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7. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

AUTARQUIA DO CORUCHE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.1 – Contextualização geográfica do Concelho do Coruche 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 do Coruche, Relatório final, p. 9. 
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7.1 Breve monografia do CLE/CME de Coruche 

 

I. Processo de transição/instalação do CLE/CME 

1- Conselho Local de Educação (CLE) 

 
Figura 7.2: Cronologia do Conselho Local de Educação/Conselho Municipal de Educação de Coruche. Fontes: 
Actas do Conselho Municipal de Educação de Coruche; Notas de campo do CME de Coruche. 
  

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

Municipal de Educação (CME) do Coruche1 remete-nos para os últimos anos da década de 

19902. A memória histórica dos actores autárquicos, transmitida pelos seus testemunhos orais, 

deixa transparecer as dúvidas sobre a data da constituição e funcionamento efectivo do CLE 

em Coruche: uns confirmam a sua existência; outros ignoram-na3: 

Desde que ele se constituiu (CLE). Sou presidente de Câmara desde Janeiro de 2002 e, portanto, desde 
essa altura que vimos acompanhando o Conselho Local de Educação. Normalmente estou presente nas 
reuniões, eu e o vereador que tem o pelouro da educação. Como presidente de Câmara tenho assento no 
Conselho e normalmente estou presente. Portanto, desde que exerço as funções de presidente de Câmara 
que acompanho o Conselho Local de Educação (cf. PCM5, p. 549). 

 
Estava em fase de constituição ainda. Tivemos que desenvolver esforços para pôr em prática o Conselho 
Local e para o fazer funcionar (cf. PCM5, p. 549). 

 
Também estou com a sua dúvida, mas penso que existia. Depois constituímos o Conselho Municipal. A 
partir desse Conselho Local adaptámos a nova legislação e constituímos o Conselho Municipal. Logo no 
princípio do mandato participei em algumas reuniões e mais tarde criámos o Conselho Municipal. Penso 
que foi assim (cf. PCM5, p. 549). 
 
Houve Conselho Local que depois passou, em 2003, a Conselho Municipal (cf. PCM5, p. 550). 
 
Começou por me dizer que não houve CLE e não me soube indicar a data precisa da constituição do CME 
(cf. Notas de campo do CME de Coruche, p. 559). 
 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE/CME de Coruche mobiliza-se o seguinte corpus documental: 
notas de campo das visitas exploratórias à autarquia de Coruche referentes à comunicação presencial e por e-
mail com o vereador da Educação; entrevista ao presidente da Câmara de Coruche; Regimento do CME; actas de 
eleição dos representantes; actas das reuniões do CME (cf. Inventário do corpus documental de Coruche, p. 
507). 
2 Para ser possível a identificação do arco temporal no qual se localiza a provável data de constituição do CLE de 
Coruche, é necessário ter em conta dois aspectos fundamentais: a imprecisão das informações recolhidas; as 
datas prováveis de constituição dos CLE noutras autarquias. 
3 A duplicidade e a imprecisão do teor destas informações remetem-nos para a contextualização histórica deste 
processo: as eleições autárquicas de 2001 provocam a mudança de partido político e a consequência alteração da 
gestão camarária; faz-se um corte com o anterior sector da educação; perde-se o rasto do CLE; não se assume a 
anterior herança. 
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A confirmação destas informações leva-nos à pesquisa documental do regimento e de 

actas das reuniões do CLE, mas sem resultados. Informações sobre o ano da sua constituição, 

composição e modo de funcionamento, número de reuniões e a sua agenda dar-nos-iam, por 

certo, elementos de análise para relatar o percurso desta entidade e perceber a sua mobilização 

pelos actores locais. Restam-nos duas referências fundamentais: as hesitações da autarquia 

sobre a existência do CLE; o esquecimento, assumido, da herança do CLE. Estes aspectos, 

mesmo sendo materializados em silêncios e omissões, evidenciam dinâmicas, escolhas que 

são expressão de uma intenção política à escala local. Para além das deduções possíveis, fica 

por conhecer muita informação sobre o CLE de Coruche: as motivações políticas da autarquia 

e dos actores locais para avançarem voluntariamente com a instalação desta entidade; a 

mobilização que dela fazem; a sua importância para a gestão local da educação; o processo de 

transição do CLE para o CME.  

Pouco mais se sabe sobre o CLE de Coruche. Em 2004 é criado um novo órgão, o 

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

Cumpriu-se a legislação em vigor. Não domino a legislação e nem tenho uma memória muito viva da 
legislação e do contraste ou da diferença entre os Conselho Local e Conselho Municipal de Educação. 
Acho que, independentemente do enquadramento legislativo, o mais importante será a disponibilidade das 
pessoas, a participação das pessoas e a capacidade de intervenção das pessoas, que eu acho bastante 
limitada, quer em termos do Conselho Local, quer do Conselho Municipal. Independentemente do 
enquadramento legal, é mais a questão da disponibilidade para intervir por parte dos conselheiros do que 
propriamente da lei, da abertura da lei e do condicionamento da lei (cf. PCM5, p. 553). 
 

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

O calendário deste processo assinala a data da tomada de posse dos membros do CME, 

em 4 de Março de 2004, cerca de um ano após a promulgação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 

15 de Janeiro. Neste espaço de tempo a autarquia do Coruche concretiza as directivas 

nacionais e desenvolve o processo de instalação do CME: contacta todas as estruturas 

existentes no município para que nomeiem/elejam os seus representantes. Deixa ao critério de 

cada entidade o sistema de selecção: uns são nomeados pelos serviços respectivos; outros 

eleitos. No caso dos representantes das Associações e Comissões de Pais e dos representantes 

dos educadores/professores a autarquia intervém, em conjunto com as entidades respectivas; 

patrocina as reuniões finais; acompanha a eleição dos membros do CME:  

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e três, pelas vinte e uma horas, na sala de 
reuniões do edifício dos Paços do Município de Coruche, realizou-se uma reunião com os encarregados 
de educação nas Associações e Comissões de Pais do Concelho de Coruche com o objectivo de 
analisarem a constituição do Conselho Municipal de Educação e, nomeadamente, designarem os 
representantes dos pais e encarregados de educação neste conselho. 
Após a apresentação dos objectivos do Conselho foram designados: o Sr. Eng. … e a Sr.ª Dr.ª …. 
Nada mais havendo a acrescentar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que foi 
assinada pelos presentes (cf. OCME4, p. 1). 
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Aos quinze dias do mês de Janeiro de dois mil e quatro, realizou-se na Escola de Secundária de Coruche, 
pelas dezassete horas e trinta minutos, o apuramento dos resultados das eleições dos representantes dos 
docentes do ensino pré-escolar; do 1.º, 2.º,3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 
Foi eleito como representante do Ensino pré-escolar, …, com seis votos. Foi eleito como representante do 
Ensino Básico, …, com vinte e quatro votos. Foi eleito como representante do Ensino Secundário, …, 
com vinte e dois votos. 
Nada mais havendo a acrescentar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou esta acta que foi 
assinada pelos presentes (cf. OCME5, p. 1). 

 

Simultaneamente, avança-se na elaboração do regimento com a supervisão de uma 

comissão especializada encarregue de analisar e adaptar a proposta apresentada pela 

autarquia4 (cf. ACME54, p. 1). Resulta um articulado com aspectos diversos do Regimento-

tipo da ANMP, mas muito similar ao do CME de Santarém5: objectivos; competências; 

composição; presidência; tomada de posse; duração do mandato; substituição; perda de 

mandato; regime de funcionamento; reuniões; convocação; quórum; deliberações; actas das 

sessões; encargos financeiros; casos omissos; produção dos efeitos. 

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

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

articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos 

parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido 

sistema e propondo as acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de 

eficiência e eficácia do mesmo» (cf. RCME7, p. 1): 

Se o Conselho Municipal Educação tivesse outro poder de decisão, pudesse intervir efectivamente na 
política educativa local e tivesse consequência a sua actividade, eventualmente as pessoas mobilizar-se-
iam mais porque achavam que tinha uma consequência imediata a sua mobilização, a sua iniciativa (cf. 
EPCM5, p. 554). 
 

Quando vamos participar num órgão desses, somos eleitos para um órgão desses, das duas uma: ou já 
sabemos que dali não há grande consequência porque os resultados efectivos não são verificáveis; ou não 
sabemos. Se já sabemos, entramos, damos o nome, damos a cara, assinamos a acta, rubricamos a folha de 
presenças, dizemos alguma coisa para a acta, encontramo-nos ali como poderíamos estar à mesa do café 
numa conversa amena sobre as coisas, num exercício de reflexão com outras pessoas à volta, ou então não 
temos ideia e vamos para lá com todos os sonhos, com todas as utopias e depois chega-se à conclusão de 
que por mais estruturado, por mais pensado, por mais reflectido que seja o meu pensamento, o que vai 
resultar daqui? Posso fazer um brilhante discurso; posso até entregar um texto à mesa; posso até sugerir 
uma moção, mas o que é que vai resultar daqui? Alguém vai dar atenção a isto? Alguém vai por isto em 
prática? Alguém vai, na escola, o Conselho Directivo, o Órgão Executivo se vai debruçar sobre isso? A 
Câmara Municipal vai mudar a sua politica porque foi apresentada uma proposta no Conselho? Não há 
grande poder de influência (cf. EPCM5, p. 555). 

                                                 
4 Na 1.ª reunião do CME, de 22/04/2004, o presidente da Câmara avança com a proposta de formação desta 
comissão especializada composta pelo representante das Associações de Pais, pelo representante da DREL e pelo 
representante do Ensino Básico. 
5 O articulado do Regimento do CME de Coruche é muito semelhante ao do CME de Santarém, com algumas 
diferenças relativas à composição, duração de mandatos e quórum (cf. Checklist do CME das Autarquia de 
Coruche, pp. 510-511). A simultaneidade do processo de discussão e aprovação dos dois Regimentos permite-
nos avançar com a ideia da forte capilaridade entre algumas equipas autárquicas da CULT no momento-chave de 
instalação do CME e de início do processo conjunto da construção das Cartas Educativas. Para essa partilha de 
experiências e de saberes conta, por certo, a proximidade política, profissional e mesmo pessoal, não só dos 
presidentes e dos vereadores da Educação mas também dos chefes de divisão do sector da Educação. 
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No Regimento do CME de Coruche 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 por subcomissões especializadas «em razão das matérias a 

analisar ou dos projectos específicos a desenvolver, mediante deliberação deste» (cf. RCME7, 

art.º 9.º, ponto 1): 

Quadro 7.1 
Funcionamento do CME de Coruche. 
 

 
Fontes: Actas do CME do Coruche; Regimento do Conselho Municipal de Coruche (RCME7). 

 

Os representantes são designados pelo período de dois anos6 e/ou «terão um mandato 

temporalmente coincidente com o dos órgãos que representam, quando for essa a situação, 

excepto se entretanto perderem a qualidade que determinou a sua designação» (cf. RCME7, 

art.º 6.º, ponto 2). Como direitos e deveres dos intervenientes evoca-se unicamente o dever da 

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

interpoladas representam perda de mandato7 (cf. RCME7, art.º 8.º). Os convidados habituais 

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

refererida. As deliberações do CME são públicas, estando as reuniões abertas à participação 

externa (cf. RCME7, art.º 10.º, ponto 1).  

Para além de uma redacção do articulado diferente da do regimento da ANMP, referem-

se outras particularidades: na composição, com a integração do representante dos 

Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário Privados e o elemento da Escola 

Profissional de Coruche; na duração dos mandatos dos representantes, de 4 para 2 anos; nas 

suas atribuições e competências, com a capacidade de convocar o Congresso Concelhio da 

Educação de 4 em 4 anos, de intervir na definição da política educativa municipal, de 

                                                 
6 No Regimento-tipo da ANMP o mandato dos representantes é de 4 anos, correspondente ao mandato 
autárquico, enquanto que no do CME de Coruche é de 2 anos.  
7 Ao longo dos dois mandatos do CME de Coruche o articulado que determina a perda de mandato por falta de 
assiduidade não é accionado; as faltas sucessivas de alguns representantes não implicam a perda do seu cargo.  

 
CME 

Coruche 
 

 
Plenário 

 
Subcomissões especializadas 

(grupos de trabalho) 
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recomendar áreas temáticas regionais a integrar nos currículos escolares8 (cf. RCME7, art.º 

2.º, ponto 2); na possibilidade de as suas reuniões prosseguirem mesmo sem quórum de 

funcionamento9 (cf. Checklist do CME da Autarquia de Coruche, pp. 510-511). 

Finalmente, na 2.ª reunião, de 23/06/04, é aprovado por unanimidade o Regimento do 

CME do Coruche.  

II - Composição e funcionamento do CME 

1- Composição 

Como resultado da aplicação do art.º 3.º 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 

Pré-Escolar pública; o representante dos estabelecimentos de 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» (RCME7, 

art.º 3.º, ponto 3), como também dispor de apoio logístico e administrativo (RCME7, art.º 3.º, 

ponto 4). A escolha do presidente da Câmara recai, desde o primeiro momento, nos 

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.  

                                                 
8 No art. 2.º, referente às competências do CME, para além das 8 alíneas que integram o ponto 1, similares ao 
regimento-tipo da ANMP, acresce um ponto 2 no qual se incluem um conjunto de alíneas respeitantes a outras 
atribuições e competências; espelham uma intenção que nos remete para a apropriação da herança dos CLE. 
Leia-se o ponto 2: «São ainda atribuições e competências do Conselho Municipal de Educação: a) Convocar o 
Congresso Concelhio da Educação, que se realizará de 4 em 4 anos; b) Dar parecer sobre o plano de actividades 
que deverá dar corpo aos objectivos da política educativa municipal; c) Promover actividades de âmbito 
educativo e cultural; d) Promover a gestão integrada de recursos comunitários, nomeadamente de espaços e 
equipamentos, numa perspectiva educativa; e) Recomendar áreas ou temáticas regionais que possam ser 
integradas nos currículos escolares de acordo com os princípios de autonomia pedagógica das escolas; f) 
Promover medidas tendentes à correcção das desigualdades entre escolas; g) Aprovar o seu Regimento Interno» 
(cf. RCME7, Cap. I, art. 1.º, p. 2). 
9 O art. 12.º refere o seguinte: «1. O Conselho só pode funcionar quando estiverem presentes, pelo menos, 
metade dos seus membros; 2. Passados trinta minutos sem que haja quórum de funcionamento, o presidente dará 
início à reunião com os presentes tornando-se válidas, todas as deliberações» (cf. RCME7, art.º 12.º, p. 7). 
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Independentemente do tema em análise, o presidente e o vereador10 fazem-se 

acompanhar da Técnica da Divisão da Educação que os assessoria na apresentação ao plenário 

das propostas de preparação/balanço de cada ano lectivo ou período escolar, nas quais se 

integram, pontualmente, o plano dos transportes escolares, o plano de acção socioeducativa e 

as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), ou outras respostas sociais nas áreas da 

educação e da acção social (cf. Checklist do CME da Autarquia de Coruche, pp. 518-519). 

Estas propostas/relatórios não são enviadas antecipadamente para todos os representantes e 

convidados do CME para conhecimento e análise prévios.  

2- Regularidade/assiduidade do/no CME 

As informações referenciadas decorrem da leitura e análise das actas das cinco reuniões 

do CME relativas ao período11 que vai do ano lectivo de 2003/04 ao ano lectivo 2007/08. O 

quadro seguinte procura sistematizar esses dados: o período estudado em mandatos 

autárquicos e por anos lectivos; o número de reuniões por ano lectivo; as presenças/ausências 

dos representantes, dos técnicos da autarquia, dos convidados, dos especialistas convidados 

Quadro 7.2 
 Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME de Coruche – 2003/04 a 2007/08. 

 
Fontes: Actas do CME do Coruche, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME de Coruche (cf. Checklist do 
CME da Autarquia do Coruche, p. 517). 
 

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

Cartaxo reúne-se 5 vezes: no 1.º mandato, de 2003/04 a 2004/05, reúne-se 3 vezes; no 2.º, de 

2005/06 a 2007/08, reúne-se 2 vezes. O número de reuniões por ano lectivo é variável:  
                                                 
10 A intervenção do vereador da Educação passa a ser notória a partir do 2.º mandato; até lá o presidente da 
Câmara domina a gestão do CME. 
11 Inventário do acervo documental do CLE/CME: Autarquia de Coruche, p. 507. 
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Quadro 7.3 
Número de reuniões do CME de Coruche, por Ano Lectivo 

 

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 1 

2006/2007 0 

2005/2006 1 

2004/2005 1 

2003/2004 2 

2002/2003 0 

Fontes: Actas do CME (cf. Checklist do CME da Autarquia de Coruche, p. 515). 

