. 
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Nada deixa de ser feito, nada deixa de ser analisado pelo facto de este Conselho 
Municipal de Educação não reunir. 
 
Mas o certo é que não reúne enquanto Conselho Municipal de Educação, porque, se calhar, é 
mais fácil. Nós chegamos às pessoas e percebermos das suas necessidades. 
 
Estas abordagens que fazemos são mais eficientes do que quando juntamos numa sala vinte e 
tal pessoas, que até nem se conhecem muito bem, que não tem nenhuma relação pessoal, há 
sempre inibição, penso eu. Mas não estou com isto a justificar o facto de não haver as reuniões 
do Conselho Municipal de Educação. Talvez a forma como trabalhamos não nos faz sentir essa 
necessidade. Mas temos que fazer essas reuniões até porque está previsto na lei reuniões que 
têm que ser feitas durante o ano. 
 
(Entrevistadora: Qual o balanço que faz do Conselho Municipal de Educação? O que 

mudaria?) 

Eu não posso fazer um balanço da intervenção do Conselho Municipal. Posso é fazer um 
balanço da intervenção do corpo docente, dos pais e das próprias auxiliares, que são 
peças importantes neste nosso trabalho conjunto. E eu aí faço uma análise positiva do 
trabalho que é feito em conjunto com a Câmara Municipal, das preocupações, não só 
porque a parede precisa de ser pintada, mas sim de material pedagógico, do material didáctico. 
Solicitam-nos muitas vezes psicólogos para darem apoio a crianças com dificuldades, apoios a 
famílias com menos recursos, famílias que não estão inseridas. Portanto, eu aí faço uma análise 
muito positiva, mas a este nível, não a nível do Conselho Municipal de Educação. 
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Não vê qualquer sentido e 
utilidade no CME. 
 
 

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

Penso que é preferível termos aquelas reuniões como fazíamos anteriormente, até podendo não 
juntar tanta gente, podendo não juntar tantos agentes. Repartindo essa comissão. Muitas 
pessoas têm alguma dificuldade em se exprimir, pelo facto de não estarem tão dentro do 
assunto. Se sou chamada a intervir sobre um assunto que domino menos, diante de 
pessoas que o dominam, se calhar, fico inibida de falar. Eu notava exactamente isso. Notava 
que nos Conselhos Municipais de Educação raramente havia intervenções. 
 
Lembro-me da apresentação da Carta Educativa. O Gabinete que fez a carta educativa para 
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Salvaterra foi o mesmo que fez para os 11 municípios da Lezíria do Tejo. Veio cá o 
responsável pela equipa que estava a fazer o projecto, reunimos, e não houve uma única 
intervenção. 

p. 858 

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

Mas está a perguntar-me e eu não tenho uma resposta concreta que lhe possa dar. Mas penso 
que se deve ao facto de mantermos sempre um diálogo e uma aproximação muito forte 
com as escolas. 
 
São as pessoas que trabalham nas escolas, os professores, os auxiliares que melhor sabem das 
necessidades das escolas. Eles melhor do que eu, ou melhor do que outras pessoas que não 
estejam na escola sabem o que é necessário naquela escola. E se calhar este é o papel do 
Conselho Municipal de Educação. 
 
(Entrevistadora: Os agrupamentos foram convidados para participar na discussão da Carta 
Educativa? Houve algum representante que se tivesse notabilizado pela sua intervenção mais 
directa do ponto de vista político?) 
Presidente: Não, nada . 
 
Relativamente às actividades extra-curriculares, vamos ver como correm essas actividades, o 
que é preciso alterar. As actividades de prolongamento que temos nos jardins de infância até as 
seis horas, que são serviços prestados por nós e se calhar isto devia ser tudo analisado no 
Conselho Municipal de Educação, mas que, pela experiência que temos, a participação das 
pessoas envolvidas é muito maior quando o fazemos de outra forma e não institucionalmente. 
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Sempre à margem do CME 

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

No Conselho Municipal de Educação, o que é deliberado e o que é aprovado, de uma 
forma geral, é aceite. Não existe ali engano nenhum! Se vamos reunir com uma escola, até 
mais isoladamente, falamos com a escola “sem pedra no sapato”, de igual para igual e nessa 
reunião fica previsto o que é que a Câmara pode fazer e o que não pode fazer, mas depois 
dessa reunião não tomamos outras posições. 
 
Quando é o vereador a ir ao CME, naturalmente está sempre mais dependente. Há 
decisões que não as pode tomar. Embora tenha a responsabilidade da educação, há decisões 
que têm que ser faladas. Mas o vereador nessas reuniões nunca diz sim ou não. O que diz é que 
mais tarde daremos a nossa posição. Isto no caso de não estar em condições de tomar qualquer 
posição. 
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O certo é que não adulteramos nada daquilo que lá está, do que foi acordado. Não é o que 
acontece relativamente à Associação Nacional de Municípios e ao Governo, em que as 
situações são analisadas profundamente, em que são assumidos compromissos. 
 
No caso de Associação Nacional de Município foram aprovadas, não por unanimidade, mas foi 
uma diferença mínima, as novas competências, a nível da educação. Mas na prática, quando 
começamos a trabalhar, verificamos que nada daquilo corresponde ao que inicialmente foi 
falado e do que foi aprovado pela maioria dos municípios portugueses, com muito boa fé e 
com muita esperança. 
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 i.45) Os representantes 
servem-se/não se servem do 
CME para resolver 
problemas/ 
situações concretas das 
entidades representadas 

A Educadora … (representante do pré-escolar) referiu que o projecto apresentado vem ao 
encontro das necessidades do concelho ao nível da educação pré-escolar, pelo que manifestou 
a sua concordância relativamente ao projecto apresentado. 
 
A Educadora … (representante das IPSS) realçou o facto de haver uma aposta ao nível da 
educação pré-escolar, através do aumento da taxa de cobertura, realçando o facto da valência 
creche continuar a ser deficitária a nível do concelho. 
 

ACME81 
p.1 
 
ACME81 
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i.46) Os representantes 
apresentam/ 
não apresentam projectos 
inovadores 

   

i.47) Os representantes 
mantém/não mantém 
diálogo com todos os 
interlocutores do CME 
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i.48) Os presidentes/ 
representantes das 
escolas/agrup. Servem-
se/não se servem do CME 
para resolver problemas das 
suas escolas 

   

j.49) Importância atribuída 
pelos actores locais ao CME 

   

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

   

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

   

j.52) Os actores locais 
mobilizam/não mobilizam 
os diferentes saberes que 
circulam no CME 

   

j.53) Os actores locais 
entendem/não entendem o 
CME como espaço de 
aprendizagem política 
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10. 5 Entrevista à Presidente da C. M. de Salvaterra de Magos 

Salvaterra de Magos, 10 de Março de 2009 

 

Entrevistadora: Acompanhou o processo da constituição dos Conselhos Locais/ Conselhos 

Municipais de Educação? Desde quando? 

