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5. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

AUTARQUIA DO CARTAXO 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.1 – Contextualização geográfica do Concelho do Cartaxo 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 Cartaxo, Relatório final, p. 9. 
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5.1 Breve monografia do CLE / CME de Cartaxo 

I. Processo de transição/instalação do CLE / CME 

1- Conselho Local de Educação (CLE) 

 
Figura 5.2: Cronologia do Conselho Local de Educação / Conselho Municipal de Educação do Cartaxo. Fontes: 
Actas do Conselho Municipal de Educação do Cartaxo; Notas de campo do CME do Cartaxo; Parreira (1996): 
92-100. 
  

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

Municipal de Educação (CME) do Cartaxo1 remete-nos para a segunda metade dos anos de 

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

preserva o carácter pioneiro do CLE do Cartaxo e identifica momentos marcantes do seu 

percurso como entidade local de política educativa mas não guarda com clareza a data de 

inicio desta entidade.  

 

Entretanto chegou o vereador, que logo justificou o atraso com a reunião tida na DREL. Recebeu-me no 
seu gabinete e, pegando no e-mail que lhe enviara, começou por me dizer que o município do Cartaxo 
fora pioneiro na criação do CLE, em 1998 ou 1999. Expliquei-lhe o meu interesse em conhecer o 
processo de constituição/transição do CLE para o CME (cf. Notas de campo do CME do Cartaxo, p. 399). 
 

 
Comecei por indagar a Dr.ª … [Técnica Superior] sobre o Conselho Local de Educação. Tinha a 
informação do anterior vereador, Dr. …, de que o Cartaxo tinha sido pioneiro na criação do CLE, 
provavelmente em 1998 ou em 1999. Procurei documentação a este respeito mas sem resultado: nem 
regimento, nem actas. Confirmou a inexistência de testemunhos escritos do CLE e avançou com algumas 
explicações: houve ruptura informática a nível documental, acompanhada com alterações organizacionais 
e até políticas, de mudança de vereação. … Ainda sobre o CLE iria contactar o Prof. …, um dos anteriores 
vereadores da educação, para que me pudesse ajudar e fornecer mais pormenores sobre este órgão (cf. 
Notas de campo do CME do Cartaxo, p. 402). 

 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE / CME do Cartaxo mobiliza-se o seguinte corpus 
documental: notas de campo das visitas exploratórias à autarquia de Cartaxo referentes à comunicação presencial 
e por e-mail com o vereador da Educação e com a Técnica Superior; entrevista ao vereador da Educação do 
Cartaxo; Regimento do CME; actas das reuniões do CME (cf. Inventário do corpus documental de Cartaxo, p. 
343). 
2 As informações recolhidas nos testemunhos orais dos actores autárquicos remetem-nos para os anos de 
1998/1999. No entanto, estas informações tomam carácter duvidoso perante a referência explícita ao ano de 1995 
como o da criação do CLE, informação constante na comunicação do vereador da Educação do Cartaxo no 
seminário do Fórum Português de Administração Educacional. A este propósito consultar Parreira (2006): 93-
100. 
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A confirmação destas informações e a procura de novos elementos leva-nos à pesquisa 

documental do regimento e das actas mas sem resultados. As informações de que dispomos 

são de outra natureza: remetem-nos para a intervenção pública do vereador da Educação desta 

autarquia no Seminário do Fórum Português de Administração Educacional, em 1995.  

 

Estou com algum receio de frustrar as expectativas de alguns de vós sobre o Conselho Local de 
Educação, nomeadamente sobre o que está em funcionamento no Cartaxo. Já aqui ouvi falar duas ou três 
vezes de conselhos locais de educação e o nosso é muito novinho, não teve ainda tempo para amadurecer. 
O executivo camarário, que tomou posse em Janeiro do ano passado, depois de fazer uma avaliação do 
panorama escolar do concelho do Cartaxo, verificou que havia necessidade de alterar o rumo dos 
acontecimentos (Parreira, 2006: 93). 
 
Como vereador da Educação do Cartaxo apresenta o CLE como «órgão consultivo da 

autarquia, cujas recomendações surgidas até agora foram postas em prática pelo executivo 

camarário» (Parreira, 2006: 94). Assume a responsabilidade municipal na procura de novas 

soluções para os problemas das escolas, promovendo a articulação de esforços e de recursos 

no espaço local. Refere as motivações políticas da autarquia e dos actores locais para 

avançarem voluntariamente com a instalação desta entidade, a mobilização que dela fazem, 

principalmente na gestão dos «meios financeiros que a Câmara concede às escolas», no apoio 

aos seus projectos educativos, marcando a sua importância na gestão local da educação, no 

sentido de ultrapassar os «obstáculos ao desenvolvimento ao desenvolvimento educativo, 

cultural e social». Fornece elementos sobre a estrutura organizacional e funcional do CLE. 

Repare-se na composição desta entidade, completamente centrada na rede educativa: 

 

Quadro 5.1  
Composição do Conselho Local de Educação do Cartaxo 

Membros do Conselho Local de Educação do Cartaxo N.º de 
Membros 

Representante da Autarquia 1 

Representante do Conselho Directivo da Escola Secundária  1 

Representante do Conselho Directivo da Escola Preparatória 1 

Representante da Delegação Escolar 1 

Representante das Educadores de Infância (rede pública) 1 

Representantes dos professores do 1.º CEB 2 

Representantes do Jardim-de-Infância do Cartaxo (IPSS) 1 

Representante do Centro Paroquial da Ereira (IPSS) 1 

Representante da Associação de Pais da Escola Secundária  1 

Representante da Associação de Pais da Escola Preparatória 1 

Representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária 1 

Representante da Educação de Adultos 1 

Representante do Externato Marcelino Mesquita 1 
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Representante da Equipa da Educação Especial 1 

Fontes: Intervenção do Vereador da Educação do Cartaxo no seminário do Fórum Português de Administração 
Educacional (Parreira, 2006: 98). 
 