 

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 Ensino Básico e Secundário privados, 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 no Regimento. Mas para além destes elementos, o 

CME pode contar com a presença da técnica dos serviços educativos e sociais do município e 

com convidados assíduos, sempre que convocados: os técnicos 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.  

Os presidentes da Escola Secundária/3.º Ciclo de Coruche e da Escola Profissional de 

Coruche estão presentes pelo facto de assumirem nos dois mandatos, e cumulativamente, os 

cargos de representantes dos diferentes ciclos de ensino público e privado12; a presidente do 

Agrupamento Educor e a vice-presidente e da Escola Integrada do Couço constam na lista de 

presenças do CME, a partir do 2.º mandato, no momento em que assumem, respectivamente, 

as representações do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

As presenças/ausências de todos os intervenientes são referidas na maioria das actas 

analisadas13 e essa contabilização dá-nos a leitura horizontal e vertical da assiduidade no 

CME por mandato e por reunião:  

                                                 
12 No Quadro 7.1 as acumulações de funções estão referidas com as alíneas c), d) e) e f). 
13 Exceptuam-se as duas primeiras actas do CME que não têm registo de presenças. Opta-se por contabilizar as 
presenças em função das intervenções dos representantes/convidados ao CME. 
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Por mandato, permite-nos referenciar: a presença ininterrupta do presidente14, do 

vereador da Educação15, do representante da DREL/Coordenador Educativo da Lezíria do 

Tejo; a presença, nem sempre constante, do presidente da Assembleia Municipal e do 

representante das juntas de freguesia; a assiduidade irregular dos representantes dos 

professores do Ensino Público; a boa assiduidade do representante do Estabelecimento de 

Ensino do Ensino Básico e Secundário privado; a ausência de um representante das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação e a presença assídua do outro representante; 

a presença pontual do representante da Associação de Estudantes, no 2.º mandato; a boa 

assiduidade da representante da Saúde; a presença flutuante e irregular dos representantes dos 

subsistemas do trabalho, da Segurança Social, das Forças de Segurança e da IPSS; a ausência 

total do representante da Juventude e Desportos. A Chefe de Divisão está presente em todas 

as reuniões do CME. As direcções das escolas marcam o seu espaço, pela presença dos seus 

presidentes/vice-presidentes ao assumirem, cumulativamente, a representatividade dos 

diferentes níveis de ensino. 

Os técnicos da CEDRU intervêm três vezes no CME, nas fases de diagnóstico, projecto 

e aprovação da Carta Educativa: a evolução da população/redefinição da rede escolar, a 

construção do centro escolar, o impacto na oferta da educação pré-escolar, os problemas dos 

prolongamentos/apoios à família e o abandono escolar são alguns dos temas tratados; 

Por reunião, as actas permitem-nos referenciar: o funcionamento do plenário com 

metade dos seus membros num momento crucial, como seja o da aprovação da Carta 

Educativa; a dificuldade notória de as entidades representadas elegerem ou nomearem os seus 

representantes de dois em dois anos16; a ausência de todos os representantes dos professores 

do ensino público num momento crucial como o da aprovação da Carta Educativa. Em 

matéria de assiduidade assinala-se: a predominância do presidente, do vereador da Educação, 

do representante da DREL, do representante do Estabelecimento de Ensino Básico e 

Secundário privado, de um dos representante dos pais e do representante dos serviços de 

Saúde; a presença nem sempre assídua dos representantes dos professores: 

 

                                                 
14 Professor de profissão, fala do seu papel como educador e autarca: «Para mim é alguma frustração, até porque 
sou professor, é uma área que me toca. Para além das minhas obrigações de autarca, sou pai, sou professor, mas 
a profundidade não é muita no tratamento dos temas. Nunca se vê as coisas numa perspectiva estratégica para o 
concelho e numa perspectiva de médio e longo prazo. É muito mais no factual e no episódico do que o que tem a 
ver com as grandes linhas de educação da política educativa (cf. EPCM5, p. 550). 
15 Com a mudança do 1.º para o 2.º mandato dão-se diversas alterações na equipa autárquica entrando novos 
elementos no CME: o vereador da Educação, a presidente da Assembleia Municipal e o presidente da Junta de 
Freguesia do Couço. 
16 No início do 2.º mandato do CME de Coruche não são conhecidos os representantes dos professores dos 
diferentes níveis de ensino; só mais tarde, na reunião de 19/12/2007, surgem os nomes destes elementos. 
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Entretanto têm havido reuniões, infelizmente poucas. Algumas vezes nem conseguimos reunir quórum 
para que o Conselho funcione. A participação é escassa. O conselho é muito vasto (cf. EPCM5, p. 549). 

 
Tentei orientar novamente a conversa para o CME, perguntando quem nele participava, se as escolas 
estavam presentes, se havia convidados, quais eram os assuntos tratados, e ainda qual era o grau de 
envolvimento dos vários participantes. Respondeu-me que as escolas não eram convidadas para as 
reuniões, que os conselheiros eram pouco assíduos, as presenças mais frequentes eram as dos 
representantes dos Encarregados de Educação e da Escola Profissional, que todos os outros primavam 
pela falta de assiduidade (cf. Notas de campo do CME de Coruche, p. 560). 

 
Por outro lado, referiu-me que os representantes ao CME não eram mais do que «delegados oficiosos» 
dos conselhos executivos, os quais, por conseguinte, se limitavam a transmitir o pensamento destes e a 
defender as posições de cada escola/agrupamento escolar (cf. Notas de campo do CME de Coruche, p. 
560). 

 
Verificamos que no Conselho Municipal de Educação intervêm as mesmas pessoas que já são os actores 
dos outros espaços, os vereadores municipais, o técnico do município da área da educação, os presidentes 
dos conselhos executivos, os professores, um ou outros que tenham assento (cf. EPCM5, p. 552). 

 

3- Funcionamento do CME 

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

todos os representantes. No início do 2.º mandato são accionados mecanismos de substituição 

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

decorrem da substituição de cargos fruto da mobilidade no interior dos serviços nos diferentes 

subsistemas; da renovação das equipas autárquicas, nomeadamente da entrada de um 

vereador, de um novo presidente da Assembleia Municipal e de outro representante das juntas 

de freguesia; da alteração da representação da DREL, cargo inicialmente entregue a uma 

professora de uma das escolas do concelho e posteriormente desempenhado pelo Coordenador 

da Área Educativa/Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas; mas também de um novo 

processo nomeação17 no agrupamento e nas restantes escolas: do Agrupamento Educor e da 

Escola Integrada do Couço saem, respectivamente, os novos representantes para o Ensino 

Básico e para o Ensino Pré-Escolar; da Escola Secundária/3.º ciclo e da Escola Profissional 

saem, respectivamente, os representantes do Ensino Secundário e do Ensino Básico e 

Secundário privado, dando continuidade ao 1.º mandato. Para esta alteração contribuem, 

naturalmente, a aplicação do articulado regimental no que diz respeito à duração dos 

mandatos; as mudanças operadas na vereação da educação; a forma como a autarquia 

organiza o seu sector da educação: 

Falou-me que o mandato do Conselho tinha terminado havia dois anos e que ainda decorria o processo de 
consulta às diferentes entidades envolvidas: ao Agrupamento Educor, à Escola Integrada do Couço, à 
Escola Secundária e à Escola Profissional. Disse-me que no primeiro mandato se tinha utilizado o método 
de eleição dos representantes no Conselho, mas que os representantes já entretanto escolhidos para este 
segundo mandato o tinham sido por nomeação; que se adoptara a estratégia do representante de cada ciclo 

                                                 
17 No 1.º mandato opta-se pelo processo de eleição dos representantes dos professores; no 2.º mandato avança-se 
com a nomeação (cf. Notas de campo do CME de Coruche, pp. 559-560). 
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sair de cada agrupamento escolar ou escola, faltando ainda conhecer o representante do pré-escolar 
indicado pelo Agrupamento Educor (cf. Notas de campo do CME de Coruche, p. 560). 

 

Para além do funcionamento em plenário, o CME conta desde o seu início, no ano 

lectivo de 2003/04, com a intervenção de um grupo de trabalho/comissão especializada criada 

por iniciativa do presidente da Câmara. Serve para analisar projectos específicos a 

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

Coruche, pp. 519-520):  

 

Quadro 7.4 
Grupo de Trabalho/Comissão do CME de Coruche 

 

Ano 

Lectivo 

Grupos de Trabalho 

 

Composição Temas/Actividades 

 
 
 

2003/04 

 
 
 

Regimento do CME 
 

 
Representante das 
Associações de pais; 
representante do Ensino 
Básico; representante da 
DREL. 
 

 
 
Adaptação da proposta de Regimento 
Interno do Conselho Municipal. 

Fontes: Actas do CME (cf. Checklist do CME da Autarquia de Coruche, p. 519). 

 

4 – Agendas das reuniões do CME 

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

presidente, em parceria com vereador e com a chefe de Divisão; as propostas de ordem de 

trabalhos das reuniões do CME são conjuntas; as convocatórias são enviadas para todos os 

representantes e convidados (cf. Checklist do CME da Autarquia de Coruche, p. 520; Actas 

do CME de Coruche). Identificam-se os temas mais importantes incluídos nessas agendas: 

Carta Educativa; funcionamento do Agrupamento/Escolas; abandono 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 das sessões do 

CME18 dá lugar ao quadro seguinte que se interliga com o quadro anteriormente apresentado: 

                                                 
18 A secretária do CME ao redigir as actas das reuniões nem sempre identifica individualmente os oradores; antes 
refere, genericamente, as suas intervenções. Sempre que se constata esta situação, opta-se por contabilizar as 
participações de todos eles. Sobre a qualidade das actas, o presidente da Câmara diz o seguinte: «O nível de 
discussão, o nível de participação tem pouca profundidade e as actas reflectem isso» (cf. EPCM5, p. 551). 
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Quadro 7.5  
Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME de Coruche – 2003/04 a 2007/08.  

 
Fontes: Actas do CME de Coruche, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME de Coruche (cf. Checklist do 
CME de Coruche, p. 524). 
 

Da leitura transversal por mandato sobressai a intervenção marcante do presidente da 

Câmara como orientador das reuniões, empenhado em ultrapassar as dificuldades de 

funcionamento do CME por falta de quórum; em dinamizar esta entidade como um fórum de 

debate. Dos restantes autarcas ressalta a intervenção pontual da presidente da Assembleia 

Municipal e do representante das juntas de freguesia, já no 2.º mandato; a diferenciada 

intervenção dos dois vereadores, cada um no seu mandato, justificada pela substituição do 1.º 

elemento por outro mais interventivo e orientado para a ligação directa com as escolas. Do 

representante da DREL sobreleva a diferença de discurso e de práticas entre o 1.º e o 2.º 

mandatos, justificada pela substituição da representante inicial pelo Coordenador Educativo 

da Lezíria do Tejo/Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas, cargo de pendor político: 

enquanto que a 1.ª representante prima pelo silêncio, o 2.º assume o seu papel de transmissor 

das orientações políticas do Ministério da Educação. Dos dois representantes dos pais 

referencia-se a sua participação irregular: um deles pauta-se pela ausência em todas as 

reuniões; o outro, assíduo, toma parte do debate orientando as suas críticas para a rede 

sobrelotada dos transportes escolares, para as questões de segurança e de qualidade alimentar, 

mas também do funcionamento das AEC.  

Dos representantes dos professores do ensino público, com uma assiduidade regular 

mas pouco interventivos, prende-nos a atenção a participação da representante do Ensino 
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Básico, simultaneamente presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Educor, 

principalmente no 2.º mandato, pela sua dupla responsabilidade em dar voz à instituição que 

dirige e ao grupo que representa, falando da elevada frequência no Pré-Escolar, da redução da 

taxa de abandono escolar e do aumento das ofertas educativas no agrupamento; ou da 

representante do Pré-Escolar, igualmente vice-presidente do Conselho Executivo da Escola 

Básica Integrada do Couço quando sobre estas questões faz o paralelo, com a sua escola. Do 

representante do Estabelecimento de Ensino do Ensino Básico e Secundário 

privado/presidente da Escola Profissional de Coruche, sempre presente e interventivo, ressalta 

a sua visão globalizante sobre os problemas do concelho de Coruche, ultrapassando 

constrangimentos com a sua perspectiva positiva sobre as novas ofertas de formação para os 

activos, os Centros Novas Oportunidades e a itinerância das empresas (cf. Checklist do CME 

de Coruche, pp.13-15). O mesmo não se pode dizer dos representantes dos subsistemas, 

muitas vezes ausentes e pouco participativos; excepção feita ao representante da Saúde, 

principalmente no 2.º mandato, quando intervém sobre a qualidade alimentar nos refeitórios 

das escolas e a necessária adequação dos produtos e sua confecção. Como nunca tendo 

intervindo aparece o representante das forças de Segurança, o representante da Juventude e 

Desporto e o representante da Associação de Estudantes, presente numa única reunião. A 

técnica da autarquia não toma a palavra mas está sempre presente na assessoria e secretariado 

das reuniões.  

Quanto aos convidados19, regista-se a participação especializada dos técnicos do 

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

período de 2004 a 2006, apresentam dois Relatórios de Progresso e o Relatório Final da Carta 

Educativa: num ambiente favorável por parte da autarquia mas num clima de alguma 

passividade e até afastamento20 por parte de alguns representantes. Estas apresentações 

representam momentos cruciais desta entidade não tanto pela qualidade do debate gerado em 

torno de temas como o insucesso e abandono escolares, as previsões de variação 

populacional/oferta educativa, a reorganização e a reconfiguração da rede escolar e a 

construção dos centros escolares mas antes por se tratar da finalização de um percurso que 

culmina com a aprovação por unanimidade da Carta Educativa. Nessas discussões intervêm o 

presidente, o representante do Estabelecimento de Ensino Básico e Secundário privado/Escola 

Profissional de Coruche, os representantes dos professores dos diferentes níveis/ciclos de 

                                                 
19 Os representantes do Agrupamento/Escolas não estão no CME de Coruche como convidados mas antes como 
representantes dos diferentes níveis de ensino. 
20 Não esquecer um aspecto fundamental: os representantes dos professores não participaram na votação da Carta 
Educativa. 
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ensino, os técnicos do CEDRU. Neste processo salienta-se o seguinte: a preocupação do 

presidente em valorizar o trabalho desenvolvido em torno da Carta Educativa, em perspectivar 

a intervenção da autarquia até 2013, em apelar aos contributos de todos os representantes no 

intuito de melhorar o documento final; o questionamento dos representantes dos professores 

dos ensinos público e privado sobre as previsões de crescimento/retracção da oferta educativa 

nos diferentes níveis (cf. Checklist do CME da Autarquia de Coruche, pp.521-523): 

Nós, como outros municípios da Lezíria, contratámos uma empresa que elaborou a Carta Educativa, que 
foi aceite sem grande reflexão e participação por parte dos membros do Conselho Municipal de Educação 
(cf. EPCM5, p. 550). 
 
[O CEDRU] Foi explicado o modelo utilizado para a previsão da evolução da população escolar – 
«Cohoart Survival». Seguindo este modelo chegaríamos a um cenário muito pessimista para os próximos 
anos, pelo que se optou por realizar um cenário alternativo, baseado em tendências socioeconómicas. 
Neste cenário alternativo haverá um aumento de população em todos os níveis de ensino, baseando-se 
estes valores no facto de poderem vir a estabelecer-se no concelho alguns casais novos que possam 
permitir a fixação da população escolar do concelho (cf. ACME56, p. 1). 
 
Foram referidas por alguns membros do CME preocupações em relação a problemas existentes no 
concelho, nomeadamente na educação pré-escolar (pouca oferta), nos transportes escolares (rede 
sobrelotada) e no abandono escolar (em crescimento). Estão a ser realizadas algumas melhorias, 
nomeadamente no que diz respeito ao aumento da rede pré-escolar com a criação de um novo Jardim-de-
Infância em Santo Antonino, e algumas iniciativas a nível particular bem como no âmbito dos transportes 
escolares (cf. ACME54, p. 2). 

 
O Conselho Municipal de Educação deliberou, por unanimidade, aprovar a Carta Educativa do Concelho 
de Coruche (cf. ACME57, p. 2). 
 