 

Presidente: O Conselho Municipal de Educação foi criado no nosso Concelho há cerca de seis 

anos. Provavelmente seis ou sete anos e reunia-se com alguma periodicidade. Este Conselho 

Municipal de Educação foi novamente chamado a intervir, quando do estudo, da análise e 

também da aprovação da Carta Educativa para o Concelho de Salvaterra de Magos. Também 

devido a alterações que foram havendo na própria legislação, surgiram mudanças quase 

diárias no sistema educativo. Foram criadas novas comissões e as alterações foram quase 

completas no espectro da educação, entre o que era há meia dúzia de anos atrás e o que é hoje.  

Neste momento o Conselho Municipal de Educação não reúne da forma como deveria 

reunir, certamente! No entanto, todas as decisões que vão sendo tomadas são sempre tomadas 

em reuniões, com trabalho conjunto com os agrupamentos. Nós temos dois Agrupamentos 

verticais: um em Salvaterra e outro em Marinhais. No fundo, congregam, concentram, 

representantes dos vários níveis de ensino. Daí que qualquer decisão que seja tomada, até 

relativamente aos transportes, passa pela comissão consultiva dos transportes escolares e é 

tomada em interacção com os próprios agrupamentos escolares, com as professoras, com os 

agentes educativos. Assim as reuniões do Conselho Municipal de Educação são desta forma 

desdobradas. Não há aquela carga institucional, em que determinadas pessoas dirigem a 

reunião e as outras estão do outro lado. Quando é assim, as pessoas não falam, não 

conversam, não dão opinião. Não gosto dessas reuniões. Gosto mais daquelas em que toda a 

gente se senta à volta da mesa. Embora não haja aquela periodicidade, aquele calendário de 

reuniões do Conselho Municipal de Educação, todas as decisões que são tomadas, a nível da 

educação, são sempre tomadas em conversações, sempre ouvindo inclusivamente as 

comissões de pais. Vamos ao local, vamos falar, até a nível da escola secundária, conversando 

também com os alunos. Muitas vezes eu pergunto-lhes o que é que querem que a Câmara lhes 

dê. Eu quando tinha 18 anos sabia o que queria e neste momento, com todas as mudanças do 

mundo, com tantos desafios, tudo é difícil. Nós hoje percebermos o que é que um jovem de 18 

anos ou de 15 anos ou de 17 anos quer que a sua Câmara Municipal lhes dê. 
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Entrevistadora: A Senhora Presidente fala-me do Conselho Municipal, mas mesmo antes 

dessa entidade foi criado um Conselho Local. Quais foram as motivações políticas da 

autarquia para a criação do CLE? 

 

Presidente: Sim, nós criamos o Conselho Local de Educação. Com a publicação da lei, houve 

apenas um agente que foi chamado a participar que anteriormente não estava nesse conselho, 

ou nessa comissão. Nós independente de haver ou não haver, em termos legais, a necessidade 

de termos uma representação sobre educação, onde os vários agentes independentemente das 

suas funções, tinham uma palavra a dizer sobre o processo educativo, no nosso Concelho nós 

já tínhamos já essa comissão formada. Penso que apenas um agente que não estava previsto e 

que foi chamado, a quando da publicação da lei. 

 

Entrevistadora: Acha que a passagem do Conselho Local para o Conselho Municipal alterou 

as dinâmicas?  

 

Presidente: Eu acho que alterou as dinâmicas, reduzindo-as. Pode ser até psicológico, até pode 

ser uma posição de defesa de cada pessoa que participa nessas reuniões. Eu gosto muito mais 

das reuniões à volta de uma mesa. Não gosto daqueles encontros em que estão três pessoas a 

dirigir e todas as outras à frente. Estamos em posição diferente. As pessoas normalmente 

ficam inibidas. O facto de institucionalmente haver a obrigatoriedade de criar esse Conselho 

atrofia o desenvolvimento do nosso trabalho. Dá a ideia de que nós estamos ali, não por que 

queiramos, mas por que foi criada uma lei e nós temos que reunir.  

Penso que é preferível termos aquelas reuniões como fazíamos anteriormente, até 

podendo não juntar tanta gente, podendo não juntar tantos agentes. Repartindo essa comissão. 

Muitas pessoas têm alguma dificuldade em se exprimir, pelo facto de não estarem tão dentro 

do assunto. Se sou chamada a intervir sobre um assunto que domino menos, diante de pessoas 

que o dominam, se calhar, fico inibida de falar. Eu notava exactamente isso. Notava que nos 

Conselhos Municipais de Educação raramente havia intervenções. Lembro-me da 

apresentação da Carta Educativa. O Gabinete que fez a carta educativa para Salvaterra foi o 

mesmo que fez para os 11 municípios da Lezíria do Tejo. Veio cá o responsável pela equipa 

que estava a fazer o projecto, reunimos, e não houve uma única intervenção. Depois da 

apresentação em Power-Point, solicitei a presença desse responsável, pois dominava 

profundamente a matéria. Fez-se a caracterização do Concelho, o levantamento do existente e 

a projecção.  
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É curioso que neste momento não estamos a respeitar a Carta Educativa, estamos mais à 

frente em relação a algumas infra-estruturas que vamos criar ao nível da educação. Por isso é 

que eu acho que quando as pessoas são chamadas a intervir de forma mais institucional, de 

um lado está quem apresenta e quem domina o assunto e do outro estão as outras pessoas, 

cria-se uma dificuldade de diálogo e de aproximação. Eu tenho pena que seja assim. Por isso é 

que tento sempre fazer aquelas reuniões mais informais. Eu também sou brincalhona, por 

feitio meu. Acho que tenho algum sentido de humor e muitas vezes acontece em reuniões 

muito sérias que eu mando uma brincadeiras, para derreter o gelo, até para por as pessoas à 

vontade, pois estamos todos com uma carga de afastamento muito grande. Não pode haver. 