Pouco mais se sabe sobre o CLE do Cartaxo. Resta a memória do envolvimento desta 

entidade na organização do Encontro Nacional de Conselhos Locais de Educação
3, nos finais 

dos anos de 1990. Cerca de oito anos passados desde a sua criação é substituído por um novo 

órgão, o Conselho Municipal de Educação (CME), regulado e formatado segundo parâmetros 

nacionais: 

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

O calendário deste processo assinala a data de constituição do CME, 13 de Outubro de 

2003, nove meses após a promulgação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. Neste 

espaço de tempo a autarquia do Cartaxo concretiza as directivas nacionais e desenvolve o 

processo de instalação do Conselho: contacta todas as estruturas existentes no município para 

que nomeiem ou elejam os seus representantes. Deixa ao critério de cada entidade o sistema 

de selecção: uns são nomeados pelos serviços respectivos, outros são eleitos. No caso dos 

representantes dos educadores e dos professores intervém no processo eleitoral em conjunto 

com as direcções das escolas, processo amplamente divulgado por níveis de ensino nos 

Agrupamentos Marcelino Mesquita e D. Sancho I e na Escola Secundária do Cartaxo: 

 

Relativamente ao sistema de representatividade dos representantes dos professores dos diferentes ciclos 
de ensino fez-se a divulgação do processo eleitoral nos dois agrupamentos e escola secundária e a 
estratégia adoptada foi a seguinte: a autarquia divulgou a abertura de concurso para os representantes do 
pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário nos respectivos agrupamentos e na escola 
secundária; qualquer educador/professor podia propor-se a candidato; a lista de candidatos foi organizada 
por nível de ensino; a autarquia marcou o dia das eleições, simultâneas em todas as escolas; os 
educadores e os professores votaram no seu grupo específico. No sentir da autarquia e de todos os 
elementos envolvidos no processo acham ser este o método mais democrático. Questionei a Dr.ª … 
[Técnica Superior] se havia alguma ligação entre estes representantes e os Conselhos Executivos dos 
Agrupamentos/Escolas. Disse-me que não (cf. Notas de campo do CME do Cartaxo, pp. 402-403). 
 

Simultaneamente, avança com a elaboração do regimento de acordo com o articulado 

proposto pela ANMP: noção e objectivos; competências; composição; presidência; duração 

do mandato; substituição; faltas; constituição de grupos de trabalho; periodicidade e local de 

reuniões; convocação de reuniões; ordem do dia; quórum; uso da palavra; elaboração dos 

pareceres, propostas e recomendações; deliberações; actas das reuniões; apoio logístico; casos 

omissos; produção de efeitos.  

                                                 
3 Consultar a este propósito a Checklist do CLE / CME da Autarquia do Cartaxo, p. 345. 
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Prevalece o seu carácter consultivo como «instância de coordenação e de consulta que 

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

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

parceiros sociais identificados, 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. RCME5, p. 1): 

A vereadora … deu uma breve informação sobre a documentação constante nas pastas entregues a cada 
um dos representantes, designadamente a proposta de regimento do Conselho Municipal de Educação, o 
Decreto-Lei n.º 7/2003 e a lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, a proposta do Ministério da Educação da Lei 
de Bases da Educação e um quadro síntese com os alunos matriculados no sistema de educação e ensino 
público (cf. ACME34, p. 2). 
 
No Regimento do CME do Cartaxo o plenário surge como estrutura nuclear dirigida 

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

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

Quadro n.º 5.2   
Funcionamento do CME do Cartaxo 

 

 
Fontes: Actas do CME do Cartaxo; Regimento do Conselho Municipal de Cartaxo (RCME5). 

 

Os representantes são designados pelo período correspondente ao mandato autárquico. 

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

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

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

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

factor de diferenciação relativamente ao regimento-tipo da ANMP consta a referência a um 

novo processo eleitoral no caso de vacatura do lugar dos representantes do pessoal docente 

eleitos (cf. RCME5, art.º 6.º, ponto n.º 3). 

Finalmente, na 2.ª reunião, de 16/12/2003, é discutido e aprovado o Regimento do CME 

do Cartaxo.  

II - Composição e funcionamento do CME 

1- Composição 

Em resultado da aplicação do art.º 3º do Regimento do CME integram este órgão os 

seguintes elementos: o presidente da Câmara Municipal; o presidente da Assembleia 

CME 
Cartaxo 

 

 
Plenário 

 
Grupos de Trabalho 
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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; 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 no Regimento, o CME pode ainda contar nas suas reuniões com a 

presença de «personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise» (RCME5, 

art.º 3.º, ponto 4), como também dispor de apoio logístico e administrativo (RCME5, art.º 

17.º). A escolha do presidente da Câmara e da vereadora da Educação recai desde o primeiro 

momento nos presidentes dos Conselhos Executivos dos dois Agrupamentos e da Escola 

Secundária do Cartaxo, empenhados em ouvir e em dialogar com as escolas e com as suas 

direcções sobre a Carta Educativa, a transferência de competências para as autarquias, as 

AEC, as actividades desportivas nas escolas e os apoios socioeducativos. Mais tarde, o novo 

vereador da Educação, indigitado no início de 2006, assume a presidência do CME, mantém 

os convites às direcções das escolas e endereça novos a outros elementos: aos representantes 

do Órgão Local de Educação e de Formação de Adultos (OLEFA) quando se trata de intervir 

no âmbito da formação profissional ou emitir parecer sobre a Carta Educativa; ao 

Comandante da Guarda Nacional Republicana para averiguar das estratégias de segurança 

fora dos recintos escolares; aos 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.  