Em sua opinião não estavam instituídas as rotinas deste órgão de política educativa local, mesmo quando 
foi necessário reunirem-se para se elaborar a Carta Educativa tinha havido uma fraca presença dos 
conselheiros (cf. Notas de campo do CME de Coruche, p. 560). 
 
Aprovámos a Carta Educativa no Conselho Municipal de Educação, mas o documento, na altura, não 
mereceu grandes reparos. Foi aprovado! Mas a participação do Conselho na Carta Educativa foi bastante 
escassa (cf. EPCM5, p. 550). 

 
Não acho que isso seja, por si só negativo. A Carta Educativa é um instrumento fundamental para orientar 
a política educativa de um concelho. Com mais ou menos qualidade, as cartas educativas foram feitas. Foi 
um passo decisivo para pôr as pessoas a reflectir, para haver reflexão, para haver estratégia para a 
educação no concelho (cf. EPCM5, p. 553). 

 
A agenda do CME acompanha a agenda de política educativa nacional: no 1.º mandato 

nota-se a preocupação da autarquia em mobilizar todos os intervenientes para a 

elaboração/aprovação da Carta Educativa; no 2º mandato assiste-se à entrada de uma nova 

vereação e à tentativa de dar fulgor ao CME, pela discussão de temas como as AEC, as 

estratégias de combate ao abandono escolar, o ensino profissional, as Novas Oportunidades. 

Entenda-se esta orientação no resumo das intervenções dos representantes na última reunião 

de 19/12/2007 (cf. ACME58): 

A Autarquia (presidente): Tomada de posse do CME; balanço do 1.º período do Ano Lectivo 2007/08; 
problemas com o Jardim-de-Infância da Erra; 
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A Autarquia (vereador): criação de bons espaços de recreio dos estabelecimentos de educação Pré-Escolar 
e do 1.º ciclo do Ensino Básico; frequência das AEC não obrigatória; AEC/tardes temáticas; gestão do 
pessoal não-docente; actividades de apoio à família em Coruche, Santana do Mato e Couço; 
implementação do HACCP nos refeitórios escolares; empresa das AEC (a autarquia paga directamente à 
empresa e depois é reembolsada pela DREL); 
 
Representante do Básico/presidente do Agrupamento Educor: frequência do pré-escolar acima da média 
nacional; rede escolar; redução do abandono escolar; AEC (diminuição do número de alunos inscritos); 
abandono no 2.º e 3.º ciclos quase inexistente; aumento das ofertas educativas; reformulação da 
biblioteca; 
 
Representante do Pré-Escolar: Pré-Escolar no Couço - frequência de 100%; AEC no Couço; 
 
Representante da DREL: intenção das AEC - ir ao encontro das famílias para que as crianças tirem 
proveitos curriculares; rácio dos funcionários nas escolas (geral - 1 funcionário por 40 alunos; na Lezíria 
do Tejo – 1 funcionário por 28 alunos); 
 
Representante dos estabelecimentos de ensino secundário privado/Escola Profissional: grandes problemas 
do concelho de Coruche – perda de população, monopolização da rede de transportes escolares, pouca 
oferta industrial; continua a acreditar que Coruche é um concelho de oportunidades; oferta de formação 
para activos; Centro Novas Oportunidades; itinerância de empresas; 
 
Representante da Saúde: recolhidas amostras nos refeitórios das escolas e elaboradas ementas; introduziu-
se mais legumes, peixe e grelhados; formação para as cozinheiras e auxiliares da cozinha (cf. Checklist do 
CME da Autarquia de Coruche, p. 522).  
 

5 – Circulação da Informação 
 

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

relação estabelecida entre representantes e representados é frágil e de difícil percepção, a não 

ser no período de eleição/nomeação. A relação preponderante faz-se entre a autarquia e os 

conselhos executivos dos diferentes agrupamento/escolas, à margem do CME21.  

A autarquia faz, por vezes, a publicitação dos pareceres/relatórios saídos desta entidade, 

principalmente os referentes à Carta Educativa, na intenção de promover alguma discussão 

pública. Os canais de comunicação são reduzidos e pouco eficazes: a Assembleia Municipal; 

as reuniões informais com os representantes e com as escolas. A eficácia do CME é 

questionada pelo próprio presidente da Câmara. Na sua opinião esta entidade funciona «em 

circuito fechado», com participação escassa, reuniões sem quórum, falta de intervenção 

cívica, pouca discussão das matérias de política educativa:  

 

Devolvo-lhe a pergunta. É uma boa maneira de nos interrogarmos, nós que somos actores deste espaço e 
deste tempo. Para que é que serve? ─ Se calhar o seu trabalho vai dar respostas. Para é que serve o 
Conselho Municipal de Educação? (cf. EPCM5, p. 557). 

                                                 
21 Sobre a preponderância dos conselhos executivos e a sua cumplicidade/capilaridade com os representantes dos 
professores no CME, o vereador da Educação refere o seguinte: «Considerava que todas as decisões dependiam 
da relação autarquia/conselhos executivos ficando o CME à margem de todas elas. Por outro lado, referiu-me 
que os representantes ao CME não eram mais do que “delegados oficiosos” dos conselhos executivos, os quais, 
por conseguinte, se limitavam a transmitir o pensamento destes e a defender as posições de cada 
escola/agrupamento escolar» (cf. Notas de campo do CME de Coruche, p. 560). 
 



 505 

 
A riqueza do conselho podia resultar de uma heterogeneidade de saberes e de formações diferentes, 
sensibilidades diferentes, que fossem expressas e expostas nesse tal conselho, coisa que, normalmente não 
acontece, porque a maior parte das pessoas entra muda e sai calada, sendo que quem fala são os mesmos 
actores que já falam e têm possibilidades de dar opinião e de falar noutros lugares: o presidente da 
Câmara, o vereador, o presidente do Conselho Executivo da escola A. Acabam por ser os mesmos a 
liderar o processo. Portanto, aquela ideia de, com o Conselho, ter-se mais sensibilidade, de se chegar à 
sociedade civil, se perceber o pulsar da sociedade civil e aquilo que a sociedade quer da escola acaba por 
não resultar. É essa a minha sensação (cf. EPCM5, p. 552). 
 
Os assuntos que mais mobilizam as pessoas passam por questões episódicas que têm a ver com 
segurança, muito à volta disso. As outras questões, de grande política educativa, não passam muito pelo 
Conselho e as coisas não são tratadas profundamente (cf. EPCM5, p. 550). 
 
Estamos, por vezes, num ambiente em que há três ou quatro pessoas, que são os presidentes dos 
conselhos directivos, professores com muitos anos de serviço, e outras pessoas, da sociedade civil, 
chamadas forças vivas, que não estão nesse ambiente e não dominam a linguagem, os saberes próprios 
deste mundo e talvez isso gera nas pessoas algum complexo, alguma retracção que os leva a não intervir, 
ou a intervir muito pouco. Por outro lado, também não é tão estranho assim. Há pouco dizia que todos, ou 
quase todos, têm filhos na escola, mas assistimos a estes Conselhos que em todas as escolas existem, de 
professores, da sociedade, da própria autarquia, de pais que reúnem regularmente na escola e nós vamos 
encontrar a cada passo a questão pessoal, as avaliações do filho, a disciplina ou indisciplina, associada a 
essa actividade escolar (cf. EPCM5, p. 551). 

 
Chegamos à escola e na prática, não há consequência. Na prática, o Conselho Municipal, por melhor que 
seja a reflexão que lá se faça, por melhor que sejam as propostas, acaba ali. Funciona em circuito fechado. 
Não sei se é possível de outra maneira. Não defendo que estes conselhos não existam, mas a eficácia é 
diminuta. Trabalhos concretos como a Carta Educativa valem a pena (cf. EPCM5, p. 556). 
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7.2 Inventário do acervo documental do CLE/CME de Coruche 
 
 

            

  Inventário do acervo documental do CLE/CME do Coruche     

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

pág./tempo Data Referência 
Regimento do CLE     falta   
Actas do CLE     falta   
Regimento do CME 1 9 s/d RCME7 
Actas de eleição dos representantes 3 1 25-11-2003 OCME4 

1 15-01-2004 OCME5 
3 04-03-2004 OCME6 
2 22-04-2004 ACME54 
1 23-06-2004 ACME55 
3 10-02-2005 ACME56 
3 12-04-2006 ACME57 

Documentos do 
CLE/CME 

Actas do CME   

5 19-12-2007 ACME58 

Entrevista 
Entrevista ao Presidente de Câmara 
Municipal de Coruche 1 10 pág./35'56'' 17-04-2009 EPCM5 

Notas de campo  1 4 pág. 08-02-2007 

Notas de campo 
do CLE/CME de 

Coruche 

  Notas de campo dos contactos     09-02-2007 Coruche 

  
com o Vereador da Educação e 
com Técnica Superior     12-03-2007   

        16-10-2007   

 
 
 
 

                  Legenda   

  Fontes Códigos 
Regimentos RCLE 
Actas ACLE 
Correspondência CCLE C

L
E

 

Outros OCLE 

Regimentos RCME 

Actas ACME 
Correspondência CCME 

Outros OCME 

   
   

   
   

   
   

  
C

M
E

 

Entrevista ao Presidente de Câmara EPCM5 
  Notas de campo dos contactos  Notas 

  
com o Vereador da Educação e 
com 

de 

  a Técnica Superior campo 
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7.3 Checklist do CLE/CME de Coruche 
 
 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 
Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Coruche 
 

 
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? 

 

1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

O Presidente                  O vereador             As escolas                    Outros 

Quem? ________________________________________________________ 
1.3 - Identifique os membros do CLE? 

 
Presidente da Câmara Municipal ou seu representante  

Vereador de Pelouro da Educação  

Chefe da Divisão de Educação e Juventude  

Representantes das Juntas de Freguesia  

Representantes dos partidos políticos com assento na A. Municipal  

Representantes dos Agrupamentos  

Representantes da Escola Secundária  

Representante da Associação de Pais  

Director do Centro de Formação  

Representante da Associação de Estudantes da Esc. Secundária  

Representante do Ensino Especial  

Representante do Ensino Recorrente  

Representantes das IPSS  

Representante do CRSS  

Delegado de Saúde  
 

 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Coruche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998/99 ? 

Enviada por e-mail para 
validação final, em Março 
de 2010 – não foi remetida 
pela autarquia 
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Representante de Associações Empresariais   
Representante das Colectividades e Associações do Concelho  

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

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

1.6 – Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que considere mais 
significativos da actividade do CLE. _ 
 
 

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

     ANMP                         CLE                     Outro X            
 
 
Qual? _ O regimento do CME de Coruche segue o modelo do de Santarém, com 

algumas diferenças: composição, duração de mandatos, quórum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Acta da 
Tomada de 
Posse do CME 
04/03/2004 
 
 
Acta do CME 
de 22/4/2004 

 
 

Regimento do 
CME de 
Coruche 

 
 

 

 

04/03/2004 



 511 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Coruche 
 

 
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   

Não especifica o funcionamento                                                                                                        

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? __  2 anos (por eleição/nomeação) 

Foram eleitos os representantes do pré-escolar, do básico e do ensino secundário 

2.3.5 - Orientações quanto à ligação/comunicação entre representantes e  

representados? 

Sim                        Não X 

2.3.6 – As formas de publicitar as deliberações do CME? 

Sim X                       Não 

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

 

2.3.7 – Os convidados habituais do CME? 

Sim                        Não X 

Quais? 
 
2.3.8 – Particularidades – Quórum: mesmo sem a presença metade dos seus 

membros, mesmo sem quórum, o Presidente dará inicio à reunião e validará as 

resoluções (art. 12º, n.º 2) 

II – Composição e funcionamento do CME 

 
 
 
 
Regimento do CME 
de Coruche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Coruche de 
8/2/2007 
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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 

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 

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 

Representante da Escola Profissional  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regimento do CME 
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1.2 – O CME teve convidados? 

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

     Se sim, quem foi convidado_ 

     Por iniciativa de quem? _ 

      Para tratar de que assuntos? _ 
 

• No ano lectivo de 2006/2007?                Sim                    Não  

     Se sim, quem foi convidado_ 

     Por iniciativa de quem? _ 

      Para tratar de que assuntos? _ 

 

• No ano lectivo de 2005/2006?                Sim                    Não  

     Se sim, quem foi convidado_ 

     Por iniciativa de quem? _ 

      Para tratar de que assuntos? _ 

 

• No ano lectivo de 2004/2005?                Sim                    Não  

     Se sim, quem foi convidado_ 

     Por iniciativa de quem? _ 

      Para tratar de que assuntos? _ 

 

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

das Escolas participaram nas reuniões do CME? 
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Nunca  

1 vez por ano      
             
2 a 3 vezes por ano         X      

 
Mais de 3 vezes por ano 
 
1.3.1 - Se sim, qual o enquadramento dessa participação? 

 
Como convidados?    
                    
Como representantes dos Ciclos de Ensino? X 
 
  No 1.º e no 2.ºmandatos o representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário 

é o Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária; no 2º mandato o 

representante do Básico é Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento; 

O representante de cada ciclo sai de cada um dos Agrupamentos 

Outra situação_______________________________________________________ 

1.4– Foram convidados especialistas para participar no CME? 

Nunca  

1 vez por ano                         X          

2 a 3 vezes por ano               

 mais de 3 vezes por ano 

Para tratar de que assuntos? _ Carta Educativa: 2 técnicos da CEDRU 

1.5– Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

Não está identificado nas actas, como participando nas reuniões.  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Coruche, de 
8/2/2007 
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Outro. Quem? 

______________________________________________________ 

2 - Regularidade/assiduidade do/no CME 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
 

2007/2008 1 

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  X             3 anos                4 anos              outra             
 
2.3 – Como foi feito o controlo da assiduidade dos representantes? 

A partir de 12/4/2006 são contabilizadas as presenças e ausências. Apesar do 

regimento prever a perda de mandato por falta de assiduidade, não foi accionado 

nenhum sistema de controlo. 

2.3.1 – No Ano Lectivo 2007/2008 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                 Não X 

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

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

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

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim              Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
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• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas faltas? 
                            Sim                  Não X 

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

No Ano Lectivo 2005/2006 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

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

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

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

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  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 representantes? 
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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? 
Esteve sempre presente. 

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

 
3 – Funcionamento do CME 
3.1 – Quem preside habitualmente às reuniões do CME? 
 
Presidente da Autarquia  X 
 
Vereador da Educação    X                        Em que situações? _ em substituição do 

Sr. Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de 
Coruche 
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Outro                                                      
 
Identifique__ 
 
3.2 – As reuniões do CME contam habitualmente com a presença de técnicos 
da Autarquia?  
Sim X                      Não   
 
Se sim, quais?  