Um concelho como o nosso tem que ser formado e construído com todos, cada um dando o 

seu melhor, uns de uma maneira e outros de outra maneira. Muitas vezes as pessoas ficam 

coibidas.  

Nós aderimos à Rede Social que tem sido um êxito. Podemos dizer que a Rede Social é 

um êxito. Era preferível que não fosse, por que era sinal que não tínhamos que dar respostas a 

tantas situações de carência. Mas eu noto que quando temos o Conselho Local que são 32 ou 

33 pessoas, neste momento já vão falando, mas no princípio não falavam. Mas quando 

fazíamos grupos de trabalho sobre temáticas, as pessoas aí estavam perfeitamente à vontade e 

falavam. Há uma diferença entre as reuniões institucionais, nomeadamente do Conselho Local 

de Acção Social de Salvaterra de Magos e as reuniões de trabalho. Nesses encontros as 

pessoas estavam perfeitamente à vontade. Era impressionante a mudança nas suas atitudes. 

No Conselho as pessoas estavam muito mais fechadas. Não direi envergonhadas, mas com 

mais dificuldade de se pronunciarem de viva voz, darem a sua opinião. Por isso é que eu acho 

que é preferível parcelarmos as reuniões para que as pessoas se conheçam. Do ponto de vista 

pessoal é bom esse conhecimento. Pertencemos ao mesmo concelho, temos um objectivo 

comum. Mas depois parece que não estamos à vontade para conversarmos. Peço desculpa de 

me ter afastado do assunto. 

 

Entrevistadora: A seu ver, qual a intencionalidade política do instrumento legislativo que 

institucionaliza os CME e simultaneamente regula as Cartas educativas? 

 

Presidente: Eu tenho uma posição muito crítica em relação a isso e também tenho alguma 

liberdade política para falar sobre todos os assuntos. Nunca, politicamente, pelo menos nos 

últimos anos, me impuseram nada, nem nunca me disseram: “- fala só sobre isto e se 

perguntarem isso, tens que ser da nossa opinião”. Os colegas presidentes, até dizem que 
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Salvaterra de Magos é o Concelho mais livre de Portugal. Dizem isso até na brincadeira: “- 

Tu estás à vontade”. É uma verdade!  

Eu sou um pouco crítica em relação a alguma legislação que vai saindo, algumas 

posições, algumas obrigações, que nos são impostas. Eu acho que não temos que impor nada. 

Acho que um concelho e o seu executivo têm que perceber o que é importante. Têm a sua 

equipa, os seus assessores, a sua agenda, as suas prioridades, o seu projecto político definido. 

Quando se impõe que para se ter possibilidades de recorrer ao QREN, nomeadamente para a 

construção dos Centros Escolares é necessário ter a aprovação da Carta Educativa. Eu 

pergunto: qual é a intenção? A intenção é munir os concelhos de uma carta orientadora? Não 

existe nenhuma obrigatoriedade de cumprir o que está na carta Educativa. Por isso é que eu 

digo que estamos com obras, estamos em projectos que já nem sequer respeitam a carta 

educativa. Estamos mais além do que estava previsto. Estamos numa situação, que do meu 

ponto de vista é ridícula. Não é credível e depois faz-me pensar realmente que todos nós 

andamos aqui a ser enganados e também acabamos enganar. Acabamos por enganar, mesmo 

sem querer. Porque aquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, há uns tempos atrás, era 

que quem tivesse as Cartas Educativas aprovadas, teria todas as obras e acções previstas 

nesses documentos, financiadas pelo QREN. Os 11 municípios da Lezíria do Tejo foram dos 

primeiros 32 Concelhos a ter a sua carta educativa aprovada e homologada pela Sra. Ministra 

da Educação. Os nossos 11 municípios estiveram entre esses 32, em Vila do Conde. Depois 

de assinarmos a Carta Educativa, dissemos à nossa população que teríamos um centro escolar 

em Salvaterra de Magos, um centro escolar em Marinhais, um centro escolar em Foros de 

Salvaterra, um jardim-de-infância no Granho e a requalificação das escolas de Glória do 

Ribatejo, de Muge e de Granho. Era necessário requalificar porque estamos a falar de 

edifícios com mais de 60 anos. Mas isto foi aquilo que nós dissemos e os responsáveis 

políticos de outros concelhos disseram exactamente o mesmo. 

Criámos a carta educativa, criámos expectativas à nossa população, criamo-las a nós 

próprios, colocámos nas nossas grandes opções do plano e o que é que nós verificamos? Que 

as verbas destinada para a CCDR do Alentejo (para fundos comunitários estamos ligados à 

CCDR do Alentejo), no eixo onde está o sector da educação, não era suficiente para cumprir 

as Cartas educativas dos nossos 11 Municípios da Lezíria do Tejo. E nós somos 32 

municípios e isto não é agradável, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista 

político, nem do ponto de vista da nossa responsabilidade. Interiorizámos tudo isto e 

acreditámos e todos fizemos um esforço enorme, para termos as nossas cartas aprovadas pela 

Câmara, pela Assembleia Municipal e pelo Conselho Municipal de Educação. Fomos dos 
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primeiros e chegamos à conclusão de que afinal fomos ludibriados. Daí eu lhe ter dito no 

início desta questão que sou muito critica em relação a algumas situações.  

Eu acho que o nosso país é um país de modas! Agora são as cartas de alguma coisa: as 

Cartas Educativas, as Cartas Desportivas, as Cartas Sociais que depois acabam por não servir 

para grande coisa! Como os planos estratégicos, como o PROTO Plano Regional de 

Ordenamento do Território que já foi aprovado há meia dúzia de meses e que ainda não foi 

publicado, em que se impõem regras e restrições, mas que ninguém sabe muito bem quando 

vai ser publicado. Agora temos as medidas preventivas do aeroporto em que, durante dois 

anos, não se pode fazer nada junto do espaço rural. Mas dois anos, porquê?  

Acho que somos um país de muitos planos, de muitas leis, mas que depois quem 

trabalha no dia a dia… Eu não sou nada teórica, sou muito prática, muito pragmática. Há uma 

diferença imensa entre o que se diz, o que ouvimos e aquilo que se pratica e aquilo que se faz. 

E a legislação está sempre a sair, mas não é para melhorar, é só para dizer que vamos mudar. 

Mas para mudar tem que ser para melhor! Temos que saber o que vamos fazer. Não é só 

mudar por mudar, pelo facto de outros o terem feito. Acho que devíamos parar um pouco e 

percebermos exactamente o que queremos do nosso país. Para onde é que nós vamos? Qual 

vai ser o nosso futuro? Qual vai ser o futuro dos jovens? E o futuro dos menos jovens? Para 

onde vamos? E isto é uma situação que me angustia muito. 