Foi proposto aos presentes, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal Dr. … e Senhora Vereadora Dr.ª …, 
convidar para todas as reuniões do Conselho Municipal de Educação os presidentes dos Conselhos 
Executivos das Escolas e Agrupamentos do Concelho do Cartaxo, conforme previsto no artigo 3.º n.º 4 da 
proposta do Regimento do Conselho Municipal de Educação” (cf. ACME35, p. 3) 
 
O Dr. … [vereador da Educação)] sugeriu ao abrigo do n.º 3, artigo 5º do DL n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, 
convidar a estar presente nas futuras reuniões do Conselho Municipal da Educação os Agrupamentos de 
Escolas, a Guarda Nacional Republicana e a Escola Secundária do Cartaxo, sugestão que foi aprovada por 
unanimidade (cf. ACME41, p. 3) 
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Conforme o tema em análise, o vereador da Educação4, no início do 2.º mandato, faz-se 

acompanhar da técnica da Divisão da Educação que o assessoria e apresenta ao plenário as 

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

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

Enriquecimento Curricular (AEC) ou outras respostas sociais nas áreas da educação e da 

acção social (cf. Checklist do CME do Cartaxo, pp. 354-355). Antecipadamente, estas 

propostas/relatórios são enviados para todos os representantes e convidados do CME, para 

conhecimento e análise prévios.  

2- Regularidade/assiduidade no CME 

As informações referenciadas decorrem da leitura e análise das actas, de onze das doze 

reuniões do CME relativas ao período5 que vai do ano lectivo de 2003/2004 ao ano lectivo 

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

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

presenças/ausências dos representantes, dos técnicos da autarquia, dos convidados, dos 

especialistas convidados: 

Quadro 5.3  
Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME do Cartaxo – 2003/04 a 2007/08 

 
Fontes: Actas do CME do Cartaxo, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME do Cartaxo (cf. Checklist do 
CME da Autarquia do Cartaxo, p.354). 

                                                 
4 De 2003/04 a 2007/08 a vereação da Educação da Autarquia do Cartaxo muda três vezes: «Referiu que as 
mudanças de vereador da educação – cinco em 8 anos (2001/2009) - trouxeram sucessivas adaptações e 
reformulações e formas diferenciadas de organizar o sector, perdendo-se a continuidade administrativa, que só 
foi retomada com algum esforço da sua parte e de outra técnica que a acompanha na secção da educação” (Notas 
de campo do CME do Cartaxo, p. 402 ).  
5 Inventário do acervo documental do CLE/CME: Autarquia do Cartaxo, p. 343. 
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Ao longo de dois mandatos autárquicos, e abrangendo cinco anos lectivos, o CME do 

Cartaxo reúne-se 12 vezes: no 1.º mandato, de 2003/04 a 2004/05, reúne-se 7 vezes; no 2.º, de 

2005/06 a 2007/08, reúne-se 5 vezes. O número de reuniões por ano lectivo é variável:  

Quadro 5.4  
Número de reuniões do CME do Cartaxo, por Ano Lectivo 

 

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 1 

2006/2007 2 

2005/2006 2 

2004/2005 3 

2003/2004 4 

2002/2003 0 

Fontes: Actas do CME (cf. Checklist do CME da Autarquia do Cartaxo, p. 352) 

 

Nestes encontros estão previstas 17 presenças, correspondendo aos diferentes 

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

dos professores, dos pais, das associações de estudantes e a todos os outros representantes das 

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

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

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

presidentes/vice-presidentes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de escolas e da 

Escola Secundária do concelho. Mas também com outros convidados, como o representante 

da OLEFA, o Comandante da Guarda Nacional Republicana ou ainda os especialistas, como 

os técnicos da empresa CEDRU.  

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

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

por mandato e por reunião:  

Por mandato, permite-nos referenciar: a presença irregular do presidente da Câmara e 

do presidente da Assembleia Municipal; a presença quase constante do vereador da Educação, 

a quem cabe a presidência do CME, do coordenador Educativo da Lezíria do Tejo, do 

representante das juntas de freguesia, de um dos representantes dos pais, dos representantes 

dos professores, dos representantes da Segurança Social e das forças de Segurança; a ausência 

do representante da Associação de Estudantes; a presença irregular dos representantes dos 

subsistemas da Saúde, do Trabalho, da Juventude e Desporto. As direcções das escolas 

marcam o seu espaço através da presença de um membro dos conselhos executivos, nem 
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sempre o mesmo; o representante da OLEFA é chamado quando se trata de abordar a 

educação de adultos ou dar parecer sobre a formação profissional; o Comandante da Guarda 

Nacional Republicana quando se fala de segurança. Os técnicos da CEDRU intervêm três 

vezes no CME, nas fases de diagnóstico, projecto e aprovação da Carta Educativa, sobre a 

redefinição da rede escolar, a construção dos centros escolares, o impacto na oferta da 

educação pré-escolar, os problemas dos prolongamentos/apoios à família: são estes alguns dos 

temas tratados; 

Por reunião, permite-nos referenciar: o funcionamento do plenário com um número 

inferior a metade dos seus membros, ignorando o quórum que prevê o adiamento da sessão; a 

presença da quase totalidade dos representantes quando se trata de discutir temas centrais, 

respondendo positivamente à mobilização do vereador. Em matéria de assiduidade assinala-se 

a predominância da presença do vereador da Educação, dos representantes dos professores, do 

representante da DREL6, do representante dos pais, dos representantes da Segurança Social e 

das forças de Segurança, a presença assídua do presidente/vice-presidente do Agrupamento 

Marcelino Mesquita e irregular dos elementos das direcções do Agrupamento D. Sancho I e 

da Escola Secundária do Cartaxo. 