3.2.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Chefe da Divisão da Educação X 

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao Presidente e ao Vereador da Educação 

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 X 

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao Presidente e ao Vereador da Educação 

Técnico da Divisão da Educação 

Para tratar de que assuntos? _ 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
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Outros 

Para tratar de que assuntos? __ 

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

Chamadas comissões especializadas 

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

• No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

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___ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

• No Ano Lectivo de 2003/2004? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Regimento do CME: representante dos 

pais; representante do Ensino Básico; representante da DREL 

Criados por iniciativa de quem? _ Presidente 

Para tratar de que assuntos? __ Análise e adaptação da proposta do Regimento 

Interno 
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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  

Acompanhamento dos Projectos Educativos 
 

 

 
Outros 

 

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  

Regimentos Internos X 

Projectos Educativos dos Agrupamentos/Escolas  

Carta Educativa X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas  X 

Escola a tempo inteiro X 

Abandono Escolar X 

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo do 
CME de Coruche, de  
8/2/2007 
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Indisciplina   

Acção Social Escolar  

Transportes Escolares X 

Qualificação e requalificação do parque escolar X 

Rede Escolar X 

Ensino / Formação Profissional 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? 
4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
Reunião do CME de 19/12/2007  
• Em que discussões temáticas? - Presidente do Conselho Executivo do 

Agrupamento Educor (representante do Ensino Básico): Frequência do pré-

escolar; rede escolar; redução do abandono escolar; AEC; aumento das 

ofertas educativas; reformulação da biblioteca; 

 
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? 
Reunião do CME de 10/2/2005 

• Em que discussões temáticas? - Presidente do Conselho Executivo da 

Escola Secundário (representante do Ensino Secundário): abandono 

escolar no secundário 

 

4.4.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Reunião do CME de 23/6/2004 
Em que discussões temáticas? __ Presidente da Escola Secundária (representante 

do ensino secundário): Carta educativa; balanço do ano lectivo 2003/2004 

 

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?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Coruche 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/2/2005 
 
 
 
 
Acta do CME de 
23/6/2004 
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• A Autarquia (Presidente): Tomada de posse do CME; balanço do 1.º período 

do Ano Lectivo 2007/2008; problemas com o Jardim-de-Infância da Erra; 

• A Autarquia (Vereador): criação de bons espaços de recreio dos 

estabelecimentos de ensino Pré-Escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico; 

frequência das AEC não obrigatória; AEC/tardes temáticas; gestão do Pessoal 

não-docente; actividades de apoio à família em Coruche, Santana do Mato e 

Couço; implementação do HACCP nos refeitórios escolares; empresa das AEC 

( a autarquia paga directamente à empresa e depois é reembolsada pela 

DREL); 

• Representante do Básico/ Presidente do Agrupamento Educor: frequência do 

pré-escolar acima da média nacional; rede escolar; redução do abandono 

escolar; AEC (diminuição do n.º de alunos inscritos); abandono no 2.º e 3.º 

ciclos, quase inexistente; aumento das ofertas educativas; reformulação da 

biblioteca; 

• Representante do Pré-Escolar/: Pré-Escolar no Couço -  frequência de 100%; 

AEC no Couço; 

• Representante da DREL: intencionalidade das AEC -  ir ao encontro das 

famílias; para que as crianças tirem proveitos curriculares; rácio dos 

funcionários nas escolas (geral - 1 funcionário por 40 alunos; na Lezíria do 

Tejo – 1 funcionário por 28 alunos); 

• Representante dos estabelecimentos de ensino secundário privado/Escola 

Profissional: grandes problemas do Concelho de Coruche – perda de 

população, monopolização da rede de transportes escolares, pouca oferta 

industrial; continua a acreditar que Coruche é um concelho de oportunidades; 

oferta de formação para activos; Centro Novas oportunidades; itinerância de 

empresas, 

• Representante da Saúde: recolhidas amostras nos refeitórios das escolas e 

elaboradas ementas; introduziu-se mais legumes, peixe e grelhados; formação 

para as cozinheiras e auxiliares da cozinha. 
 
4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 

 
4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006?  

• Autarquia (Presidente): Tomada de posse de alguns elementos do CME 

(alteração na equipa autárquica); Carta Educativa (relatório final); fecho 

de escolas; construção do Centro Escolar; requalificação de equipamentos 

existentes; aprovação por unanimidade 

• Representante dos estabelecimentos de ensino secundário privado/Escola 

Profissional: alteração à carta educativa (ensino profissional); 

• Equipa CEDRU: apresentação do Relatório final da Carta Educativa 

(conteúdo, objectivos fundamentais, propostas, programas de intervenção; 

avaliação e monitorização do projecto 

• Representantes presentes: aprovação por unanimidade da carta educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
12/4/2006 
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4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
• Autarquia (Presidente): Carta Educativa (oferta escolar, ensino pré-

escolar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclos); abandono escolar; Previsões de variação 

populacional/oferta educativa; novas salas para o pré-escolar; cenários 

expansionistas em algumas freguesias; cenários de retracção noutras; 

problemas de transportes; evolução do Agrupamento Educor; taxas de 

insucesso; 

• Equipa CEDRU: apresentação do 2.º Relatório de Progresso da Carta 

Educativa (distribuição da oferta escolar/frequência escolar: pré-escolar, 

1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário); abandono escolar nos diferentes níveis de 

ensino; problemas de transportes 

• Representante dos estabelecimentos de ensino secundário privado/Escola 

Profissional: as previsões da Carta Educativa para 2011 incluem a escola 

profissional? 

• Representante do Secundário: o ensino secundário tido em conta na Carta 

Educativa é público?; abandono escolar no secundário 

• (não identificados): Carta Educativa; oferta escolar; transportes escolares; 

emigrantes no Concelho; evolução do agrupamento Educor; taxas de 

insucesso escolar; apoios sócio-educativos. 

 

4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
• Autarquia (Presidente): constituição da comissão de análise e adaptação 

do Regimento Interno do CME; agendamento da nova reunião do CME; 

Carta Educativa 

• Equipa CEDRU: apresentação do trabalho desenvolvido - conteúdo da 

Carta Educativa de Coruche; a carta educativa como resposta aos 

problemas colocados; 

• Representante do pré-escolar: problemas na educação pré-escolar (pouca 

oferta) 
• Representante do Básico: abandono escolar (em crescimento); poucos 

transportes escolares. 
 
 

• Autarquia (Presidente): Apresentação e aprovação do Regimento Interno; 

agendamento da nova reunião do CME; Carta Educativa (2º relatório de 

progresso) 

• Representante do Ensino Secundário: balanço do ano lectivo 2003/2004; 

• Representante dos estabelecimentos de ensino secundário privado/Escola 

Profissional: balanço do ano lectivo 2003/2004; 

• Representante do Básico: abandono escolar (em crescimento); poucos 

transportes escolares. 
• Representante do pré-escolar: problemas na educação pré-escolar (pouca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/2/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
22/4/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta do CME de 
23/6/2004 
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oferta) 
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?  
• Intencionalidade das AEC: ir ao encontro das famílias; para que as 

crianças tirem proveitos curriculares; rácio dos funcionários nas escolas 

(geral - 1 funcionário por 40 alunos; na Lezíria do Tejo – 1 funcionário por 

28 alunos). 

4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005 
4.6.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
 
4.7 – Intervenção dos representantes/especialistas ao CME 
 

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

 
De que forma? ___ 

 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de 
Coruche 
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Fontes 

5.2 – A Autarquia promove discussões públicas sobre os temas abordados no 
CME? 
 
Nunca                                      Por Vezes                                Sempre 

 
5.3 – A Autarquia publicita os relatórios/pareceres elaborados pelo CME? 
 
Nunca                                      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                  Satisfatório                 Bom                        Muito Bom 
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7. 4 Análise de conteúdo do corpus documental – CLE/CME de Coruche 
 
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 

Começou por me dizer que não houve CLE e não me soube indicar a data precisa da constituição do 
CME. 

Notas de 
campo do 
CME de 
Coruche,  
p. 559 
 

 

a.2) Especificidades 
regimentais dos CLE 

 Checklist  

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

 Checklist  

b.4)Intervenção da 
autarquia 
operacionalizada através 
do CLE 

Entrevistadora: O Conselho Local de Educação, essa entidade alterava a gestão da educação, do 
ponto de vista da autarquia? Acrescentava alguma coisa? 
Presidente: Devo dizer-lhe que não. 

EPCM5 
p. 550 
 

 

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

 Checklist  

c.6)Calendário do 
processo político 

Desde que ele se constituiu [CLE]. Sou Presidente de Câmara desde Janeiro de 2002 e portanto desde 
essa altura que vimos acompanhando o Conselho Local de Educação. Normalmente estou presente 
nas reuniões, eu e o Vereador que tem o pelouro da educação. Como Presidente de Câmara tenho 
assento no Conselho e normalmente estou presente. Portanto, desde que exerço as funções de 
Presidente de Câmara que acompanho o Conselho Local de Educação. 
 
Estava em fase de constituição, ainda. Tivemos que desenvolver esforços para pôr em prática o 
Conselho Local e para o fazer funcionar. 
 
Também estou com a sua dúvida, mas penso que existia. Depois constituímos o Conselho Municipal. 

EPCM5 
p. 549 
 
 
 
 
EPCM5 
p. 549 
 
EPCM5 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

A partir desse Conselho Local, adaptámos a nova legislação e constituímos o Conselho Municipal. 
Logo no princípio do mandato, participei em algumas reuniões e mais tarde criámos o Conselho 
Municipal. Penso que foi assim. 

p. 549 

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

Entrevistadora: Fiquei na dúvida da existência ou não do Conselho Local. 
Presidente: Houve Conselho Local que depois passou, em 2003, a Conselho Municipal. 
 
O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, alterou a denominação de conselho local de educação 
para conselho municipal de educação, regulando as suas competências e composição e estipulando, 
no artigo 8.º, que as regras de funcionamento constam de regimento a aprovar pelo conselho. 
Nestes termos, é aprovado o Regimento do Conselho Municipal de Educação de Coruche. 

EPCM5 
pp. 549-550 
 
 
 
RCME7, p. 1 

 

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

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página. 

Notas 
 

d.8) Leitura e 
apropriação  

Não acho que isso seja, por si só negativo. A carta educativa é um instrumento fundamental para 
orientar a política educativa de um Concelho. Com mais, ou menos qualidade, as cartas educativas 
foram feitas. Foi um passo decisivo para pôr as pessoas a reflectir, para haver reflexão, para haver 
estratégia para a educação num Concelho. 
 
Não muito relevante. A Comunidade Urbana mobilizou-se, sobretudo, para a questão de 
encontrarmos financiamentos e apoios comunitários para fazer a carta educativa, para dessa maneira, 
conseguir criar economia de escala e mobilizar os diversos Concelhos, as diversas autarquias para 
fazer a sua carta educativa, num timing relativamente curto, mas que correspondia a cumprir uma 
directiva. Foi importante esse papel de liderança, de aproximar, de unir esforços e de proporcionar 
condições mais objectivas para que as coisas se fizessem porque, por um lado, foi a possibilidade de 
poder utilizar fundos comunitários, por outro lado, foi a possibilidade de uma mesma empresa fazer 
cartas educativas em várias Municípios. 
 
Retomei a conversa pedindo-lhe informações sobre o CME; sumariamente disse-lhe que pretendia 
saber quando foi criado, se tinha sido no seguimento do CLE [Conselho Local de Educação], como 

 
EPCM5 
p. 553 
 
 
EPCM5 
pp. 554-555 
 
 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 

 
 
 
 
Cruza com  D12 
 

A importância da CULT no 
processo de implementação 
das políticas educativas: as 
reuniões de trabalho sectoriais 
sobre a educação originavam 
decisões nos vários 
municípios; 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página. 

Notas 
 

tinha decorrido o processo de instalação, como era o sistema de representatividade dos conselheiros e 
dos convidados (caso os houvesse), qual era a frequência das reuniões, quais os temas tratados, 
finalmente, qual tinha sido a intervenção do CME na elaboração e na aprovação da carta educativa. 
 
 
 

Coruche,  
p. 559 
 
 

d.9) Acto de constituição 
dos CME 

Aos quatro dias do mês de Março de dois mil e quatro, nesta Vila de Coruche, no Pavilhão Municipal 
de Exposições, pelas vinte e uma horas, compareceram para, em conformidade com o art. 5.º do 
Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro, tomarem, posse como membros do Conselho Municipal de 
Educação: 

OCME6, p. 1  

d.10) Metodologias de 
constituição dos CME 

 Checklist  

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

Cumpriu-se a legislação em vigor. Não domino e legislação nem tenho uma memória muito viva da 
legislação e do contraste ou da diferença entre os Conselho Local e Conselho Municipal de 
Educação. Acho que, independentemente do enquadramento legislativo, o mais importante será a 
disponibilidade das pessoas, a participação das pessoas e a capacidade de intervenção das pessoas, 
que eu acho bastante limitada, quer em termos do Conselho Local, quer do Conselho Municipal. 
Independentemente do enquadramento legal, é mais a questão da disponibilidade para intervir, por 
parte dos conselheiros, do que propriamente da lei, da abertura da lei e do condicionamento da lei. 
 

 

 
EPCM5 
p. 553 
 
 

 

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

Entendo o sentido da criação de um Conselho quer do Conselho Local, quer do Conselho Municipal. 
Faz todo o sentido, na perspectiva da participação dos cidadãos, do assumir da cidadania, de 
cumprirmos aquilo que são os nossos direitos, dar voz à sociedade para intervir no processo 
educativo. Na prática isso não acontece. 
 
Mas o que se passa é que o Conselho Municipal de educação, se formos fazer paralelismo com outras 
formas de intervenção da população, não é muito diferente. O exercício da cidadania é cada vez mais 
limitado. Porquê? Não há censura, não há restrições à liberdade, mas não há na nossa parte, em geral, 
vontade, com excepções, não há hoje uma disposição, uma vontade, um querer, para essa 
disponibilidade, seja na educação, na cultura, nas mais diversas áreas. O que se vê é que há alguns 
anos as pessoas intervinham com frequência, organizadas em clubes em associações, em centros de 
reflexão, das mais diversas formas, mais ou menos formais. Hoje a participação é muito mais 
individualista, quando há. É escassa. A cidadania não é hoje um exercício normal de cada um de nós. 
Porque estamos cansados, saímos tarde, temos todas as outras obrigações, temos a Televisão, o Ipod, 

EPCM5 
p. 550 
 
 
 
EPCM5 
pp. 553-554 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cruza com G40 
 
 
 
A falta de vida do CME de 
Coruche, tolhido pela 
organização demasiado 
burocrática que impede o seu 
dinamismo. 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página. 

Notas 
 

tudo e mais alguma coisa e encontramos aí uma desculpa para isso. As actividades mais de âmbito 
social e cultural que juntam pessoas, as que põem a reflectir, as que as fazem juntar, discutir, analisar 
e dar opiniões, a fazer propostas cada vez acontece menos. 
 
Penso que se prende tudo com a menor vontade de exercer a cidadania, de intervirmos nos espaços 
em que vivemos, de construirmos este espaço, no sentido de reflectirmos sobre ele, de nos 
encontramos para o discutir. Esta visão que tenho, pouco optimista para este tipo de fóruns, não é 
exclusiva para a educação, também noutras áreas acontece a mesma coisa. Cada vez é mais difícil a 
participação e a intervenção em iniciativas que juntem e que façam reflectir, que queiram colher 
opinião. 
 
A Associação Nacional de Municípios não teve um papel relevante aí [elaboração da carta 
educativa], mas na discussão e na negociação com o Ministério da educação com certeza que sim. 

 
 
 
 
 
 
EPCM5 
p. 554 
 
 
 
EPCM5 
p. 555 

 
 
 
Cruza com G40 

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

Foi analisada a Proposta de Regimento Interno tendo sido propostas algumas alterações após as quais 
foi aprovado por unanimidade 

ACME55, p. 1  

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

  
 

Checklist 

Segue o modelo do Regimento 
do CME de Santarém, com 
excepções: composição, 
duração de mandatos, quórum. 

e.15) Noção e objectivos 
do CME 

Essa pergunta é um pouco difícil de responder. Porque é que as pessoas participam pouco ou porque 
é que não acreditam na eficácia dum Conselho deste género. Para já é um Conselho, é para a 
aconselhar, para tomar posição, mas nunca para executar. 
 
O Conselho Municipal de Educação de Coruche é uma instância de coordenação e consulta, que tem 
por objectivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a 
intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais 
interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as acções 
consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo. 
 

EPCM5 
p. 550 
 
 
 
RCME7, Cap. 
I, art. 1.º, p. 1 

 

e.16) Competências do 
CME 

2.São ainda atribuições e competências do conselho municipal de educação: 
a) Convocar o Congresso Concelhio da Educação, que se realizará de 4 em 4 anos; 
b) Dar parecer sobre o plano de actividades que deverá dar corpo aos objectivos da Política 

RCME7, Cap. 
I, art. 1.º, p. 2 

Para além das atribuições 
estabelecidas por lei, o 
Regimento de Coruche integra 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página. 

Notas 
 

Educativa Municipal; 
c)  Promover actividades de âmbito educativo e cultural; 
d) Promover a gestão integrada de recursos comunitários, nomeadamente de espaços e 

equipamentos, numa perspectiva educativa; 
e) Recomendar áreas ou temáticas regionais que possam integrar os currículos escolares, de 

acordo com os princípios de autonomia pedagógica das escolas; 
f) Promover medidas tendentes à correcção das desigualdades entre escolas; 
g) Aprovar o seu Regimento Interno.  

 

outras mais ligadas à 
especificidade do trabalho 
desenvolvido anteriormente, 
pelo CLE. 

e.17) Composição do 
CME 

Tomaram posse os seguintes elementos: 
- Presidente da Câmara Municipal de Coruche, Dr….; 
- Presidente da Assembleia Municipal de Coruche, Dr.ª …; 
- Presidente da Junta de Freguesia do Couço, Senhor …; 
- Vereador Dr. …  

ACME57, p. 1  

e.18) regime de 
funcionamento 

 

Artigo 9.º 

Regime de Funcionamento 

1.O conselho municipal de educação funciona em plenário e em subcomissões especializadas, em 
razão das matérias a analisar ou dos projectos específicos a desenvolver, mediante deliberação deste. 