 Naturalmente que uma sociedade mais culta é uma sociedade mais reivindicativa, é uma 

sociedade mais rica, mais participativa, mas depois sentimos este drama. Quando nós 

estudávamos e tirávamos o nosso curso sabíamos que íamos ter um trabalho, mas agora tudo é 

diferente. Abrimos agora um concurso para assistente administrativa e concorreram 28 ou 29 

licenciados - estamos a falar de assistente administrativo - concorreram de todo o país e isto é 

angustiante e é dramático. Que mundo, que país é que nós estamos a criar? E isto é alarmante. 

E acho que nos deveria preocupar a todos, principalmente às pessoas que traçam as directrizes 

e que traçam o caminho. É preocupante… 

 

Entrevistadora: Neste processo de institucionalização dos Conselhos Municipais qual é o 

espaço de influência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Comunidade 

Urbana da Lezíria do Tejo?  

 

Presidente: A Comunidade Urbana é uma entidade viva. Tem muito trabalho e muitos planos 

que poderá desenvolver em conjunto com os 11 municípios, nas diversas áreas de 

intervenção, até do ponto de vista de rentabilização de meios de recursos, até financeiros. É 
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um trabalho imenso que tem que ser feito e a comunidade intermunicipal está atenta e está a 

actuar. Eu penso que, relativamente a algumas situações, até do ponto de vista social e sistema 

educativo poderíamos ter uma acção mais forte e tomar posições que não tomámos ainda. Os 

11 municípios deveriam tomar posições como comunidade intermunicipal e não 

individualmente, enquanto Câmara de Salvaterra, ou Câmara de Benavente ou mesmo 

Câmara de Coruche. Eu não tenho medo! Ninguém perde a sua identidade por estar 

representado por uma associação, por uma comunidade. Pelo contrário, penso que todos 

temos certamente a ganhar e a enriquecer, até socialmente, se as nossas decisões deixarem de 

ser individuais e passarem a ser colectivas! Todos ganharíamos! A comunidade 

intermunicipal deveria ter um trabalho, uma posição mais activa, mas é constituída pelos 

Presidentes de Câmara, cada um tem o seu trabalho nos seus concelhos, temos técnicos que 

nos apoiam, que nos ajudam. Mas há acções que deveríamos tomar, na minha opinião, mas 

que não as tomamos, se calhar, por falta de tempo. Por exemplo, sobre esta situação que o 

país atravessa, que os Concelhos atravessam, da crise que é também originada pela crise 

mundial. Mas o que é certo é que já vivemos na crise há quatro ou cinco anos. Eu acho que a 

crise mundial até veio dar muito jeitinho a algumas pessoas. Argumenta-se que não somos só 

nós que estamos em crise, também há outros países que estão em crise. Eu acho que a nível da 

Comunidade Intermunicipal Urbana da Lezíria do Tejo podíamos tomar posições mais fortes 

e com outra dimensão. Posições dos 11 municípios que nem são difíceis, salvo raras 

excepções. Nós conseguimos ultrapassar, felizmente, as questões partidárias, as questões de 

limites de Concelho, os limites de fronteira de cada concelho. Para vermos, no conjunto e de 

uma forma mais ampla e com uma outra dimensão, penso que até não seria difícil tomar 

posições colectivas, relativamente a vários assuntos, nomeadamente às questões educativas. 

Em relação à Associação Nacional de Municípios existem responsáveis, existe mesmo 

uma equipa que dirige todo o trabalho que é desenvolvido na educação. Existem Presidentes 

de Câmara que fazem parte dessa comissão, como há de outras comissões, que tem algum 

papel activo, mas com alguma dificuldade de o seu papel ser reconhecido. Esta também é a 

grande questão. Somos entendidos como parceiros, mas sabemos que não somos parceiros 

nenhuns. É muito bonito dizermos que falei com a Associação Nacional de Municípios. Antes 

de tomarmos esta posição falámos com a Associação Nacional de Municípios e dou o 

exemplo da delegação de competências. Este tema foi abordado no último Congresso da 

Associação Nacional de Municípios. Eu votei a delegação de competências para os 

municípios, em matéria de 1º 2º e 3º ciclos e no entanto ainda não assinámos o protocolo com 

o ministério da educação. Existem discussões, existem reuniões para se chegar a determinadas 
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conclusões, para se apurar o que é que cabe a cada município e o que fica a pertencer à 

Administração Central. Mas depois, na prática, as coisas não acontecem desta maneira. 

Poucos foram os municípios que assinaram e se calhar, por que têm a mesma opinião que nós 

temos. Nós estamos disponíveis para assinar este protocolo, quando aquilo que nós 

aprovamos e aquilo que foi acordado esteja previsto no protocolo. De outra maneira não 

assinaremos este protocolo. 

Isto é o exemplo do parceiro Associação Nacional de Municípios Portugueses e como se 

entende esta parceria. 

 

Entrevistadora: Falou-me da negociação política e da relação entre representantes e 

representados, nomeadamente na Associação Nacional de Municípios Portugueses. A nível 

local e no Conselho Municipal de Educação como é que se processa essa relação entre 

representantes e representados? 

 

Presidente: No Conselho Municipal de Educação, o que é deliberado e o que é aprovado, de 

uma forma geral, é aceite. Não existe ali engano nenhum! Se vamos reunir com uma escola, 

até mais isoladamente, falamos com a escola “sem pedra no sapato”, de igual para igual e 

nessa reunião fica previsto o que é que a Câmara pode fazer e o que não pode fazer, mas 

depois dessa reunião não tomamos outras posições. Quando é o vereador a ir ao CME, 

naturalmente está sempre mais dependente. Há decisões que não as pode tomar. Embora tenha 

a responsabilidade da educação, há decisões que têm que ser faladas. Mas o vereador nessas 

reuniões nunca diz sim ou não. O que diz é que mais tarde daremos a nossa posição. Isto no 

caso de não estar em condições de tomar qualquer posição. O certo é que não adulteramos 

nada daquilo que lá está, do que foi acordado. Não é o que acontece relativamente à 

Associação Nacional de Municípios e ao Governo, em que as situações são analisadas 

profundamente, em que são assumidos compromissos. No caso de Associação Nacional de 

Município foram aprovadas, não por unanimidade, mas foi uma diferença mínima, as novas 

competências, a nível da educação. Mas na prática, quando começamos a trabalhar, 

verificamos que nada daquilo corresponde ao que inicialmente foi falado e do que foi 

aprovado pela maioria dos municípios portugueses, com muito boa fé e com muita esperança. 