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, mas ainda da renovação das equipas autárquicas, nomeadamente da 

entrada de um vereador e de um novo presidente da Assembleia Municipal7, da alteração do 

representante da DREL, cargo inicialmente entregue à presidente do Conselho Executivo da 

Escola Secundária e posteriormente desempenhado pelo coordenador da Área Educativa, 

finalmente de um novo processo eleitoral nos dois Agrupamentos e na Escola Secundária do 

qual saem novos representantes para o Ensino Básico8 e para o Ensino Secundário, embora 

nenhuma representante para o Pré-Escolar9. Para esta alteração contribuem, naturalmente, a 

aplicação do articulado regimental no que diz respeito à duração dos mandatos, as mudanças 

                                                 
6 A representação da DREL no 1.º mandato do CME do Cartaxo é assumida pela presidente do Conselho 
Executivo da Escola Secundária; no 2.º mandato o coordenador da Área Educativa assume esta representação. 
7 Durante o 1.º mandato do CME a presidência da Assembleia Municipal é ocupada por uma anterior secretária 
de Estado da Educação. 
8 No 2.º mandato do CME a anterior vereadora da Educação assume a representação do Ensino Básico. 
9 Os candidatos a representantes dos professores dos diferentes níveis de ensino no CME do Cartaxo apresentam 
individualmente a proposta de candidatura, que é posteriormente escrutinada em todas as escolas do ciclo 
respectivo. Para a representação do Pré-Escolar não é apresentada nenhuma proposta, o que determina a ausência 
deste elemento no CME ao longo do 2.º mandato. 
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operadas na vereação da educação, a forma como a autarquia organiza o seu sector da 

educação (cf. Notas de campo do CME do Cartaxo, pp. 402-403). 

Sinceramente sinto, sinto porque nós temos vindo a dotar também os nossos quadros técnicos de pessoas 
com formação superior, técnicos jovens, com novas ideias, com uma motivação acrescida. 
Eu julgo que com novos quadros técnicos bem preparados e bem motivados e com a facilidade que advém 
da proximidade o conhecimento ir-se-á consolidar, o conhecimento mútuo e o conhecimento técnico do 
funcionamento (cf. EVE1, p. 395). 
 
A minha experiência vai-me dizendo que o funcionamento prático deste tipo de estruturas é sempre algo 
pesado; neste sentido, os efeitos práticos do funcionamento do Conselho, e falo no Cartaxo, 
eventualmente noutros CME será assim também, do meu ponto de vista ficam aquém daquilo que se 
pretende, isto porque não há, até do ponto de vista da administração central, e também das entidades 
intervenientes no concelho, não há a noção muitas vezes do verdadeiro alcance efectivo e do verdadeiro 
peso institucional do CME (cf. EVE1, p. 391). 

 

Para além do funcionamento em plenário, o CME conta, nos anos lectivos de 2003/04 e 

2006/07, com a intervenção de grupos de trabalho criados por iniciativa do vereador da 

Educação. Servem para analisar projectos específicos a desenvolver, para redigir propostas e 

recomendações, para acompanhar os projectos educativos dos agrupamentos/escolas (cf. 

Checklist do CME da Autarquia do Cartaxo, pp. 355-356). São criados 2 grupos de trabalho: 

Quadro 5.5  
Grupos de Trabalho do CME do Cartaxo 

 

Ano 

Lectivo 

Grupos de Trabalho 

 

Composição Temas/Actividades 

 
2006/07 

 
Carta Educativa 

 

 
Composição desconhecida 
 

 
Actualização da Carta Educativa 

 

 

2003/04 

 
 

Comemorações do 25 
de Abril 

Vereadora da Educação; 
Representantes do Básico e 
do Ensino Secundário; 
representante da Segurança 
Social; Representante da 
Associação de Pais. 

 
Acompanhamento e elaboração de 
projectos educativos para as 
comemorações do 30.º aniversário do 25 
de Abril. 

Fontes: Actas do CME (cf. Checklist do CME da Autarquia do Cartaxo, p. 355). 

 

4 – Agendas das reuniões do CME 

 
Começou por me dizer que colocava à consideração de todos os parceiros nele representados os assuntos 
da agenda político-educativa da autarquia: a Carta Educativa; os transportes escolares; as actividades de 
enriquecimento curricular; as actividades de apoio à família na transição do pré-escolar para o 1.º ciclo; as 
questões ligadas à infância e à juventude, como a toxicodependência; alguns problemas de saúde pública 
(cf. Notas de campo do CME do Cartaxo, p. 399). 