2.De entre os membros dos grupos de trabalho é nomeado um relator, podendo ser coadjuvado por 
outros elementos do grupo. 
 

Artigo 10.º 

Reuniões 
 

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

 

Artigo 12.º 

 
 
 
RCME7, art. 
9.º, p. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCME7, art. 
10.º, p. 6 
 
 
 
 
 

 
 
 
Especificidades do regimento 
não encontradas nos 
regimentos da ANMP. 
Semelhante ao de Santarém. 
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Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 
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Notas 
 

Quorum 
 

1.O conselho só pode funcionar quando estiverem presentes, pelo menos, metade dos seus membros. 

2.Passados trinta minutos sem que haja quorum de funcionamento, o Presidente dará início à reunião 
com os presentes, tornando-se válidas todas as deliberações. 

 

Artigo 14.º 

Actas das Sessões 

5. Cabe ao Presidente publicitar as deliberações das reuniões junto da Comunicação Social.  

 
 
 
Entretanto, têm havido reuniões, infelizmente poucas. Algumas vezes nem conseguimos reunir 
quórum para que o Conselho funcione. A participação é escassa. O Conselho é muito vasto. 
 
 
Tentei orientar novamente a conversa para o CME, perguntando quem nele participava, se as escolas 
estavam presentes, se havia convidados, quais eram os assuntos tratados, e ainda qual era o grau de 
envolvimento dos vários participantes. Respondeu-me que as escolas não eram convidadas para as 
reuniões, que os conselheiros eram pouco assíduos, as presenças mais frequentes eram as dos 
representantes dos Encarregados de Educação e da Escola Profissional, que todos os outros 
primavam pela falta de assiduidade. 
Em sua opinião, não estavam instituídas as rotinas deste órgão de política educativa local, mesmo 
quando foi necessário reunirem-se para se elaborar a Carta Educativa tinha havido uma fraca 
presença dos conselheiros. 
 

 
 
RCME7, art. 
12.º, p. 7 
 
 
 
 
 
 
RCME7, art. 
14.º, p. 8 
 
 
 
EPCM5 
p. 549 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 
Coruche,  
p. 560 

f.19) O apoio logístico 
das autarquias ao CME 

 Checklist   

f.20) Modos de presidir 
e orientar o CME 

Fui recebida pelo vereador da educação…, apresentei-me e fiz uma descrição sumária do que 
pretendia com a investigação, dando-lhe a conhecer o âmbito do meu trabalho e a razão de ser 

Notas de 
campo do 
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Notas 
 

daquele encontro. No seguimento da nossa mútua apresentação, e da subsequente troca de 
impressões, disse-me que era advogado de profissão. Como era muito jovem, perguntei-lhe há quanto 
tempo se encontrava como vereador da educação, pelo que me respondeu que desempenhava o cargo 
havia dois anos e que integrava a lista do PS, vencedora das últimas eleições autárquicas. 
 
 

CME de 
Coruche, 
 p. 559 
 
 
 
 

f.21) Número e 
periodicidade das 
reuniões do CME 

Ficou agendada para vinte e três de Junho às dezoito horas e trinta minutos a segunda reunião do 
CME. 
 
Ficou agendada para vinte e três de Setembro às dezoito horas e trinta minutos a terceira reunião do 
CME. 

ACME54, p.1 
 
ACME55, p.1 
 

 

f.22) Controlo da 
assiduidade nos CME 

Artigo 8.º 

Perda de mandato 
 

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

 
 
 
 
Com frequência temos mesmo dificuldade em encontrar quórum para reunir o Conselho 
Municipal da Educação, o que é muito pouco agradável. 
 
 
Registaram-se nove presenças e onze faltas, estas referentes aos Senhores Dr. [representante do 
secundário], Prof. [representante do básico], Dr.ª [representante do pré-escolar], Eng. [representante 
da associação de pais] Dr.ª [representante da associação de pais], [representante da associação de 
estudantes], Dr. [representante das IPSS], Dr.ª [representante da segurança social], Dr. [representante 
da juventude e desportos], Dr. [representante do emprego e formação profissional] e Comandante 
[representante das forças de segurança], tendo estas três últimas sido justificadas. 

 
RCME7, art. 
8.º, p. 6 
 
 
 
 
 
EPCM5 
p. 551 
 
 
 
ACME57, p. 1 
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f.23) Modos de 
intervenção dos grupos 
de trabalho nos CME 

Foi proposto pelo Sr. Presidente a formação de uma comissão para a análise e adaptação da proposta 
de Regimento Interno do Conselho Municipal. Esta Comissão ficou constituída com o Sr. Eng. … 
[representante das Associações de pais], o Professor [representante do Ensino Básico] e a Professora 
[Representante da DREL]. 

ACME54, p. 1  

f.24) Cumprimento dos 
mandatos dos 
representantes 

Artigo 6.º 

Duração do mandato 

 1. Os membros do conselho municipal de educação são designados pelo período de dois anos, 
havendo nessa data nova eleição/nomeação.  

 2. Os membros do conselho municipal de educação terão um mandato temporalmente coincidente 
com o dos órgãos que representam, quando for essa a situação, excepto se entretanto perderem a 
qualidade que determinou a sua designação.  

 3. O mandato dos membros do conselho municipal de educação considera-se prorrogado até que seja 
comunicado, por escrito, a designação dos respectivos substitutos no prazo máximo de 60 dias. 

 
 
Tomaram posse como membros do Conselho Municipal de Educação. 
 
Falou-me que o mandato do Conselho tinha terminado havia dois anos e que ainda decorria o 
processo de consulta às diferentes entidades envolvidas: ao Agrupamento Educor, à Escola Integrada 
do Couço, à Escola Secundária e à Escola Profissional. Disse-me que no primeiro mandato se tinha 
utilizado o método de eleição dos representantes no conselho, mas que os representantes já entretanto 
escolhidos para este segundo mandato o tinham sido por nomeação; que se adoptara a estratégia do 
representante de cada ciclo sair de cada agrupamento escolar ou escola, faltando ainda conhecer o 
representante do pré-escolar indicado pelo Agrupamento Educor. 
 
 

 

 
 
 
 
 
RCME7, art. 
6.º, p. 5 
 
 
 
ACME58, p.1 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 
Coruche, 
 pp. 560 
 

 
 
 
Cruza com f25 
 
As escolas/agrupamentos 
escolares pareciam não se 
rever no órgão, pois não 
respondiam aos pedidos de 
nomeação/eleição dos 
representantes do sector pré-
escolar; 
 

f.25) Sistema de 
representatividade 

É um órgão com muita representação, com muitos representantes de diversas entidades e organismos 
e normalmente há uma certa dificuldade em reunir os conselheiros e termos quórum para garantir o 
funcionamento desse Conselho. 
 

EPCM5 
p. 549 
 
 

Cruza com E18 
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Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e três, pelas vinte e uma horas, na 
Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Município de Coruche, realizou-se uma reunião com os 
Encarregados de Educação nas Associações e Comissões de Pais do Concelho de Coruche, com o 
objectivo de analisarem a constituição do Conselho Municipal de Educação e, nomeadamente, 
designar os representantes dos pais e Encarregados de Educação neste conselho. 
Após a apresentação dos objectivos do Conselho foram designados: o Sr. Eng. … e a Sr.ª Dr.ª …. 
Nada mais havendo a acrescentar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que 
foi assinada pelos presentes. 
 
Aos quinze dias do mês de Janeiro de dois mil e quatro, realizou-se na Escola de Secundária de 
Coruche, pelas dezassete horas e trinta minutos, o apuramento dos resultados das eleições dos 
representantes dos docentes do ensino pré-escolar; do 1.º, 2.º,3.º ciclo do ensino básico e do ensino 
secundário. 
Foi eleito como representante do Ensino pré-escolar: …, com seis votos. Foi eleito como 
representante do Ensino Básico: …, com vinte e quatro votos. Foi eleito como representante do 
Ensino Secundário: …, com vinte e dois votos. 
Nada mais havendo a acrescentar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou esta acta que foi 
assinada pelos presentes. 

 

Por outro lado, referiu-me que os representantes ao CME não eram mais do que “delegados 
oficiosos” dos conselhos executivos, os quais, por conseguinte, se limitavam a transmitir o 
pensamento destes e a defender as posições de cada escola/agrupamento escolar. 
 
 

 
OCME4, p. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCME5, p. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 
Coruche, 
 p. 560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A ordem de trabalhos para esta reunião foi a seguinte: 
- Tomada de posse dos novos membros do Conselho; 
- Carta Educativa - Relatório Final; 
- Outros assuntos. 
 
 

ACME57, p. 1  

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

f.28) Intervenção dos 
representantes da DREL 

O Sr. Dr. … [representante da DREL] esclareceu que as actividades de enriquecimento curricular não 
só foram criadas para ir ao encontro das necessidades das famílias, mas também para que as crianças 
com a sua frequência retirarem proveitos em termos curriculares. Adianta ainda que o rácio ideal para 
o funcionamento é um funcionário por cada quarenta alunos, mas na Lezíria do Tejo este rácio baixa 
para um funcionário por cada vinte e oito alunos. 

ACME58, p.3  

f.29) Entidades externas 
convidadas para 
participar no CME 

Estiveram presentes dois técnicos da CEDRU (Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e 
Urbano, Lda) que fizeram a apresentação dos resultados obtidos para o relatório de progresso da 
Carta Educativa. 
 
O Dr. … e o Dr. … apresentaram o trabalho desenvolvido pela CEDRU explicando o processo que 
deu origem à adjudicação deste trabalho à empresa que representam. A apresentação do conteúdo da 
Carta Educativa do Concelho de Coruche dividiu-se em: enquadramento territorial; diagnóstico 
estratégico da rede educativa e proposta de intervenção na rede educativa. 
 
O Dr. … referiu que estas problemáticas serão explanadas no próximo relatório uma vez que este 

primeiro apenas refere a oferta de equipamentos existente. 

Foi ainda realizado o ponto de situação da Carta Educativa, sendo referido que irá ser entregue pela 
CEDRU o segundo relatório de progresso. 
 
Foi apresentado pelo Dr. … o segundo relatório de progresso da Carta Educativa, donde se destacam 
os seguintes pontos: Distribuição da oferta, em termos públicos e privados: foi apontado o facto da 
valência creche passar a ser integrada no Jardim-de-Infância na vertente pública. Ensino pré-escolar: 
os principais problemas ao nível da rede pública são pelo facto de serem insuficientes. 1º ciclo: 
coexistência de quatro anos numa sala única. 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. 
 
De seguida, foi apresentado pelo Dr. … [CEDRU], o relatório final relativo à Carta Educativa do 
Concelho de Coruche, de onde se de destacam os seguintes pontos: 
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f.30) Temas mais 
importantes debatidos no 
CME 

Os assuntos que mais mobilizam as pessoas passam por questões episódicas que têm a ver com 
segurança, muito à volta disso. As outras questões, de grande política educativa, não passam muito 
pelo Conselho e as coisas não são tratadas profundamente. 
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Eu não sei se deveriam ter preparação. Essa pode ser uma explicação, o facto de as pessoas não terem 
preparação. Estamos, por vezes, num ambiente em que há três ou quatro pessoas, que são os 
Presidentes dos Conselhos Directivos, professores com muitos anos de serviço e outras pessoas, da 
sociedade civil, chamadas forças vivas, que não estão nesse ambiente e não dominam a linguagem, os 
saberes próprios deste mundo e talvez isso gere nas pessoas algum complexo, alguma retracção que 
os leva a não intervir, ou a intervir muito pouco. Por outro lado, também não é tão estranho assim. Há 
pouco, dizia que todos, ou quase todos têm filhos na escola, mas assistimos a estes Conselhos, que 
em todas as escolas existem, de professores, da sociedade, da própria autarquia, de pais que reúnem 
regularmente na escola e nós vamos encontrar, a cada passo, a questão pessoal, as avaliações do 
filho, a disciplina ou indisciplina, associada a essa actividade escolar. 
 
Tenho alguma dificuldade em ver essa perspectiva nessas reuniões escolares onde, na maior parte dos 
casos, os assuntos a que mais se dedicam são quase sempre os que têm a ver com a família, com as 
notas dos filho, da avaliação dos filhos, do comparativo entre o filho e o filho de outro pai. Muito 
mais essas questões personalizadas do que outras mais abrangentes e mais gerais. 
 
Aqui em Coruche a temática é recorrente passa muito pela segurança, que parece ser uma questão 
transversal da sociedade portuguesa. Há muita preocupação com a temática da segurança e da 
pequena conflitualidade que existe nas escolas, os pequenos roubos. As pessoas fazem disso uma 
preocupação enorme. 
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Cruza com F31 

f.31) Saberes que 
circulam no CME 

Nem sempre os representantes são pessoas que tenham uma formação mais próxima desta realidade e 
muitas vezes estão um pouco desligadas deste processo. São mais indicados para esse papel, para 
representar, papel de representação, mas sem ter uma formação, uma vontade própria, relativamente a 
estas questões da educação. 
 
O nível de discussão, o nível de participação tem pouca profundidade e as actas reflectem isso. 
 
Penso que o Conselho Municipal de Educação acaba por sofrer por isso e por outro lado, por ter 
algum desequilíbrio nos seus membros, entre aqueles que são da área da educação, que são técnicos 
especialista da educação e o resto das pessoas que fazem parte do Conselho de Educação e que não 
dominam esses saberes e não têm esses apetrechamento técnico/teórico. 
 
Não acho que fosse preciso haver outros saberes. Deveriam ser criadas condições, não sei como, para 
que cada um dos membros fosse capaz de intervir, ainda que não seja especialista da área da 
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educação, da didáctica, ou da pedagogia, ou que não tenha um saber virado para a ciência da 
educação. O que noto é que se as pessoa não estão no sector, se não estão na área do ensino, 
dificilmente intervêm nestes fóruns e portanto, há alguma inibição, alguma retracção porque não têm, 
na perspectiva deles, não têm apetrechamento técnico/teórico para intervir e refugiam-se um pouco e 
não se expõem. 
 
A riqueza do conselho podia resultar de uma heterogeneidade de saberes e de formações diferentes, 
sensibilidades diferentes, que fossem expressas e expostas nesse tal conselho, coisa que, 
normalmente, não acontece porque a maior parte das pessoas entra muda e sai calada, sendo que 
quem fala são os mesmos actores que já falam e têm possibilidades de dar opinião e de falar noutros 
lugares: o Presidente da Câmara, o vereador o Presidente do Conselho Executivo da escola A. 
Acabam por ser os mesmos a liderar o processo. Portanto, aquela ideia de, com o Conselho, ter-se 
mais sensibilidade, de chegar à sociedade civil, perceber o pulsar da sociedade civil e aquilo que a 
sociedade quer da escola, acaba por não resultar. É essa a minha sensação. 
 
Quer queiramos, quer não, isso significa que essa empresa, esse conjunto de técnicos, terão um 
visão mais alargada do que a visão estritamente concelhia, se cada uma fosse feita isoladamente 
O que aconteceu foi que a mesma empresa esteve a fazer diversas Cartas Educativas de 
territórios contíguos e isso permitiu um visão mais alargada, para além daquilo que são as 
nossas fronteiras. Isso foi bom! 
 
Tenho pena que não seja, porque vinte cabeças a pensar, pensam melhor que duas ou três. O diálogo 
e a discussão são estimulantes, mas não acontece assim e a consequência é muito escassa. 
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g.32) As autarquias dão 
continuidade/não dão 

Referindo-se à abertura de novas salas nos Jardim-de-Infância do concelho, o Presidente rectificou 
que iriam abrir duas novas salas no Jardim-de-infância de Santo Antonino. Relativamente ao JI da 
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pp.1-2 
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continuidade à gestão no 
campo educativo 

Fajarda, continua a ser frequentado por uma criança com NEE, o que faz com que o Jardim só 
possa acolher 20 crianças, pelo que seria importante criar-se uma nova sala. Em contraponto no JI 
da Erra existem apenas 16 crianças, porque a população está a envelhecer. Ainda referente a estes 
equipamentos, importa referir que vão-se iniciar as obras das novas instalações da Azervadinha o 
que irá comportar mais lugares de creche, mas também, ao nível privado, vamos ter no próximo 
ano lectivo um novo equipamento de creche e Jardim de Infância. 
 
No que se refere ao 1º ciclo, verifica-se um decréscimo no número de alunos das escolas de 
“periferia” que são transportados pelos Pais para as escolas da Vila, sobre lotando a EB1 n.º1 de 
Coruche. 
 