Eu não tenho nenhuma dúvida de que as Câmaras Municipais têm mais condições para 

resolver os problemas da sua população, do que a Administração Central, até por que nós 

conhecemos todos. As pessoas vêm facilmente à Câmara e às Juntas de Freguesia. Se for a 

Santarém ou a Lisboa não vão. Nós, aqui, temos rosto. A Câmara tem rosto, a Junta de 
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Freguesia também o tem. A Administração Central não tem. Todos nós conhecemos a 

dificuldade de falar com pessoas ligadas à Administração Central. Eu sou das pessoas que 

defende e por isso é que votei, favoravelmente, as novas competências para os Municípios. 

Lamento que da parte da Administração Central, não tenha havido o cumprimento do 

anteriormente aprovado e do falado inicialmente com o Governo. Antes da Associação 

Nacional de Municípios aprovar aquelas novas competências houve reuniões. Não apareceram 

do céu, não apareceram de um lado qualquer. Foi depois de muitas conversas que aquelas 

competências apareceram.  

Dou um exemplo de uma das questões debatidas pela nossa Câmara, como por tantas 

outras. Tem a ver com os edifícios escolares do 2º e o 3º Ciclo. Em Junho do ano passado, 

juntamente com 2 técnicos da DREL fizemos o levantamento das necessidades da escola EB 

2,3 de Marinhais. Fizeram um relatório imenso de todas as necessidades e de tudo o que era 

necessário cumprir. Estamos a falar de uma escola com 20 e tal anos que nunca teve nenhuma 

obra de manutenção, exceptuando umas pinturas ou uma conservação pontual. O 

levantamento foi feito. Deveria ser orçamentado, posteriormente enviado para a Câmara, para 

se verificar se tudo estava conforme a avaliação feita no local. Havia disponibilidade da nossa 

parte: ou a Câmara assumia a obra com transferências da Administração Central ou 

Administração Central fazia a obra. Isto foi em Junho do ano passado. Nós estamos em Março 

e ainda não recebemos nenhuma relação das obras que são necessárias fazer na EB 2.3 de 

Marinhais. Como é que eu posso ir assinar um protocolo? 

 

Entrevistadora: Por que razão o Conselho Municipal na sua autarquia tomou determinada 

orientação e não outra? 

 

Presidente: Não tenho resposta para lhe dar. Também quero perceber por que razão passado 

este tempo todo, não houve reuniões do Conselho Municipal de Educação. Houve um 

conselho para a aprovação da Carta Educativa e que já lá vai algum tempo. Mesmo com estas 

alterações decorrentes da junção do Agrupamento de Salvaterra com a escola secundária, com 

estas alterações não houve mais reuniões de CME. Esta situação deve-se ao facto de existir 

uma ligação muito próxima com os professores e com os encarregados de educação. Quando 

é necessário reunirmos, nós reunimos, mas não como Conselho Municipal de Educação. Mas 

fazemos reuniões. Houve reunião por causa das actividades curriculares. Houve reuniões nas 

escolas nos finais de cada período. Há sempre reuniões com os agrupamentos para fazermos a 

análise, para sabermos como é que decorreu o 1º, o 2º ou o 3º período, sabermos qual é o 
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sector que poderemos melhorar, ou como é que poderemos alterar o comportamento. Existe 

esta forte ligação, até a nível de protecção civil. Nós estamos a desenvolver um trabalho tanto 

nos jardins-de-infância, como nas escolas de 1º ciclo, como nas escolas de 2ºe 3º ciclo. 

Reunimos também com os agrupamentos, quer de Marinhais, quer de Salvaterra, a nível da 

protecção civil e até dos Conselhos da Protecção Civil das várias escolas. Vamos fazendo 

reuniões temáticas, não sentimos essa necessidade de reunir o Conselho Municipal de 

Educação.  

Mas está a perguntar-me e eu não tenho uma resposta concreta que lhe possa dar. Mas 

penso que se deve ao facto de mantermos sempre um diálogo e uma aproximação muito forte 

com as escolas. Se calhar, não sentimos essa necessidade de reunir o Conselho Municipal de 

Educação porque seria uma repetição. Estou a tentar perceber, seria a repetição do que 

trabalhamos no dia a dia  

 

Entrevistadora: Para que serve o Conselho Municipal de Educação? 

 

Presidente: Na lei estão previstas as competências do Conselho Municipal e quais são as áreas 

em que o Conselho Municipal deverá intervir.  

O que posso dizer é que as escolas e os pais intervêm e nós reunimos com as escolas e 

com os pais. Somos sempre convidados na abertura dos anos escolares e estamos sempre 

presentes. Os pais têm uma dificuldade na escola, reúnem connosco. Ainda agora estamos a 

intervir na escola da Glória. É uma intervenção que já devíamos ter efectivado, mas que só foi 

possível concretizar agora. O Conselho Municipal Educação tem todo este papel, que vai 

sendo assumido quase pelos pais ou pela própria Câmara, quando se desloca às escolas, ou 

pelas próprias auxiliares quando nós vamos às escolas e perguntamos o que é necessário. São 

as pessoas que trabalham nas escolas, os professores, os auxiliares que melhor sabem das 

necessidades das escolas. Eles melhor do que eu, ou melhor do que outras pessoas que não 

estejam na escola sabem o que é necessário naquela escola. E se calhar este é o papel do 

Conselho Municipal de Educação. Nada deixa de ser feito, nada deixa de ser analisado pelo 

facto de este Conselho Municipal de Educação não reunir. Mas o certo é que não reúne 

enquanto Conselho Municipal de Educação, porque, se calhar, é mais fácil. Nós chegamos às 

pessoas e percebermos das suas necessidades. É mais fácil falar com uma ou com duas 

pessoas ou com três ou quatro do que estarmos a falar com vinte. É muito mais fácil a pessoa 

dizer-nos o que é que é necessário na sua escola, não só do ponto de vista físico, às vezes até 

do ponto de vista sociológico, até do ponto de vista pedagógico. Estas abordagens que 
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fazemos são mais eficientes do que quando juntamos numa sala vinte e tal pessoas, que até 

nem se conhecem muito bem, que não tem nenhuma relação pessoal, há sempre inibição, 

penso eu. Mas não estou com isto a justificar o facto de não haver as reuniões do Conselho 

Municipal de Educação. Talvez a forma como trabalhamos não nos faz sentir essa 

necessidade. Mas temos que fazer essas reuniões até porque está previsto na lei reuniões que 

têm que ser feitas durante o ano. 