 

Relemos em conjunto os temas abordados nas reuniões do CME nestes últimos cinco anos. Neste 
contexto a Dr.ª … [Técnica Superior] referiu, mais uma vez, as alterações decorrentes das mudanças de 
vereadores, salientando a necessidade de haver um trabalho continuado em educação. Falei-lhe nos dois 
primeiros anos do CME como sendo ao mais activos quanto à agenda política, o que me levou a avançar 
com a ideia de que a experiência do anterior CLE teria sido capitalizada no funcionamento da nova 
entidade. Sobre a provável influência do CLE não se pronunciou, mas referiu que a agilidade que 
encontrei se deveu, a seu ver, à vereação da Dr.ª …. que considerou a fase de maior dinamismo da 
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entidade. Referenciou a experiência pedagógica e organizacional da antiga vereadora, actual representante 
do Ensino Básico. A partir da sua saída da vereação considera que o CME tenta cumprir as reuniões 
determinadas pela legislação, perdendo muita da agilidade e capacidade de análise estratégica. Falou da 
necessária continuidade no CME (cf. Notas de campo do CME do Cartaxo, p. 403). 

 

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

vereador e pela técnica superior; as propostas de ordem de trabalhos das reuniões do CME são 

apresentadas e aprovadas pelo presidente; as convocatórias e os relatórios anexos são 

enviados para todos os representantes e convidados (cf. Notas de campo do CME de Cartaxo, 

pp. 399-400). Identificam-se os temas mais importantes incluídos nessas agendas: projectos 

educativos dos agrupamentos/escolas; Carta Educativa; escola a tempo inteiro; sucesso, 

insucesso e qualidade do sucesso; transportes escolares; toxicodependência; saúde pública; 

segurança. 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 ou retoma 

a palavra ao longo das sessões dá lugar ao quadro seguinte que se interliga com o quadro 

anteriormente apresentado: 

Quadro 5.6  
Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME do Cartaxo – 2003/04 a 2007/08 

 
Fontes: Actas do CME do Cartaxo, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME do Cartaxo (cf. Checklist do 
CME de Cartaxo, p. 362). 
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Da leitura transversal por mandato sobressai a intervenção pontual do presidente da 

Câmara nas três primeiras reuniões do conselho ou quando assume a presidência, por doença 

do vereador; a intervenção permanente da vereadora no 1.º mandato10 e dos dois vereadores11 

no 2.º mandato, como orientadores das reuniões, sempre empenhados em dar conta dos 

projectos em matéria de política educativa local e em dinamizar o CME como fórum de 

debate, de consulta e de validação da sua intervenção. Dos restantes autarcas ressalta nos dois 

primeiros anos a intervenção pontual, mas incisiva, da presidente da Assembleia Municipal: 

profunda conhecedora dos dossiês de política educativa, que traz para o espaço local a 

discussão da agenda educativa de momento, o que contrasta com o total silêncio do seu 

substituto no 2.º mandato12. Ainda na esfera dos autarcas, o representante das juntas de 

freguesia, que se mantém nos dois mandatos, só intervém pontualmente nos últimos anos, 

quando se fala na construção de escolas, na bolsa de mérito para estudos universitários e nos 

prolongamentos e refeições no pré-escolar. 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, cargo de pendor político: 

enquanto que a 1.ª representante apresenta relatórios escritos sobre o funcionamento das 

escolas e intervém como defensora dos actores locais, 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 falta de assiduidade e nunca 

intervém; outro, assíduo, toma parte do debate unicamente, no 2.º mandato orientando as suas 

críticas para o deficiente funcionamento das AEC, para as dúvidas quanto à construção do 

Centro Escolar no Cartaxo, para a falta de cursos profissionais no concelho. Dos 

representantes dos professores, assíduos13 mas nem sempre interventivos, prende-nos a 

atenção a participação do representante do Ensino Básico, principalmente no 2.º mandato, 

quando refere que as AEC promovem o trabalho precário dos professores e quando pede a 

                                                 
10 A intervenção da vereadora é marcante pela sua preocupação em passar para a assembleia uma mensagem de 
responsabilização dos actores locais na mobilização e operacionalização do CME, apelando para a intervenção 
de todos, nomeadamente dos conselhos executivos dos Agrupamentos e da Escola Secundária. Esta experiência 
adquirida à frente da vereação da educação dá-lhe um saber relevante que lhe permite questionar, já como 
representante do Ensino Básico, o sistema de funcionamento do CME, as relações entre representantes e 
representados, a necessária intervenção dos representantes das escolas como membros de pleno direito: “A Drª 
… [representante do básico] referiu que o Decreto-Lei n.º 7/2003 devia merecer uma alteração no sentido de 
integrar como representantes os elementos dos Agrupamentos e da Escola Secundária e não os representantes 
dos docentes, como é o seu caso. Lamenta ainda o facto de não se ter conseguido o representante dos docentes 
do pré-escolar” (cf. ACME44, p. 3). 
11 Apercebemo-nos das diferentes perspectivas de intervenção política destes dois vereadores da educação pela 
leitura das Notas de Campo do CLE/CME do Cartaxo (cf. Notas de campo do CLE/CME do Cartaxo, pp. 399-
403) e da Entrevista ao vereador da Educação do Cartaxo (cf. EVE1, pp. 391-398). 
12 Cruzar a informação do Quadro 5.5 com a do Quadro 5.2. 
13 Relativamente ao elevado grau de assiduidade dos representantes dos professores, refere-se a excepção feita ao 
Pré-Escolar pelo facto de não haver representante deste nível de educação/ensino no 2.º mandato do CME. 
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urgente revisão de Decreto-Lei n.º 7/2003 no intuito de atribuir a representatividade através 

do voto aos agrupamentos/escolas ou quando fala da transferência de competências para as 

autarquias (cf. Checklist do CME do Cartaxo, pp. 359-361). 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 o abandono 