No Ensino Secundário, o abandono escolar tem-se mantido ao longo dos anos com valores muito 
elevados, diferentes do ensino básico. Aqueles que realmente concluem o ensino secundário são 
os alunos dos cursos gerais que prosseguem para o ensino superior, e não os da vertente – vida 
activa; considera-se que o aparecimento do ensino profissional possa vir a melhorar esta questão, 
visto que este ensino, tem angariado muitos alunos nos concelhos limítrofes (através da 
elaboração de protocolos com IEFP e com o Centro de Formação de Santarém). 
 
O abandono ao nível do 1º ciclo, nomeadamente em escolas onde existem minorias étnicas era 
elevado, desde o início do ano lectivo a Ludoteca tem vindo a efectuar um apoio semanal de 
forma a minorar esta situação 
 
O Sr. Presidente da Câmara apresentou o balanço do 1.º período lectivo abordando os seguintes 
pontos: intervenções realizadas nas escolas, transportes escolares, formação profissional, auxílios 
económicos e bolsas de estudo, bem como, outras actividades de índole cultural promovidas pela 
Câmara Municipal. 
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g.33)  As autarquias 
avançam/não avançam 
para o debate sobre 
política educativa 

As coisas são tratadas do ponto de vista mais factual, mais episódico e não de uma perspectiva 
mais geral, de definição de políticas educativas para o Concelho. 
 
A educação não é uma situação isolada. Pode-se dizer que a educação devia ser mais importante 
que outras áreas da nossa actividade. Mas será que o Conselho Municipal tem tanto poder de 
intervenção assim? O que é que vai decidir, o que é que vai resolver, o que é que vai alterar, qual é 
a influência que tem? É um pouco limitado. Isto leva-nos a outras questões. Qual o poder de 
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intervenção local relativamente à educação? Como é que vai ser a educação do futuro? Continua a 
haver uma estrutura Central com politica centrada no ministério para todo o território ou pode 
haver lugar a maior intervenção das autarquias, dos espaços regionais. É uma questão sobre a qual 
nós devemos reflectir. 
 
Tenho que ser sincero, teoricamente é assim, mas na prática não resulta. Não digo isto criticando, 
mas reconhecendo e com alguma pena que seja assim, mas não vejo consequência na política 
educativa da autarquia. 
 
O abandono escolar é, pois, um dos maiores problemas do Concelho. 
 
O conteúdo da Carta Educativa engloba três grandes blocos: enquadramento territorial, 
diagnóstico estratégico da rede educativa e proposta de intervenção na rede educativa; A Carta 
Educativa deve ser vista como um processo dinâmico, em permanente actualização; Relativamente 
à população projectada em idade escolar, verifica-se uma diminuição global da procura escolar; 
Os objectivos fundamentais preconizados são nomeadamente a articulação da política educativa 
com a política global, bem como o apoio à intervenção social; 
 
Ao nível do Programa de Intervenção, entre 2007 e 2013, está prevista a concretização de 
projectos estruturantes [construção do Centro Escolar de Coruche na zona da Escola Secundária, 
numa lógica integrada de aproveitamento das Piscinas Municipais, o Núcleo Escolar da Fajarda e 
Lamarosa, Centro de Recursos / Biblioteca] e projectos complementares (requalificar e reabilitar a 
EB 2/3 Dr. Armando Lizardo, reabilitar tecnicamente os edifícios, instalar sistemas adequados de 
aquecimento nas escolas); 
 
O Conselho Municipal de Educação deliberou, por unanimidade, aprovar a Carta Educativa do 
Concelho de Coruche. 
 
 
Falou-me no processo de encerramento das escolas do 1º ciclo, foram encerradas três escolas em 
2006 e outra será encerrada ainda neste ano de 2007; falou-me nas distâncias que separam umas 
escolas das outras, devido ao facto do povoamento ser disperso; referiu-se à diminuição da 
população escolar como uma das causas do fecho das escolas. A decisão do fecho das escolas 
estava definida na Carta Educativa, documento elaborado por uma empresa, aliás, como as cartas 
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educativas dos onze municípios da CULT (Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo). Muitas das 
decisões da autarquia no campo educativo enquadram-se nas linhas de orientação genérica que são 
definidas pelos vereadores dos onze municípios, não sendo específicas deste município nem de 
nenhum outro em particular. Seguidamente, falou-me das actividades de enriquecimento 
curricular oferecidas pelo município, de que usufruem os vários anos de escolaridade: inglês, 
expressão plástica, expressão musical e expressão física. 
 

p.560 

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 

A influência é escassa, a participação é reduzidíssima e normalmente não se vai além de alguns 
assuntos tratados de uma forma superficial, com algum dramatismo, que normalmente andam à 
volta das questões de segurança, da insegurança e não se vai além disso. 
 
Aprovámos a Carta Educativa no Conselho Municipal de Educação, mas o documento, na altura, 
não mereceu grandes reparos. Foi aprovado! Mas a participação do Conselho na carta Educativa 
foi bastante escassa. 
 
Sim participámos. A empresa que fez o trabalho, fez entrevistas com a Câmara, com os Conselhos 
Directivos com os professores com as Juntas de Freguesia. Foi feito algum trabalho no terreno que 
teve consequências boas. Não se limitaram a ver estatísticas e números. Falaram com as pessoas, 
entrevistaram. Esse tipo de trabalho acaba por resultar melhor. Ficamos com uma visão do que é a 
educação do Concelho, ficamos com uma visão para o futuro. Daí resultam os centros escolares e 
ficamos com uma visão do que serão os Centros Escolares no futuro. Acho que resultou. 
 
Aprovação da carta educativa. É o que me lembro. Mais do que isso, não me lembro. 
 
Poderá ser analisado, em termos práticos, a possibilidade de as actividades de enriquecimento 
curricular não serem de frequência obrigatória em pacote, podendo as crianças frequentar só 
algumas actividades referiu, ainda, que a dispersão geográfica do concelho causa grandes 
dificuldades, nomeadamente a deslocação dos professores. A possibilidade de existência de tardes 
temáticas facilitaria o desenvolvimento de actividades e nalgumas actividades permitiria que 
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tirasse mais resultados das mesmas. 

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

O Vereador … esclareceu que é uma preocupação da autarquia adaptar r criar melhores condições 
nos espaços de recreio dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 
básico. Deu como exemplos as intervenções recentemente realizadas nos Jardins-de-Infância de 
Santana do mato, Vale Mansos, Biscainho e na Escola Básica do Primeiro ciclo dos Palados. 
 
No que respeita às actividades de apoio à família e à semelhança do que acontece em Coruche, 
Santana do mato e Couço, a Câmara Municipal está disponível para levar esta oferta a qualquer 
outra freguesia, assim haja interessados [número mínimo de alunos]. 

ACME58, p. 3 
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g.37) As autarquias 
servem-se/não se servem 
do CME para resolver 
conflitos e problemas 

Para mim é alguma frustração, até porque sou Professor, é uma área que me toca. Para além das 
minhas obrigações de autarca, sou pai, sou professor, mas a profundidade não é muita no 
tratamento dos temas. Nunca se vê as coisas numa perspectiva estratégica para o Concelho e numa 
perspectiva de médio e longo prazo. É muito mais no factual e no episódico do que o que tem a 
ver com as grandes linhas de educação da política educativa. 
 
O Sr. [representante das Juntas de Freguesia] solicitou esclarecimentos relativamente ao controlo 
de qualidade alimentar e à questão do Inglês. Sugeriu que a população pudesse tirar proveito de 
alguns dos equipamentos de que as escolas dispõem, seria uma mais valia para as freguesias. 
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Cruza com H41 

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

Nós como outros municípios da Lezíria, contratamos uma empresa que elaborou a carta de 
Educativa, que foi aceite sem grande reflexão e participação por parte dos membros do Conselho 
Municipal de Educação. 
 
Verificamos que no Conselho Municipal de Educação intervêm as mesmas pessoas que já são os 
actores dos outros espaços, os Vereadores Municipais, será o técnico do município da área da 
educação, serão os Presidentes dos Conselhos Executivos, os professores, um ou outros que tenha 
assento. 
 
[CEDRU] Foi explicado o modelo utilizado para previsão da evolução da população escolar – 
“Cohoart Survival”. Seguindo este modelo chegaríamos a um cenário muito pessimista para os 
próximos anos, pelo que se optou por realizar um cenário alternativo, baseado em tendências 
socio-económicas. Neste cenário alternativo haverá um aumento de população ao nível de todos 
os níveis de ensino, baseando-se estes valores, no facto de poderem vir a estabelecer-se no 
concelho alguns casais novos que possam permitir a fixação da população escolar do Concelho. 
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g.39) As autarquias A não ser que haja um escândalo, em pleno Conselho Municipal de Educação, os jornais não   
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incentivam/não incentivam 
a circulação da informação 
entre o 
CME/Escolas/Comunidade 

noticiam. Lembra-se de alguma notícia nos jornais regionais, já não falo dos nacionais, nos jornais 
regionais, aqui no Ribatejo, o Jornal Ribatejo, O Mirante, ou outros, ou a Vida Ribatejana sobre o 
Conselho Municipal de Educação de Benavente, Coruche, Salvaterra, Entroncamento ou de outra 
coisa qualquer? Mas se for sobre os Bombeiros, quase todas as semanas têm notícias, porque o 
comandante disse não sei o quê, porque o Bombeiro não sei quantos... Se for sobre o Clube de 
futebol da terra, que despediu o treinador, todas as semanas vêm notícias. O próprio eco destas 
reuniões, aquilo que podia de alguma forma tornar efectivo certas tomadas de posição, ou fazer 
com que elas tivessem repercussão, seria alguma publicitação, alguma divulgação que os jornais 
fizessem, que os meios de comunicação fizessem, mas não fazem. Na sociedade em que vivemos, 
não há espaço para essas coisas. Nunca tive um jornalista a assistir ou a pedir para assistir ao 
Conselho Municipal de Educação ou interessado em saber os assuntos tratados, ocorridos lá, a não 
ser que haja um escândalo que alguém no Conselho Municipal de Educação, por hipótese absurda, 
agrida outra pessoa ou que se denuncie um “caso” de abuso sexual e que seja tratado ali 
publicamente, de resto, não sai. Se não sai o que for ali tratado, por mais importante que seja, pode 
ter consequências na mudança da política do Município ou na mudança do Conselho Executivo da 
escola A ou B? Estamos numa sociedade de comunicação e o que não é tratado na comunicação 
social tem pouca repercussão, pouca influência, pouco pode fazer. 
 

EPCM5 
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g.40) As autarquias 
incentivam/não incentivam 
a aprendizagem política de 
todos os parceiros 

Admito que não. Mas também não lhe sei dizer como é que se pode fazer de outra forma. Nós 
vivemos em função de objectivos e estamos sempre na expectativa de que os nossos actos tenham 
consequências. Quando vamos participar num órgão desses, somos eleitos para um órgão desses, 
das duas uma ou já sabemos que dali não há grande consequência porque os resultados efectivos 
não são verificáveis, ou não sabemos. Se já sabemos, entramos, damos o nome, damos a cara, 
assinamos a acta, rubricamos a folha de presenças, dizemos alguma coisa para a acta, encontramo-
nos ali, como poderíamos estar à mesa do café, numa conversa amena sobre as coisas, num 
exercício de reflexão com outras pessoas à volta, ou então não temos ideia e vamos para lá com 
todos os sonhos, com todas as utopias e depois chega-se à conclusão que por mais estruturados, 
por mais pensado, por mais reflectido que seja o meu pensamento, o que vai resultar daqui? Posso 
fazer um brilhante discurso; posso até entregar um texto à mesa; posso até sugerir uma moção, 
mas o que é que vai resultar daqui? Alguém vai dar atenção a isto? Alguém vai por isto em 
prática? Alguém vai, na escola, o Conselho Directivo, o Órgão Executivo se vai debruçar sobre 
isso? A Câmara Municipal vai mudar a sua politica porque foi apresentada uma proposta no 
Conselho? Não há grande poder de influência. 
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h.41) Importância 
atribuída pela autarquia ao 
CME 

Embora todos sejamos pais, ou quase todos, já passamos pela escola, todos temos, ou filhos, ou 
netos ou familiares na escola, sejam os alunos, ou os professores, mas do trabalho do Conselho 
Municipal de Educação não resulta uma reflexão profunda das questões de educação do concelho. 
 
O funcionamento do Conselho Municipal de Educação é quase o cumprir de uma 
formalidade. Digo isto com mágoa. É um pouco essa leitura que faço. Mas também não sei 
identificar, claramente, as razões. Mas penso que é relativamente frustrante a actividade do 
Conselho Municipal de Educação. 
 
Portanto, muito mais do que as questões estratégicas, que tem a ver com o funcionamento da 
escola e que tem a ver com as orientações para a escola, encontramos as questões pessoais a 
prevalecer. Há cada vez mais este sentimento de individualismo, muito mais do que trabalho 
colectivo e de perspectiva colectiva, para aquilo que nós queremos de uma escola, que seja 
uma escola pública que forme cidadãos. 
 
As cartas educativas são absolutamente fundamentais. É um instrumento fundamental em 
qualquer município. É decisiva para projectar o que vão ser os próximos anos e para haver uma 
perspectiva futura da estratégia para a educação. Tem muito mais importância do que têm os 
Conselhos Municipais de Educação, embora eu continue a achar que se justifique haver o 
Conselho Municipal de Educação, que se deve investir mais nessas entidades e que se deve 
valorizar e promover esta intervenção dos cidadãos neste tipo de órgãos. 
 
Se o Conselho Municipal Educação tivesse outro poder de decisão, pudesse intervir efectivamente 
na política educativa local e tivesse consequência a sua actividade, eventualmente, as pessoas 
mobilizar-se-iam mais, porque achavam que tinha uma consequência imediata a sua mobilização, 
a sua iniciativa. 
 
Chegamos à escola e na prática, não há consequência. Na prática, o conselho Municipal, por 
melhor que seja a reflexão que lá se faça, por melhor que sejam as propostas, acaba ali. Funciona 
em circuito fechado. Não sei se é possível de outra maneira. Não defendo que estes conselhos 
não existam, mas a eficácia é diminuta. Trabalhos concretos como a Carta Educativa valem 
a pena. 
 
Devolvo-lhe a pergunta. É uma boa maneira de nos interrogarmos, nós que somos actores deste 
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espaço e deste tempo. Para que é que serve? Se calhar o seu trabalho vai dar respostas. Para é que 
serve o Conselho Municipal de Educação? 
 
O Conselho vai-se fazendo, vamos cumprindo a legislação e o ritual. Em termos de consequência, 
não vejo influências na política da Câmara ou nas escolas do Concelho. 
 
O Conselho seria muito mais rico sem as pessoas todas, independentemente da sua formação base, 
ou das suas experiências profissionais tivessem essa capacidade, essa desenvoltura para intervir e 
para por questões, para dar sugestões e para fazer progressos no sentido de discutir as coisas. Mas 
no fim põe-se a mesma questão, que como disse, que é que isso ia mudar? Não tem consequência 
positiva. Seria, politicamente mais correcto dizer que a Câmara aprecia muito o Conselho 
Municipal de Educação, que é muito importante para a política da Câmara mas não passa por aí. 
 
As prioridades de intervenção do vereador dependiam da agenda política. Inquirido sobre o seu 
trabalho e sobre a intervenção do CME, pouco se referiu a este órgão, preferindo falar do contacto 
directo com as escolas/agrupamentos escolares e da forma como gere as particularidades de cada 
entidade. 
 

p. 557 
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Notas de 
campo do 
CME de 
Coruche, p. 
561 

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

O que gostaria que mudasse era a participação das pessoas, que elas participassem mais. Como é 
que isso se faz? Também não sei como se faz. Mas o que identifico como um dos factores de 
inibição é estarem lá por exemplo vinte pessoas e cinco são considerados especialistas e nas outras 
há uma inibição grande porque entendem que esse não é o metier deles, a área deles 
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Cruza com H43 

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

Não. Ninguém em especial. Quem veio foram as pessoas dos Conselhos Directivos das escolas. 
 
 
 
Considerava que todas as decisões dependiam da relação autarquia/conselhos executivos, ficando 
o CME à margem de todas elas. 
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autarquia sobre a relação 
entre representantes e 
representados 

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

Foram referidas, por alguns membros do CME, preocupações em relação a problemas existentes 
no Concelho nomeadamente ao nível da educação pré-escolar (pouca oferta); transportes escolares 
(rede sobrelotada); abandono escolar (em crescimento). Estão a ser realizadas algumas melhorias 
nomeadamente no que diz respeito ao aumento da rede pré-escolar com a criação de um novo 
Jardim de Infância em Santo Antonino e algumas iniciativas a nível particular bem como ao nível 
dos transportes escolares 
 
 
Foi realizado o balanço do ano lectivo 2003/2004 pelo representante da Escola Secundária e pela 
Escola Profissional. 
 