 

Entrevistadora: Quais as decisões de política educativa local em que foi determinante a 

intervenção do Conselho Municipal de Educação? 

 

Presidente: Não recordo de nenhuma. O Conselho Municipal já não reúne há algum tempo. 

Por exemplo, a constituição dos agrupamentos não passou pelo Conselho Municipal de 

Educação. A lei é que a previu. Alguém lá previu por nós, independente de perceber como 

funciona o Concelho A, B ou C. A lei sai e é para cumprir por todos, de forma igual. Eu acho 

que esta é uma outra dificuldade que nós temos. Claro que não criamos leis, mas fazemos 

regulamentos e criamos tarifas e criamos regras e quando as criamos, a minha primeira 

preocupação é perceber o alvo, não é o público-alvo. Nós estamos a fazer este regulamento, 

mas vou pôr-me no lado das pessoas a quem isto vai ser aplicado. Eu acho que as leis deviam 

ser pensadas desta maneira. Não é fazer uma lei, pelo facto de meia dúzia de pessoas 

pensarem que assim deve ser e depois não se aplica. O nosso país não tem a ver com 

determinadas imposições legalmente colocadas. Mas o certo é que a lei determina, a lei 

manda, temos que cumprir a lei. Então cumpra-se a lei. Temos exemplos em vários aspectos 

em que está feito, ou é só repetir comissões, ou é só repetir organizações. Há uma comissão, 

mas depois há mais cinco ou seis comissões que vão todos fazer o mesmo trabalho, só porque 

tem mais a, b ou c. Eu acho que somos um país de muitas leis, somos um país de muitos 

planos. Somos dos melhores países a fazer leis e a fazer planos, mas depois não há mais nada 

além disso. Há situações que são irónicas porque o cumprimento daquela lei não traz nada de 

bom, nem de mau, não adianta nada. É só, muitas vezes, criar mais um recurso que cria 

dificuldades muitas vezes. 

 

Entrevistadora: Nem mesmo da Carta Educativa? A Carta Educativa, não teve intervenção 

directa do CME e dos seus conselheiros? 
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Presidente: Houve conversas, houve reuniões parcelares, mas sobre a directriz que foi traçada 

por nós, por nós executivo e que foi aceite por unanimidade, sem nenhuma opinião contrária. 

Entretanto nós verificámos que tínhamos que mudar a mesma Carta Educativa. Não mudámos 

a Carta Educativa em si, mas mudámos a obra, nomeadamente em Marinhais onde estava 

prevista a ampliação da escola nova. A escola nova só é nova porque a outra tem setenta anos 

e nova tem trinta e tal. Tínhamos inclusivamente já conversações para adquirir um terreno 

para ampliação dessa escola. Entretanto não podemos criar infra-estruturas. Com as novas 

exigências, nem sequer é legal. As exigências do próprio sistema educativo, dos próprios pais, 

dos próprios alunos. As coisas evoluem e estão a evoluir, às vezes de forma assustadora. 

Então desistimos daquela ampliação e vamos criar um centro escolar num outro espaço. 

Vamos juntar as escolas, criar 12 salas e criar mais quatro salas para o jardim-de-infância. 

Portanto, não é isto que está previsto na Carta Educativa. Portanto alteramos esta decisão, esta 

linha da Carta Educativa. A Carta Educativa era apenas orientadora. Nós podemos, por mais 

do que lá esteja, fazer menos, podemos alterar o que lá está. Por isso é que digo se valerá a 

pena haver tantos recursos envolvidos para construção de cartas, seja do que for. Somos um 

país de recursos tão pequenos… 

 

Entrevistadora: Os agrupamentos foram convidados para participar na discussão da Carta 

Educativa? Houve algum representante que se tivesse notabilizado pela sua intervenção mais 

directa do ponto de vista político? 

 

Presidente: Não, nada . 

 

Entrevistadora: A questão dos saberes que circulam no Conselho Municipal. O Conselho 

Municipal não serviu para discussão de temas, de questões gerais de educação, de 

preocupações das escolas, para discussão de situações pontuais, não de gestão de conflitos, 

mas de problemas mais da área temática da educação. Houve alguma preocupação? 

 

Presidente: Penso que não. Infelizmente não se consegue muitas vezes deixar à porta da 

reunião as nossas antipatias, ou as nossas empatias. Sabe que é difícil gerir por que a reunião 

do CME não seria certamente para discutir o vidro que está partido e a intervenção que já se 

pediu à Câmara para substituir a areia do pátio etc, etc… E depois é desmotivador.  

Como temos a outra forma de trabalhar, a deslocação com frequência às escolas do 1º 

ciclo, que são aquelas que ainda dependem de nós, algumas idas também ao 2º e 3º ciclo, a 
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boa relação, que felizmente temos, também alivia. Talvez por isso, que não haja aquela 

necessidade de reunir o tal Conselho Municipal de Educação, porque acaba por ser uma tarde 

em que os ganhos são muito reduzidos e depois vamos fazer o quê? Estamos só a cumprir a 

lei? Quando digo ganhos e proveitos digo-o em termos do sistema educativo, de 

melhoramento das condições. Ganhamos mais com a nossa postura que é ir às escolas, que é 

fazer aquelas reuniões sectoriais, fazer reuniões de agrupamentos. Relativamente às 

actividades extra-curriculares, vamos ver como correm essas actividades, o que é preciso 

alterar. As actividades de prolongamento que temos nos jardins-de-infância até as seis horas, 

que são serviços prestados por nós e se calhar isto devia ser tudo analisado no Conselho 

Municipal de Educação, mas que, pela experiência que temos, a participação das pessoas 

envolvidas é muito maior quando o fazemos de outra forma e não institucionalmente. 

 

Entrevistadora: Qual o balanço que faz do Conselho Municipal de Educação? O que mudaria? 