escolar, a gravidez na adolescência e os consumos ilícitos. Como nunca tendo intervindo, 

aparece o representante do Emprego e Formação Profissional e o representante da Associação 

de Estudantes, este ausente em todas as reuniões14. A técnica da autarquia tem uma 

participação residual no 2º mandato, quando apresenta o relatório de intervenção nas áreas da 

educação e da acção social. Por seu turno, os convidados ao CME, os representantes dos dois 

agrupamentos e da escola secundária, personalizados pelos seus presidentes/vice-presidentes, 

intervêm de uma forma nem sempre regular, salientando-se a pouca assiduidade e a 

intervenção esporádica da direcção da escola secundária, nomeadamente, quando se debate a 

relação existente entre a qualidade do espaço escolar e o desempenho dos alunos; uma maior 

participação dos agrupamentos, quando se faz o balanço das AEC, se discute a Carta 

Educativa ou se fala dos problemas de cada escola (cf. Checklist do CME do Cartaxo, pp. 

358-361): 

 

A professora …, em representação do Agrupamento Marcelino Mesquita, referiu que o Agrupamento está 
muito desmotivado em relação à implementação do PEC, considerando mesmo que não têm condições 
para o implementar devido à falta de salas. Mencionou também a necessidade de se desenvolver os 
projectos previstos na Carta Educativa do município como solução para os problemas que agora se 
colocam (cf. ACME42, p. 2). 

 
Relativamente ao Agrupamento D. Sancho I, o professor …, presidente do Conselho Executivo, no 
balanço que fez referiu que não houve aulas de inglês para nenhum dos anos durante o período lectivo, 
tendo as mesmas sido leccionadas no período de férias dos alunos, ao contrário do que aconteceu com o 
Agrupamento Marcelino Mesquita (cf. ACME44, p. 2). 

 
A Professora …, do [Agrupamento Marcelino Mesquita)], relativamente a este assunto, leu o texto que a 
seguir se transcreve: «Tendo ficado em suspenso na ultima reunião do CME a esperança da nossa parte de 
que melhorassem algumas situações relativas ás AEC, foi com agrado que vimos as nossas expectativas 
concretizarem-se na sua maioria, mercê de um dialogo constante e vontade mútua (entre o Agrupamento e 
a empresa Zona Meeting) de fazer um melhor trabalho. Todavia, continuamos com um condicionalismo 
que se prende com o número de professores e que levou, recentemente, as AEC às páginas da imprensa 
escrita local.» (cf. ACME45, p. 2). 

 
A professora …, [representante do Agrupamento D. Sancho I], tentou sensibilizar o Concelho Municipal 
de Educação para a necessidade haver equipas multidisciplinares a funcionarem nas escolas. (cf. 
ACME45, p. 4). 
 

                                                 
14 O representante da Associação de Estudantes aparece identificado no Regimento do CME mas nunca participa 
nas reuniões. 
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Quanto aos restantes convidados, OLEFA, GNR e CEDRU, regista-se o silêncio total 

dos dois primeiros representantes e a intervenção pontual dos técnicos responsáveis pela 

elaboração da Carta Educativa em três reuniões do CME, no período de 2004 a 2006. 

Representam momentos cruciais da intervenção desta entidade pela importância do debate, do 

confronto e da intervenção política dos actores locais mobilizados em torno de temas como a 

Carta Educativa e a reorganização e a reconfiguração da rede escolar. Nessas discussões 

intervêm o vereador da Educação, um dos representantes das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação, os representantes dos professores dos diferentes níveis/ciclos de 

ensino, os presidentes dos Agrupamentos/Escola Secundária e o representante da IPSS. Neste 

processo salienta-se: a preocupação do vereador em identificar no seio do CME as diferentes 

sensibilidades sobre os temas em debate; o conflito de interesses entre os agrupamentos e as 

IPSS no que toca à oferta de equipamento pré-escolar prevista pela Carta Educativa; os 

entendimentos diversos sobre as modalidades educativas no ensino secundário; a capilaridade 

possível entre as ofertas educativas dos concelhos limítrofes (cf. Checklist do CME da 

Autarquia do Cartaxo, pp. 358-361): 

 

O Dr. …, representante da CEDRU, empresa a quem a Associação de Municípios da Lezíria do Tejo 
adjudicou a elaboração das cartas educativas, fez a apresentação do relatório de progresso e agradeceu o 
apoio prestado pela Câmara na sua elaboração (cf. ACME36, p. 5). 
 
Ainda na mesma página (Carta Educativa), parágrafo seguinte, interveio o Sr. [representante das IPSS] 
que repudiou a «dimensão excessiva» atribuída ao Jardim-de-Infância do Cartaxo. Sobre esta matéria 
salientou o projecto pedagógico da instituição, o enquadramento ambiental e qualidade das instalações e 
evidenciou o apoio social prestado pela instituição às crianças do concelho muito em especial o facto de 
receber muitas crianças de outras freguesias facultando-lhes transporte gratuito. (cf. ACME37, p. 2). 

 
Na página quarenta e quatro [Carta Educativa] o Dr. …, [representante do ensino secundário], alertou 
para a necessidade de actualização relativa à oferta educativa do ensino secundário, tendo em conta a 
reforma educativa que se iniciará no próximo ano lectivo e propôs que se corrigisse o quarto parágrafo 
abolindo o adjectivo «elevado» relativo ao número de salas de aulas normais substituindo-o pelo número 
– trinta e sete (cf. ACME37, p. 2). 
 