Foram referidas, à semelhança da reunião anterior, preocupações em relação a problemas 
existentes no Concelho nomeadamente ao nível da educação pré-escolar (pouca oferta);educação 
física (as instalações não são suficientes); transportes escolares (rede sobrelotada). 
 
Foi realizado o balanço do ano lectivo 2003/2004 referindo a vinda de imigrantes para o concelho, 
a evolução do Agrupamento Educor, as taxas de insucesso escolar e o problema de existirem 
famílias que ainda não obtiveram os manuais para os filhos. 
 
 
A Prof. [representante do pré-escolar] informou que na Escola Básica Integrada e Jardim-de-
Infância do Couço a taxa de frequência no pré-escolar é de cerca de cem por cento. Relativamente 
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à questão das actividades de enriquecimento curricular, à semelhança do Agrupamento Educor a 
taxa de frequência também diminuiu (neste ano lectivo fica entre os cinquenta e cinquenta e cinco 
por cento dos alunos). No que respeita ao pessoal não-docente, neste momento, parece cumprir o 
rácio. 
 
 

 
 
 
 

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

   

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

O Dr. …, em representação da Escola Profissional de Coruche, sugeriu uma alteração ao texto da 
Carta Educativa, na parte referente à referida escola, por considerar que os dados que constam no 
documento estão desactualizados. 
 
A enfermeira … [representante da saúde] esclareceu que foram recolhidas amostras pelas escolas e 
elaboradas ementas tanto para os refeitórios escolares, como para a empresa de catering. De acordo 
com a nova roda dos alimentos, introduziu-se mais os legumes, o peixe e os grelhados. Ainda, 
neste âmbito, foi ministrada formação às cozinheiras e auxiliares de cozinha. 

ACME57, p. 1 
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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 

A Sra. Prof.ª … [representante do Básico e presidente do C.E. do Agrupamento Educor] salientou 
que a frequência do ensino pré-escolar no nosso concelho é acima da média nacional, cerca de 
oitenta e sete por cento. Relativamente à rede escolar, a problemática do funcionamento do 
Jardim-de-Infância da Erra, no que respeita aos recreios do pré-escolar sugeriu que sofressem 
algumas adaptações de impacto e melhorias. A redução do abandono escolar no primeiro ciclo caiu 
de dez para um por cento, há também uma redução dos alunos com necessidade de ensino especial. 
… Relativamente às actividades de enriquecimento curricular sugeriu a regulamentação do 
funcionamento destas actividades, uma vez que a Lei é genérica. … Quanto ao segundo e terceiro 
ciclo esclareceu que o abandono é quase inexistente… 
 
O Sr. Prof. … em representação dos estabelecimentos de ensino secundário privado considerou 
que o concelho neste momento é afectado por três grandes questões, nomeadamente, a perda de 
população, a monopolização da rede de transportes e a pouca oferta industrial. A população 
escolar destes estabelecimentos de ensino é basicamente dos concelhos limítrofes 
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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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7. 5 Entrevista ao Presidente da C. M. de Coruche 

Coruche, 17 de Abril de 2009 

 

 

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

Conselhos Municipais de Educação? Desde quando? 

 

Presidente: Desde que ele se constituiu. Sou Presidente de Câmara desde Janeiro de 2002 e 

portanto desde essa altura que vimos acompanhando o Conselho Local de Educação. 

Normalmente estou presente nas reuniões, eu e o Vereador que tem o pelouro da educação. 

Como Presidente de Câmara tenho assento no Conselho e normalmente estou presente. 

Portanto, desde que exerço as funções de Presidente de Câmara que acompanho o Conselho 

Local de Educação. 

 

 

Entrevistadora: Quando chegou em 2002, estava constituído Conselho Local? 

 

Presidente: Estava em fase de constituição, ainda. Tivemos que desenvolver esforços para pôr 

em prática o Conselho Local e para o fazer funcionar. Entretanto, têm havido reuniões, 

infelizmente poucas. Algumas vezes nem conseguimos reunir quórum para que o Conselho 

funcione. A participação é escassa. O Conselho é muito vasto. É um órgão com muita 

representação, com muitos representantes de diversas entidades e organismos e normalmente 

há uma certa dificuldade em reunir os conselheiros e termos quórum para garantir o 

funcionamento desse Conselho. 

 

Entrevistadora: Estou com algumas dúvidas se em Coruche houve ou não o Conselho Local? 

 

Presidente: Também estou com a sua dúvida, mas penso que existia. Depois constituímos o 

Conselho Municipal. A partir desse Conselho Local, adaptámos a nova legislação e 

constituímos o Conselho Municipal. Logo no princípio do mandato, participei em algumas 

reuniões e mais tarde criámos o Conselho Municipal. Penso que foi assim. 

 

Entrevistadora: Fiquei na dúvida da existência ou não do Conselho Local. 
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Presidente: Houve Conselho Local que depois passou, em 2003, a Conselho Municipal. 

 

Entrevistadora: O Conselho Local de Educação, essa entidade alterava a gestão da educação, 

do ponto de vista da autarquia? Acrescentava alguma coisa? 

 

Presidente: Devo dizer-lhe que não. Entendo o sentido da criação de um Conselho quer do 

Conselho Local, quer do Conselho Municipal. Faz todo o sentido, na perspectiva da 

participação dos cidadãos, do assumir da cidadania, de cumprirmos aquilo que são os nossos 

direitos, dar voz à sociedade para intervir no processo educativo. Na prática isso não acontece. 

A influência é escassa, a participação é reduzidíssima e normalmente não se vai além de 

alguns assuntos tratados de uma forma superficial, com algum dramatismo, que normalmente 

andam à volta das questões de segurança, da insegurança e não se vai além disso. As coisas 

são tratadas do ponto de vista mais factual, mais episódico e não de uma perspectiva mais 

geral, de definição de políticas educativas para o Concelho. Aprovámos a Carta Educativa no 

Conselho Municipal de Educação, mas o documento, na altura, não mereceu grandes reparos. 

Foi aprovado! Mas a participação do Conselho na carta Educativa foi bastante escassa. Nós 

como outros municípios da Lezíria, contratamos uma empresa que elaborou a carta de 

Educativa, que foi aceite sem grande reflexão e participação por parte dos membros do 

Conselho Municipal de Educação. Os assuntos que mais mobilizam as pessoas passam por 

questões episódicas que têm a ver com segurança, muito à volta disso. As outras questões, de 

grande política educativa, não passam muito pelo Conselho e as coisas não são tratadas 

profundamente. Para mim é alguma frustração, até porque sou Professor, é uma área que me 

toca. Para além das minhas obrigações de autarca, sou pai, sou professor, mas a profundidade 

não é muita no tratamento dos temas. Nunca se vê as coisas numa perspectiva estratégica para 

o Concelho e numa perspectiva de médio e longo prazo. É muito mais no factual e no 

episódico do que o que tem a ver com as grandes linhas de educação da política educativa. 

 

 

Entrevistadora: Porque é que acha que acontece dessa forma? Pensa que as pessoas não têm 

visão de conjunto? Não há uma representatividade que esteja bem operacionalizada? 

 

Presidente: Essa pergunta é um pouco difícil de responder. Porque é que as pessoas 

participam pouco ou porque é que não acreditam na eficácia dum Conselho deste género. Para 

já é um Conselho, é para a aconselhar, para tomar posição, mas nunca para executar. Nem 
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sempre os representantes são pessoas que tenham uma formação mais próxima desta realidade 

e muitas vezes estão um pouco desligadas deste processo. São mais indicados para esse papel, 

para representar, papel de representação, mas sem ter uma formação, uma vontade própria, 

relativamente a estas questões da educação. Embora todos sejamos pais, ou quase todos, já 

passamos pela escola, todos temos, ou filhos, ou netos ou familiares na escola, sejam os 

alunos, ou os professores, mas do trabalho do Conselho Municipal de Educação não resulta 

uma reflexão profunda das questões de educação do concelho. Com frequência temos mesmo 

dificuldade em encontrar quórum para reunir o Conselho Municipal da Educação, o que é 

muito pouco agradável. O nível de discussão, o nível de participação tem pouca profundidade 

e as actas reflectem isso. O funcionamento do Conselho Municipal de Educação é quase o 

cumprir de uma formalidade. Digo isto com mágoa. É um pouco essa leitura que faço. Mas 

também não sei identificar, claramente, as razões. Mas penso que é relativamente frustrante a 

actividade do Conselho Municipal de Educação. 

 

Entrevistadora: Falou da formação das pessoas e da preparação que deveriam ter para exercer 

essa actividade consultiva… 

 

 

Presidente: Eu não sei se deveriam ter preparação. Essa pode ser uma explicação, o facto de 

as pessoas não terem preparação. Estamos, por vezes, num ambiente em que há três ou quatro 

pessoas, que são os Presidentes dos Conselhos Directivos, professores com muitos anos de 

serviço e outras pessoas, da sociedade civil, chamadas forças vivas, que não estão nesse 

ambiente e não dominam a linguagem, os saberes próprios deste mundo e talvez isso gere nas 

pessoas algum complexo, alguma retracção que os leva a não intervir, ou a intervir muito 

pouco. Por outro lado, também não é tão estranho assim. Há pouco, dizia que todos, ou quase 

todos têm filhos na escola, mas assistimos a estes Conselhos, que em todas as escolas existem, 

de professores, da sociedade, da própria autarquia, de pais que reúnem regularmente na escola 

e nós vamos encontrar, a cada passo, a questão pessoal, as avaliações do filho, a disciplina ou 

indisciplina, associada a essa actividade escolar. Portanto, muito mais do que as questões 

estratégicas, que tem a ver com o funcionamento da escola e que tem a ver com as orientações 

para a escola, encontramos as questões pessoais a prevalecer. Há cada vez mais este 

sentimento de individualismo, muito mais do que trabalho colectivo e de perspectiva 

colectiva, para aquilo que nós queremos de uma escola, que seja uma escola pública que 

forme cidadãos. Tenho alguma dificuldade em ver essa perspectiva nessas reuniões escolares 
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onde, na maior parte dos casos, os assuntos a que mais se dedicam são quase sempre os que 

têm a ver com a família, com as notas dos filho, da avaliação dos filhos, do comparativo entre 

o filho e o filho de outro pai. Muito mais essas questões personalizadas do que outras mais 

abrangentes e mais gerais. Penso que o Conselho Municipal de Educação acaba por sofrer por 

isso e por outro lado, por ter algum desequilíbrio nos seus membros, entre aqueles que são da 

área da educação, que são técnicos especialista da educação e o resto das pessoas que fazem 

parte do Conselho de Educação e que não dominam esses saberes e não têm esses 

apetrechamento técnico/teórico. Aqui em Coruche a temática é recorrente passa muito pela 

segurança, que parece ser uma questão transversal da sociedade portuguesa. Há muita 

preocupação com a temática da segurança e da pequena conflitualidade que existe nas escolas, 

os pequenos roubos. As pessoas fazem disso uma preocupação enorme. 

 

Entrevistadora: Que saberes é que acha que deveriam estar mobilizados num conselho como 

este?  

 

Presidente: Não acho que fosse preciso haverem outros saberes. Deveriam ser criadas 

condições, não sei como, para que cada um dos membros fosse capaz de intervir, ainda que 

não seja especialista da área da educação, da didáctica, ou da pedagogia, ou que não tenha um 

saber virado para a ciência da educação. O que noto é que se as pessoa não estão no sector, se 

não estão na área do ensino, dificilmente intervêm nestes fóruns e portanto, há alguma 

inibição, alguma retracção porque não têm, na perspectiva deles, não têm apetrechamento 

técnico/teórico para intervir e refugiam-se um pouco e não se expõem. Verificamos que no 

Conselho Municipal de Educação intervêm as mesmas pessoas que já são os actores dos 

outros espaços, os Vereadores Municipais, será o técnico do município da área da educação, 

serão os Presidentes dos Conselhos Executivos, os professores, um ou outros que tenha 

assento. A riqueza do conselho podia resultar de uma heterogeneidade de saberes e de 

formações diferentes, sensibilidades diferente, que fossem expressas e expostas nesse tal 

conselho, coisa que, normalmente, não acontece porque a maior parte das pessoas entra muda 

e sai calada, sendo que quem fala são os mesmos actores que já falam e têm possibilidades de 

dar opinião e de falar noutros lugares: o Presidente da Câmara, o vereador o Presidente do 

Conselho Executivo da escola A. Acabam por ser os mesmos a liderar o processo. Portanto, 

aquela ideia de, com o Conselho, ter-se mais sensibilidade, de chegar à sociedade civil, 

perceber o pulsar da sociedade civil e aquilo que a sociedade quer da escola, acaba por não 

resultar. É essa a minha sensação. 
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Entrevistadora: Como é que o Sr. Presidente entendeu, na sua autarquia, a passagem do CLE 

para o CME? 

 

Presidente: Cumpriu-se a legislação em vigor. Não domino e legislação nem tenho uma 

memória muito viva da legislação e do contraste ou da diferença entre os Conselho Local e 

Conselho Municipal de Educação. Acho que, independentemente do enquadramento 

legislativo, o mais importante será a disponibilidade das pessoas, a participação das pessoas e 

a capacidade de intervenção das pessoas, que eu acho bastante limitada, quer em termos do 

Conselho Local, quer do Conselho Municipal. Independentemente do enquadramento legal, é 

mais a questão da disponibilidade para intervir, por parte dos conselheiros, do que 

propriamente da lei, da abertura da lei e do condicionamento da lei. 

 

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

institucionaliza os CME e simultaneamente regula as cartas educativas? 

 

 

Presidente: Não acho que isso seja, por si só negativo. A carta educativa é um instrumento 

fundamental para orientar a política educativa de um Concelho. Com mais, ou menos 

qualidade, as cartas educativas foram feitas. Foi um passo decisivo para pôr as pessoas a 

reflectir, para haver reflexão, para haver estratégia para a educação num Concelho. As cartas 

educativas são absolutamente fundamentais. É um instrumento fundamental em qualquer 

município. É decisiva para projectar o que vão ser os próximos anos e para haver uma 

perspectiva futura da estratégia para a educação. Tem muito mais importância do que têm os 

Conselhos Municipais de Educação, embora eu continue a achar que se justifique haver o 

Conselho Municipal de Educação, que se deve investir mais nessas entidades e que se deve 

valorizar e promover esta intervenção dos cidadãos neste tipo de órgãos. Mas o que se passa é 

que o Conselho Municipal de educação, se formos fazer paralelismo com outras formas de 

intervenção da população, não é muito diferente. O exercício da cidadania é cada vez mais 

limitado. Porquê? Não há censura, não há restrições à liberdade, mas não há na nossa parte, 

em geral, vontade, com excepções, não há hoje uma disposição, uma vontade, um querer, para 

essa disponibilidade, seja na educação, na cultura, nas mais diversas áreas. O que se vê é que 

há alguns anos as pessoas intervinham com frequência, organizadas em clubes em 

associações, em centros de reflexão, das mais diversas formas, mais ou menos formais. Hoje a 
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participação é muito mais individualista, quando há. É escassa. A cidadania não é hoje um 

exercício normal de cada um de nós. Porque estamos cansados, saímos tarde, temos todas as 

outras obrigações, temos a Televisão, o Ipod, tudo e mais alguma coisa e encontramos aí uma 

desculpa para isso. As actividades mais de âmbito social e cultural que juntam pessoas, as que 

põem a reflectir, as que as fazem juntar, discutir, analisar e dar opiniões, a fazer propostas 

cada vez acontece menos. A educação não é uma situação isolada. Pode-se dizer que a 

educação devia ser mais importante que outras áreas da nossa actividade. Mas será que o 

Conselho Municipal tem tanto poder de intervenção assim? O que é que vai decidir, o que é 

que vai resolver, o que é que vai alterar, qual é a influência que tem? É um pouco limitado. 

Isto leva-nos a outras questões. Qual o poder de intervenção local relativamente à educação? 