 

Presidente: Eu não posso fazer um balanço da intervenção do Conselho Municipal. Posso é 

fazer um balanço da intervenção do corpo docente, dos pais e das própria auxiliares, que são 

peças importantes neste nosso trabalho conjunto. E eu aí faço uma análise positiva do trabalho 

que é feito em conjunto com a Câmara Municipal, das preocupações, não só porque a parede 

precisa de ser pintada, mas sim de material pedagógico, do material didáctico. Solicitam-nos 

muitas vezes psicólogos para darem apoio a crianças com dificuldades, apoios a famílias com 

menos recursos, famílias que não estão inseridas. Portanto, eu aí faço uma análise muito 

positiva, mas a este nível, não a nível do Conselho Municipal de Educação. 

 

Entrevistadora: Sr.ª Presidente muito obrigada pela entrevista concedida 

 

Presidente: De nada 
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10. 6 Notas de campo do CLE/CME de Salvaterra de Magos 
 

22 de Maio de 2007 
 

 

O primeiro contacto com a autarquia de Salvaterra de Magos foi-me facilitado pelo facto 

do vereador do pelouro da educação ter sido, há tempos, meu colega de escola. Prontamente 

respondeu ao meu e-mail e agendou um encontro comigo. Simultaneamente, forneceu-me os 

contactos directos dos vereadores e dos chefes de divisão da educação dos restantes 

municípios pertencentes à CULT. Esta ajuda foi preciosa, pois facilitou-me bastante o acesso 

a esses responsáveis autárquicos. 

Professor de profissão, o Dr.. … começou, em meados dos anos de 1990, a sua 

experiência como chefe de divisão no tempo da gestão do PS na autarquia. Acompanhou as 

mudanças políticas que colocaram a câmara nas mãos da CDU e, mais tarde, nas do Bloco de 

Esquerda. Vereador desta última força política, é o responsável pela Divisão de Acção Social 

e Cultural, que tem a seu cargo os assuntos da educação, da acção social, dos transportes 

escolares, do turismo, do desporto, das bibliotecas, da juventude e da animação. 

Depois de lhe falar dos objectivos do meu trabalho, comecei por indagá-lo sobre a 

existência do Conselho Local de Educação na autarquia de Salvaterra de Magos. Respondeu-

me que este órgão fora criado na segunda metade dos anos de 1990, e que era constituído 

pelos seguintes elementos: representantes dos coordenadores de escolas do 1.º ciclo; 

presidentes dos conselhos directivos das escolas do 2.º ciclo, do 3.º ciclo, secundária e 

profissional; director do centro de formação de professores; representantes do ensino 

recorrente e dos encarregados e educação. Disse-me que durante a gestão do PS era presidido 

pelo Dr. Gameiro, vereador, e que se reunia uma vez por período. Referiu-me que esta 

entidade acompanhou a transição da gestão do PS para a da CDU, e que se manteve em 

funcionamento até 2003. 

Parecia-lhe que o Conselho Municipal de Educação tinha sido constituído em 2003, 

tendo havido uma reunião em 18 de Maio do ano seguinte para apresentação da equipa 

encarregue da elaboração da carta educativa, constituída pelo Dr. … e pelo Dr. …; nessa 

reunião fora apresentado o conteúdo da carta educativa e as propostas de intervenção. 

Só mais tarde, segundo se lembrava, em Maio ou em Junho de 2006, se convocou 

novamente o CME para que se pronunciasse sobre esse documento. Não havendo quórum 

nessa reunião, fez-se uma segunda convocatória para Julho de 2006; foi então aprovada a 

carta educativa, não mais se tendo reunido este órgão. 
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Perguntei-lhe de que modo encarava o CME, ou melhor, qual era a sua perspectiva 

sobre a utilidade deste órgão. Começou por me dizer que se revia no CME; já anteriormente o 

CLE se revelara como uma boa oportunidade para que as escolas apresentassem e debatessem 

os seus problemas. Neste contexto, realizou-se durante dois anos consecutivos uma feira da 

educação com a representação de todos os estabelecimentos de ensino; organizaram-se várias 

conferências sobre o Projecto Educativo, tendo como conferencista a Dr.ª …. Segundo a sua 

opinião, estas iniciativas tiveram poucos resultados; esses fracos resultados ficaram a dever-se 

à própria orgânica do CLE, que não era a de uma entidade de planeamento da política 

educativa local, pois os intervenientes no CLE nunca encararam a Câmara Municipal como 

parceiro. A câmara era vista apenas como uma entidade financiadora. 

Seguidamente, referiu-se à constituição do CME como uma imposição legal, 

contextualizada pelo processo de elaboração da carta educativa. 

Falou da fraca actividade desta entidade, reunia-se poucas vezes, e as pessoas não se 

questionavam sobre a sua inércia. Usando as suas palavras, “houve uma dinâmica inicial, mas 

tudo morreu”. O CME foi pensado como um espaço de reflexão, mas a dinâmica inicial 

esvaiu-se, pois tudo era visto como sendo da responsabilidade da autarquia. Segundo a sua 

opinião, não houve capacidade de reflexão e o CME deixou de ter interesse; contudo, à sua 

margem, o Conselho Consultivo de Transportes Escolares continuou a funcionar. 

Retomando a ideia inicial sobre a utilidade do CME, considerou-o potencialmente útil 

mas se tivesse outro tipo de organização, estruturado em torno de grupos de trabalho 

responsáveis pela dinamização da reflexão e pela discussão dos temas abordados em cada 

sessão. 

Falou do trabalho que desenvolvia com as escolas e da relação de proximidade que 

procurava estabelecer. Referiu-me que quanto mais fácil fosse o relacionamento entre as 

pessoas, mais fácil seria a ligação institucional. Encarava este trabalho numa perspectiva 

ampla, procurando entender os diferentes pontos de vista: das escolas, dos professores, da 

autarquia e dos encarregados de educação. Sentia necessidade de entender as dinâmicas 

próprias de cada estabelecimento de ensino e de compreender o sentido de cada pedido que 

lhe era dirigido; se lhe pediam para mudar as fechaduras das portas, essa seria a prioridade 

nesse momento. Deu o exemplo de um jardim-de-infância e referiu-se ao importante papel 

dos encarregados de educação na resolução dos problemas; a mobilização dos encarregados 

de educação e da autarquia, para além de resolver situações pontuais, criou uma mais-valia 

para a reflexão no seio do CME. Segundo o seu ponto de vista, esta atitude revela uma forma 

diferente de encarar os problemas da educação. 
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Ainda a propósito da intervenção da autarquia no campo educativo, referiu que todo o 

trabalho estava centrado na sua pessoa; não tinha ninguém a trabalhar na área da educação e 

só agora lhe fora possível abrir um concurso para uma licenciada em Ciências de Educação. 