Ainda sobre a mesma página, o Dr. …, [representante da área desporto], propôs que o documento 
contemplasse a oferta educativa alternativa dos concelhos que fazem fronteira com o concelho do 
Cartaxo, aproveitando o facto de a empresa que elabora este estudo ser responsável pelas cartas dos 
concelhos da Associação de Municípios da Lezíria de Tejo [actualmente Comunidade Urbana da Lezíria 
do Tejo] (cf. ACME37, p. 2). 

 
A equipa da CEDRU iniciou a sua apresentação referindo que se trata do culminar de um processo 
participado, sendo este documento uma compilação dos documentos que têm sido apresentados e 
discutidos no CME do Cartaxo: restando hoje os pareceres, as sugestões e as recomendações que serão 
posteriormente incorporados (cf. ACME40, p. 2). 

 
De facto, a definição desde o início, e os meus antecessores fizeram um trabalho estreito com o CME na 
preparação da Carta Educativa, no desenvolvimento das propostas e dos projectos da Carta Educativa e 
depois na própria alteração e adequação da Carta Educativa à nova legislação, portanto, aí sim, parece-me 
que o CME teve um papel importante (cf. EVE1, p. 396). 
 
 



 342 

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

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

das orientações/decisões do CME, a que não é estranho o protagonismo da vereadora da 

Educação; no 2º mandato assiste-se à passagem de duas vereações perdendo-se muita da 

agilidade e capacidade de análise estratégica (cf. Notas de campo do CME do Cartaxo, p. 

403). Entenda-se esta orientação no resumo das intervenções dos representantes na última 

reunião de 7/3/2008 (cf. ACME45): 

A autarquia [novo vereador da Educação]: Assembleia municipal de jovens (marcação das sessões); AEC; 
Carta Educativa (construção dos Centros Educativos e da Básica Integrada); Transferência de 
competências (funcionários, psicóloga escolar); Regulamento dos transportes escolares 2008/2009; 
 
Representante dos Encarregados de Educação: avaliação pouco positiva das AEC; corrobora a opinião da 
representante do básico quanto ao Centro Escolar do Cartaxo; 
 
Representante do Básico: as AEC promovem o trabalho precário; parecer desfavorável à construção do 
Centro Escolar no Cartaxo antes da Escola Básica Integrada; pedido de preenchimento de um inquérito 
integrado no seu projecto de investigação sobre as políticas educativas municipais; 
 
Representante do Secundário: rever a contratação das AEC; 
 
Representante da Segurança Social: reestruturação dos serviços (cf. Checklist do CME do Cartaxo, p. 
359). 

 
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 eleitoral15. 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 variados mas nem sempre 

eficazes: a Assembleia Municipal; o blog do vereador da Educação; as reuniões informais 

com os representantes e com as escolas, isto como trabalho prévio às reuniões do CME. Estas 

iniciativas significam um compromisso da autarquia em incrementar a dimensão deste órgão 

como fórum de debate, cientes que estão da importância da sua dimensão política: 

 

Eu julgo que o que falta aqui no CME é exactamente isso, ou seja, um espaço de debate muito mais do 
que um espaço onde se leva uma ordem de trabalhos, lê-se, aprova-se ou não e acaba o Conselho (EVE1, 
p. 398) 

 
Portanto, o que tem que ser trazido aqui para o Conselho é um novo conceito, ou seja, não é como se 
fosse uma sessão de Câmara ou de Assembleia Municipal em que se cumpre uma ordem de trabalhos, é 
um espaço de debate, um espaço com convidados especialistas de fora do conselho, especialistas de 
educação a nível nacional, especialistas a outro nível, que devem ser trazidos para o CME como 
convidados, que devem proporcionar espaços de debate e de interactividade entre os vários membros, de 
aprendizagem política. É assim que eu vejo o CME a funcionar (EVE1, p. 398) 

                                                 
15 Reler a nota de roda pé n.º 8, p. 335. 
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5.2 Inventário do acervo documental do CLE/CME do Cartaxo 
 
 

      

 
Inventário do acervo documental do CLE/CME do 

Cartaxo   

Tipo de 
documento Descrição do documento N.º Doc. 

N.º 
pág./tempo Data Referência 

Regimento do CLE     

Actas do CLE     

Regimento do CME 1 9 s/d RCME5 

3 13-10-2003 ACME34 

4 16-12-2003 ACME35 

5 10-05-2004 ACME36 

7 06-07-2004 ACME37 

4 5.ª acta em falta ACME38 

3 18-05-2005 ACME39 

3 23-06-2005 ACME40 

4 02-03-2006 ACME41 

3 31-07-2006 ACME42 

3 15-12-2006 ACME43 

7 29-06-2007 ACME44 

Documentos do 
CLE/CME 

Actas do CME 12 

5 07-03-2008 ACME45 

Entrevista 

Entrevista ao Vereador da 
Educação de Câmara Municipal 

do Cartaxo 1 9 pág./27'28'' 13-03-2009 EVE1 

Notas de 
campo Notas de campo dos contactos 1 6 pág. 12-07-2007 

Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 

 
com o Vereador da Educação e 

com Técnica Superior   12-09-2009  
 
 
 

 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 Vereador da Educação EVE 

 Notas de campo dos contactos Notas 

 com o Chefe de Divisão de 

 da Educação da Autarquia de 
Azambuja 

campo 
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5.3 Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

 
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?  

Sem registos documentais que indiquem a data precisa da criação do CLE. A 

referência ao CLE do Cartaxo é feita numa intervenção no Seminário do Fórum 

Português de Administração Educacional, em Lisboa, em 1995. 