Como é que vai ser a educação do futuro? Continua a haver uma estrutura Central com 

politica centrada no ministério para todo o território ou pode haver lugar a maior intervenção 

das autarquias, dos espaços regionais. É uma questão sobre a qual nós devemos reflectir. Se o 

Conselho Municipal Educação tivesse outro poder de decisão, pudesse intervir efectivamente 

na política educativa local e tivesse consequência a sua actividade, eventualmente, as pessoas 

mobilizar-se-iam mais, porque achavam que tinha uma consequência imediata a sua 

mobilização, a sua iniciativa. Penso que se prende tudo com a menor vontade de exercer a 

cidadania, de intervirmos nos espaços em que vivemos, de construirmos este espaço, no 

sentido de reflectirmos sobre ele, de nos encontramos para o discutir. Esta visão que tenho, 

pouco optimista para este tipo de fóruns, não é exclusiva para a educação, também noutras 

áreas acontece a mesma coisa. Cada vez é mais difícil a participação e a intervenção em 

iniciativas que juntem e que façam reflectir, que queiram colher opinião. 

 

 

Entrevistadora: Neste processo qual a área de influência da Associação de Municípios 

Portugueses e mesmo da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo que agora tem outra 

designação. 

 

Presidente: Não muito relevante. A Comunidade Urbana mobilizou-se, sobretudo, para a 

questão de encontrarmos financiamentos e apoios comunitários para fazer a carta educativa, 

para dessa maneira, conseguir criar economia de escala e mobilizar os diversos Concelhos, as 

diversas autarquia para fazer a sua carta educativa, num timing relativamente curto, mas que 

correspondia a cumprir uma directiva. Foi importante esse papel de liderança, de aproximar, 

de unir esforços e de proporcionar condições mais objectivas para que as coisas se fizessem 
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porque, por um lado, foi a possibilidade de poder utilizar fundos comunitários, por outro lado, 

foi a possibilidade de uma mesma empresa fazer cartas educativas em várias Municípios. 

Quer queiramos, quer não, isso significa que essa empresa, esse conjunto de técnicos, terão 

um visão mais alargada do que a visão estritamente concelhia, se cada uma fosse feita 

isoladamente O que aconteceu foi que a mesma empresa esteve a fazer diversas Cartas 

Educativas de territórios contíguos e isso permitiu um visão mais alargada, para além daquilo 

que são as nossas fronteiras. Isso foi bom! A Associação Nacional de Municípios não teve um 

papel relevante aí, mas na discussão e na negociação com o Ministério da educação com 

certeza que sim. 

 

Entrevistadora: Retomando ainda a forma como o Conselho Municipal de Educação está 

organizado e tendo em conta aquilo que já me disse sobre a forma como funciona, acha que o 

modelo de organização incentiva a participação dos seus membros? 

 

 

Presidente: Admito que não. Mas também não lhe sei dizer como é que se pode fazer de outra 

forma. Nós vivemos em função de objectivos e estamos sempre na expectativa de que os 

nossos actos tenham consequências. Quando vamos participar num órgão desses, somos 

eleitos para um órgão desses, das duas uma ou já sabemos que dali não há grande 

consequência porque os resultados efectivos não são verificáveis, ou não sabemos. Se já 

sabemos, entramos, damos o nome, damos a cara, assinamos a acta, rubricamos a folha de 

presenças, dizemos alguma coisa para a acta, encontramo-nos ali, como poderíamos estar à 

mesa do café, numa conversa amena sobre as coisas, num exercício de reflexão com outras 

pessoas à volta, ou então não temos ideia e vamos para lá com todos os sonhos, com todas as 

utopias e depois chega-se à conclusão que por mais estruturados, por mais pensado, por mais 

reflectido que seja o meu pensamento, o que vai resultar daqui? Posso fazer um brilhante 

discurso posso, até entregar um texto à mesa, posso até sugerir uma moção, mas o que é que 

vai resultar daqui? Alguém vai dar atenção a isto? Alguém vai por isto em prática? Alguém 

vai, na escola, o Conselho Directivo, o Órgão Executivo se vai debruçar sobre isso? A 

Câmara Municipal vai mudar a sua politica porque foi apresentada uma proposta no 

Conselho? Não há grande poder de influência. A não ser que haja um escândalo, em pleno 

Conselho Municipal de Educação, os jornais não noticiam. Lembra-se de alguma notícia nos 

jornais regionais, já não falo dos nacionais, nos jornais regionais, aqui no Ribatejo, o Jornal 

Ribatejo, O Mirante, ou outros, ou a Vida Ribatejana sobre o Conselho Municipal de 
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Educação de Benavente, Coruche, Salvaterra, Entroncamento ou de outra coisa qualquer? 

Mas se for sobre os Bombeiros, quase todas as semanas tem notícias, porque o comandante 

disse não sei o quê, porque o Bombeiro não sei quantos... Se for sobre o Clube de futebol da 

terra, que despediu o treinador, todas as semanas vêm notícias. O próprio eco destas reuniões, 

aquilo que podia de alguma forma tornar efectivo certas tomadas de posição, ou fazer com 

que elas tivessem repercussão, seria alguma publicitação, alguma divulgação que os jornais 

fizessem, que os meios de comunicação fizessem, mas não fazem. Na sociedade em que 

vivemos, não há espaço para essas coisas. Nunca tive um jornalista a assistir ou a pedir para 

assistir ao Conselho Municipal de Educação ou interessado em saber os assuntos tratados, 

ocorridos lá, a não ser que haja um escândalo que alguém no Conselho Municipal de 

Educação, por hipótese absurda, agrida outra pessoa ou que se denuncie um “caso” de abuso 

sexual e que seja tratado ali publicamente, de resto, não sai. Se não sai o que for ali tratado, 

por mais importante que seja, pode ter consequências na mudança da política do Município ou 

na mudança do Conselho Executivo da escola A ou B? Estamos numa sociedade de 

comunicação e o que não é tratado na comunicação social tem pouca repercussão, pouca 

influência, pouco pode fazer. Chegamos à escola e na prática, não há consequência. Na 

prática, o conselho Municipal, por melhor que seja a reflexão que lá se faça, por melhor que 

sejam as propostas, acaba ali. Funciona em circuito fechado. Não sei se é possível de outra 

maneira. Não defendo que estes conselhos não existam, mas a eficácia é diminuta. Trabalhos 

concretos como a Carta Educativa valem a pena. 

 

Entrevistadora: O Conselho Municipal participou na construção da Carta Educativa? 

 

 

Presidente: Sim participamos. A empresa que fez o trabalho, fez entrevistas com a Câmara, 

com os Conselhos Directivos com os professores com as Juntas de Freguesia. Foi feito algum 

trabalho no terreno que teve consequências boas. Não se limitaram a ver estatísticas e 

números. Falaram com as pessoas, entrevistaram. Esse tipo de trabalho acaba por resultar 

melhor. Ficamos com uma visão do que é a educação do Concelho, ficamos com uma visão 

para o futuro. Daí resultam os centros escolares e ficamos com uma visão do que serão os 

Centros Escolares no futuro. Acho que resultou. 

 

Entrevistadora: Pelas suas palavras, não vê este órgão como órgão de apoio para a Autarquia 

em termos de politica educativa. 
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Presidente: Tenho que ser sincero, teoricamente é assim, mas na prática não resulta. Não digo 

isto criticando, mas reconhecendo e com alguma pena que seja assim, mas não vejo 

consequência na política educativa da autarquia. 

 

Entrevistadora: Então para que serve o Conselho Municipal? 

 

Presidente: Devolvo-lhe a pergunta. É uma boa maneira de nos interrogarmos, nós que somos 

actores deste espaço e deste tempo. Para que é que serve? Se calhar o seu trabalho vai dar 

respostas. Para é que serve o Conselho Municipal de Educação?  

 

Entrevistadora: Quais as decisões que foram tomadas e que contaram com intervenção 

marcante do Conselho Municipal? 

 

 

Presidente: Aprovação da carta educativa. É o que me lembro. Mais do que isso, não me 

lembro. 

 

Entrevistadora: Houve algum representante ou convidado do Conselho Municipal que mais se 

notabilizasse ou que mais interveio em especial, por exemplo a quando da Carta Educativa 

 

Presidente: Não. Ninguém em especial. Quem veio foram as pessoas dos Conselhos 

Directivos das escolas 

 

 

Entrevistadora: Qual o balanço que faz do Conselho Municipal e o que mudaria? 

 

 

Presidente: O Conselho vai-se fazendo, vamos cumprindo a legislação e o ritual. Em termos 

de consequência, não vejo influências na política da Câmara ou nas escolas do Concelho. O 

que gostaria que mudasse era a participação das pessoas, que elas participassem mais. Como é 

que isso se faz? Também não sei como se faz. Mas o que identifico como um dos factores de 

inibição é estarem lá por exemplo vinte pessoas e cinco são considerados especialistas e nas 

outras há uma inibição grande porque entendem que esse não é o metier deles, a área deles. O 
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Conselho seria muito mais rico sem as pessoas todas, independentemente da sua formação 

base, ou das suas experiências profissionais tivessem essa capacidade, essa desenvoltura para 

intervir e para por questões, para dar sugestões e para fazer progressos no sentido de discutir 

as coisas. Mas no fim põe-se a mesma questão, que como disse, que é que isso ia mudar? Não 

tem consequência positiva. Seria, politicamente mais correcto dizer que a Câmara aprecia 

muito o Conselho Municipal de Educação, que é muito importante para a política da Câmara 

mas não passa por aí. Tenho pena que não seja, porque vinte cabeças a pensar pensam melhor 

que duas ou três. O diálogo e a discussão são estimulantes, mas não acontece assim e a 

consequência é muito escassa. 

 

 

Entrevistadora: Muito obrigada Sr. Presidente, pela sua entrevista.  
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7.6 Notas de campo do CME de Coruche 

8 de Fevereiro de 2007 
 
 

Depois de contactar todas as autarquias, a primeira a ser visitada foi a de Coruche. Tal 

facto não se ficou a dever à rapidez de resposta aos meus e-mail, mas antes à interferência do 

meu colega …, vice-presidente do Agrupamento de Escolas Duarte Lopes, de Benavente, 

conterrâneo do vereador da educação daquele município. Apenas uma simples conversa 

explicativa da temática da minha investigação fez que dois dias depois tivesse tido acesso a 

uma parte da informação pretendida. 

Fui recebida pelo vereador da educação, Nelson Galvão, apresentei-me e fiz uma 

descrição sumária do que pretendia com a investigação, dando-lhe a conhecer o âmbito do 

meu trabalho e a razão de ser daquele encontro. No seguimento da nossa mútua apresentação, 

e da subsequente troca de impressões, disse-me que era advogado de profissão. Como era 

muito jovem, perguntei-lhe há quanto tempo se encontrava como vereador da educação, pelo 

que me respondeu que desempenhava o cargo havia dois anos e que integrava a lista do PS, 

vencedora das últimas eleições autárquicas. 

Retomei a conversa pedindo-lhe informações sobre o CME; sumariamente disse-lhe que 

pretendia saber quando foi criado, se tinha sido no seguimento do CLE (Conselho Local de 

Educação), como tinha decorrido o processo de instalação, como era o sistema de 

representatividade dos conselheiros e dos convidados (caso os houvesse), qual era a 

frequência das reuniões, quais os temas tratados, finalmente, qual tinha sido a intervenção do 

CME na elaboração e na aprovação da carta educativa. 

Referi-lhe que a obtenção de elementos sobre estes assuntos não me afastava do 

interesse por toda a intervenção da autarquia no campo educativo; qualquer outra informação 

sobre o trabalho e o investimento feitos na educação me seria igualmente muito útil. 

Começou por me dizer que não houve CLE e não me soube indicar a data precisa da 

constituição do CME. Falou-me que o mandato do Conselho tinha terminado havia dois anos 

e que ainda decorria o processo de consulta às diferentes entidades envolvidas: ao 

Agrupamento Educor, à Escola Integrada do Couço, à Escola Secundária e à Escola 

Profissional. Disse-me que no primeiro mandato se tinha utilizado o método de eleição dos 

representantes no conselho, mas que os representantes já entretanto escolhidos para este 

segundo mandato o tinham sido por nomeação; que se adoptara a estratégia do representante 

de cada ciclo sair de cada agrupamento escolar ou escola, faltando ainda conhecer o 

representante do pré-escolar indicado pelo Agrupamento Educor. 
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Falou-me no processo de encerramento das escolas do 1º ciclo, foram encerradas três 

escolas em 2006 e outra será encerrada ainda neste ano de 2007; falou-me nas distâncias que 

separam umas escolas das outras, devido ao facto do povoamento ser disperso; referiu-se à 

diminuição da população escolar como uma das causas do fecho das escolas. A decisão do 

fecho das escolas estava definida na Carta Educativa, documento elaborado por uma empresa, 

aliás, como as cartas educativas dos onze municípios da CULT (Comunidade Urbana da 

Lezíria do Tejo). Muitas das decisões da autarquia no campo educativo enquadram-se nas 

linhas de orientação genérica que são definidas pelos vereadores dos onze municípios, não 

sendo específicas deste município nem de nenhum outro em particular. 

Seguidamente, falou-me das actividades de enriquecimento curricular oferecidas pelo 

município, de que usufruem os vários anos de escolaridade: inglês, expressão plástica, 

expressão musical e expressão física. 

Tentei orientar novamente a conversa para o CME, perguntando quem nele participava, 

se as escolas estavam presentes, se havia convidados, quais eram os assuntos tratados, e ainda 

qual era o grau de envolvimento dos vários participantes. Respondeu-me que as escolas não 

eram convidadas para as reuniões, que os conselheiros eram pouco assíduos, as presenças 

mais frequentes eram as dos representantes dos Encarregados de Educação e da Escola 

Profissional, que todos os outros primavam pela falta de assiduidade. 

Em sua opinião, não estavam instituídas as rotinas deste órgão de política educativa 

local, mesmo quando foi necessário reunirem-se para se elaborar a Carta Educativa tinha 

havido uma fraca presença dos conselheiros. 

Considerava que todas as decisões dependiam da relação autarquia/conselhos 

executivos, ficando o CME à margem de todas elas. Por outro lado, referiu-me que os 

representantes ao CME não eram mais do que “delegados oficiosos” dos conselhos 

executivos, os quais, por conseguinte, se limitavam a transmitir o pensamento destes e a 

defender as posições de cada escola/agrupamento escolar. 

Sentindo que se tinham esgotado os assuntos, retirei-me agradecendo a disponibilidade 

em me ter recebido, sem que antes de abandonar a sala novamente lhe tenha pedido a 

documentação solicitada anteriormente; senti que precisava de ter acesso a outro tipo de 

informações que me dessem uma visão mais esclarecida da existência ou não do CLE e de 

todo o processo de transição para o CME. Respondeu-me que me iria enviar pelo correio as 

actas do conselho.  

Ainda com as informações bem presentes, procurei uma mesa de café para me sentar e 

registar as notas finais referentes a este primeiro contacto. Desta conversa realcei o seguinte: 
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• A importância da CULT no processo de implementação das políticas educativas, 

pois as reuniões de trabalho sectoriais sobre a educação originavam decisões nos 

vários municípios; 

• A falta de dinamismo do CME de Coruche, tolhido pela organização demasiado 

burocrática que impedia a sua dinamização; 

• As escolas/agrupamentos escolares pareciam não se rever no órgão, pois não 

respondiam aos pedidos de nomeação/eleição dos representantes do sector pré-

escolar; 

• A definição de mandatos de dois anos para os conselheiros, devendo esta norma 

constar no regimento. Os conselheiros deveriam saber se eram eleitos ou se 

eram nomeados.  

• O facto do povoamento ser disperso, o que criava muitos problemas à gestão 

educativa da autarquia. 

As prioridades de intervenção do vereador dependiam da agenda política. Inquirido 

sobre o seu trabalho e sobre a intervenção do CME, pouco se referiu a este órgão, preferindo 

falar do contacto directo com as escolas/agrupamentos escolares e da forma como gere as 

particularidades de cada entidade. 

Na minha agenda anotei um “memo” para não me esquecer de contactar a actual técnica 

de educação (assim como o anterior vereador e respectiva técnica da educação), para obter 

mais pormenores. 

 
9 de Fevereiro de 2007 

 
Enviei um agradecimento ao vereador e pedi-lhe novamente os dados sobre o CME. 
 
 

12 de Março de 2007 
 

Como não obtive qualquer resposta, voltei a relembrar o pedido das actas. 
 

16 de Outubro de 2007 
 

Contactei telefonicamente a secretária do Vereador da educação, para novamente lhe 

solicitar o regimento e as actas do CME de Coruche. Pediu-me para lhe enviar um e-mail com 

a referência expressa a toda a documentação pretendida. Assim fiz. Aguardo resposta. 
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