Tinha duas técnicas na acção social, uma nos transportes escolares e um funcionário nas 

actividades de enriquecimento curricular. Pontualmente, os funcionários da biblioteca e da 

animação também desenvolviam trabalho com as escolas. Explicou que a experiência anterior 

como chefe de divisão lhe dera um conhecimento das escolas, e que até ao momento não 

sentira necessidade de ter outro técnico que se dedicasse exclusivamente ao trabalho 

educativo; contudo, as actividades de enriquecimento curricular tinham alterado a situação, 

pelo que decidiram proceder à contratação de uma técnica licenciada. 

Retomei o assunto do CME e expliquei-lhe que era importante para o meu trabalho ter 

acesso às actas das reuniões dessa entidade, tal como da sua antecessora – o CLE –, aos 

respectivos regimentos e a toda a documentação que a estes órgãos fizesse referência. 

Assegurou que mandar-me-ia por e-mail tudo o que tivesse a esse propósito.  

Dei por terminado o encontro e agradeci a amabilidade com que me tinha recebido. 

Finalmente, já fora do recinto da câmara, registei a minha primeira impressão sobre a 

perspectiva deste vereador. A propósito da inoperância do CME de Salvaterra de Magos para 

pensar a política local de educação, fiquei com a ideia de que este vereador responsabilizava 

essencialmente as escolas pela falta de dinamismo desta entidade. Falou-me da incapacidade 

de reflexão por parte do CME e da sua progressiva perda de utilidade. Este aspecto é 

fundamental para o meu trabalho. Tenho que ser capaz de problematizar esta questão. 

 

10/9/2008 

 

No seguimento do 1º contacto tive acesso a parte da documentação do CME de 

Salvaterra de Magos que me foram gentilmente enviadas, por e-mail, pelo vereador da 

educação da autarquia. Para além das Normas de Funcionamento do CLE e do Regimento do 

CME enviou-me uma acta de Março de 2006. Prometeu-me procurar as restantes actas e logo 

que as encontrasse, enviá-las-ia.  

Por razões estratégicas deixei o tempo passar, até ao momento de me ser imprescindível 

a posse de todos os dados para o preenchimento da respectiva checklist. Em 7/8/2008 enviei 

um e-mail dando conta da evolução do meu trabalho e da necessidade de ter acesso às 

informações em falta. Como estava em período de férias não foi possível o envio da 
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documentação solicitada, mas recebi da parte do vereador a certeza de que o pedido não seria 

esquecido.  

Já em Setembro (7/8/2008) voltei a relembrar a minha solicitação. Simultaneamente 

utilizei uma outra estratégia de contacto. Como tinha a facilidade de comunicação com o 

vereador telefonei-lhe dois dias depois e questionei-o sobre alguns aspectos da documentação 

enviada, nomeadamente sobre a natureza do documento “Normas de funcionamento do 

CME”. Informou-me que se tratava de um conjunto de orientações de funcionamento da 

entidade antecessora ao CME. Era de facto o CLE que a dada altura assumira a designação de 

CME. Mas que com a saída do Decreto-lei 7/2003 todas estas dinâmicas se alteraram. 

Ocorreram alterações regimentais que corresponderam à instalação de uma nova entidade.  

Quanto à documentação em falta disse-me que temia não poder corresponder aos meus 

anseios. Que ainda não tinha encontrado as actas do CLE, criado em 1995. Receava que as 

mudanças de instalações e mesmo a falta de uma cultura de preservação documental tenham 

tido consequências negativas para a manutenção deste património. Relativamente às actas em 

registo informático, também se mostrou receoso quanto ao seu destino. Agradeci-lhe a sua 

preocupação e dei-lhe a conhecer a minha intenção de voltar a Salvaterra de Magos, para 

entrevistar a Srª Presidente da Câmara, no sentido de perceber a sua perspectiva política do 

CME. Mais uma vez me desculpei pela ousadia de o incomodar nesta fase tão trabalhosa do 

ano lectivo e agradeci-lhe toda a amabilidade. Mostrou-se solícito e participativo.   

Esta informação revelou-se fundamental para poder avançar com a checklist. 

 

7/7/2009 

 

Terminado o tratamento da informação referente ao CME de Salvaterra de Magos enviei 

a respectiva checklist, por e-mail, ao vereador da educação para que a pudesse completar, 

rectificar e validar. O vereador sugeriu-me que essa validação fosse feita presencialmente, de 

modo a esclarecer todas as dúvidas que surgissem de ambas as partes. Concordei prontamente 

com a sugestão. Seria mais uma oportunidade para obter informações fundamentais para o 

meu estudo. Assim foi: a par e passo, com a leitura da checklist, de cada questão/resposta o 

Dr. … avançava com novos dados que esclareciam os anteriores; simultaneamente rectificava 

e validava os inventariados.  

Começou pelo eixo de análise Processo de transição/instalação do CLE/CME: 

rectificou a data de constituição do CLE para 1995, referenciando a sua existência até 2003, 

data da criação do CME; identificou a autoria desta iniciativa como sendo do Dr. …, 
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Presidente da Câmara e simultaneamente Vereador da Educação; confirmou a composição do 

CLE. Falou do CLE; considerou-o um órgão informal que se reunia, três em três meses, para 

debater problemas e encontrar consensos, sem carácter institucional, sem a preocupação de 

registo de actas. 

Relativamente à Composição e funcionamento do CME rectificou algumas informações. 

A autarquia iniciou o processo de instalação do CME, contactando todas as entidades, para 

que indicassem os seus representantes; os agrupamentos/escola secundária reuniram-se por 

níveis de ensino para seleccionarem os seus representantes; as representações foram atribuídas 

aos Presidentes/Vice-Presidentes dos Agrupamentos/Escola. O CME reuniu-se, pelo menos 4 

vezes, no período de 2003 a 2006; a última reunião foi convocada para 12/7/2006, não se 

tendo realizado, por falta de quórum; continuaram a funcionar as comissões especializadas do 

CME - transportes escolares e acção social que reuniam anualmente para planeamento dos 

transportes e para atribuição dos subsídios socioeducativos. Relativamente à circulação de 

informação não havia a preocupação de divulgar as intervenções do CME; somente se levou à 

Assembleia Municipal o parecer sobre a Carta Educativa. Quanto ao conhecimento que os 

professores têm do CME, referiu que nem mesmo os próprios representantes se lembram 

desta participação. Talvez se lembrem do CLE, mas não do CME. 
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