Dois anteriores vereadores confirmam a existência do CLE e referem que a 

autarquia do Cartaxo assumiu em 1998 a organização do Encontro Nacional de 

Conselhos Locais. 
1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

X Presidente                  X vereador            X As escolas                    Outros           

        Quem? _                           
      1.3 - Identifique os membros do CLE? 

Representante da Autarquia 1 

Representante do Conselho Directivo da Escola Secundária  1 

Representante do Conselho Directivo da Escola Preparatória 1 

Representante da Delegação Escolar 1 

Representante das Educadores de Infância (rede pública) 1 

Representantes dos professores do 1.º CEB 2 

Representantes do Jardim-de-Infância do Cartaxo (IPSS) 1 

Representante do Centro Paroquial da Ereira (IPSS) 1 

Representante da Associação de Pais da Escola Secundária  1 

Representante da Associação de Pais da Escola Preparatória 1 

Representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária 1 

Representante da Educação de Adultos 1 

Representante do Externato Marcelino Mesquita 1 

Representante da Equipa da Educação Especial 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 12/7/2007 
 
 
Notas de campo 
de 12/8/2009 
(inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
(Parreira, 2006: 
98-100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Parreira, 2006: 
98-100) 
 

1995 

Validada pela Técnica 
Superior da Educação em 
12/08/2009 
 



 346 

 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

 
Fontes 

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         X 
 

1.6 – Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que considere 
mais significativos da actividade do CLE. _  
Levantamento de necessidades das escolas e articulação com a autarquia no apoio 

financeiro; apoio aos projectos educativos escolares; reorganização da rede 

escolar. 

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

     ANMP X                         CLE                     Outro             
Qual?__________________ 
2.3 – O regimento do CME estabelece/prevê:  
                                                   
2.3.1 - A existência de uma comissão executiva encarregue de dinamizar 

            o CME? 
Sim                        Não X 

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

         Sim   X                  Não                                                                                                          

2.3.3 - Articulado referente aos direitos e deveres dos representantes? 

Sim X                   Não 

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

indirecta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Parreira, 2006: 98-
100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
 
 

 
Notas de campo de 
12/7/2007 
 
 
Regimento do 
CME do Cartaxo 

 
 

 

 

13/10/2003 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

 
Fontes 

2.3.4 - Anos de mandatos dos representantes?  

Sim  X                      Não 

 

Se sim, qual? __ Mandato autárquico 

 

2.3.5 - Orientações quanto à ligação/comunicação entre representantes e  

representados? 

Sim                        Não X 

 

2.3.6 – As formas de publicitar as deliberações do CME? 

Sim                        Não X 

 

2.3.7 – Os convidados habituais do CME? 

Sim                        Não X 

Quais? 
 

II – Composição e funcionamento do CME 
 

1 - Composição  
 

1.1 – Identifique os membros do CME:     
 

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

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

 
Fontes 

 

Presidente da Câmara Municipal  
 

1 

Presidente da Assembleia Municipal 1 

Vereador da Educação 1 

Representante das Juntas de Freguesia 1 

Director Regional de Educação ou quem o substitui 1 

Representante do Ensino Superior público 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 

0 

Representantes das associações de pais e encarregados de educação 2 

Representante das associações de estudantes  
 

1 

Representante das IPSS 1 

Representante dos serviços públicos de saúde 1 

Representante dos serviços da segurança social 1 

Um representante dos serviços de emprego/formação profissional 1 

Representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto 
 

1 

Representante das forças de segurança 1 

Outros representantes 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CME 
do Cartaxo  
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1.2 – O CME teve convidados? 

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

Reunião de 7/3/2008 

Se sim, quem foi convidado_ Presidentes dos Agrupamentos Marcelino Mesquita e 

D. Sancho I; Presidente da Escola Secundária 
 
Por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação (novo) 
Para tratar de que assuntos? __ Assembleia Municipal de Jovens; AEC; Carta 

Educativa; transferência de competências 

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

Reunião de 15/12/2006     

Se sim, quem foi convidado_ Presidentes dos Agrupamentos Marcelino Mesquita e 

D. Sancho I; Presidente da Escola Secundária 
Por iniciativa de quem? _ Vereador da educação 
Para tratar de que assuntos? _ Plano de Enriquecimento Curricular 

 
Reunião de 29/6/2007 

Se sim, quem foi convidado_ Presidentes dos Agrupamentos Marcelino Mesquita e 

D. Sancho I; Representante da Guarda Nacional Republicana 

Por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação 

Para tratar de que assuntos? _ Balanço das AEC; relatório sobre as AEC nos dois 

Agrupamentos (negativo no Agrupamento D. Sancho/positivo no Marcelino 

Mesquita); actividades desportivas nas escolas; transportes escolares; segurança 
 

• No ano lectivo de 2005/2006?                Sim X                  Não  
Reunião do CME de 2/3/2006 
  Novo CME. Convite para todos os agrupamentos/escolas estarem representados 

no CME. 

Reunião do CME de 31/7/2006 
 Se sim, quem foi convidado_ Presidentes ou vic- presidentes dos Agrupamentos e 

Escolas do Concelho do Cartaxo 
     Por iniciativa de quem? – Vereador da educação 
      Para tratar de que assuntos? _ Plano de actividades de enriquecimento 

curricular; Plano de transportes escolares; cursos profissionais 

 

• No ano lectivo de 2004/2005?                Sim X                 Não  
Reunião do CME de 18/5/2005 
Se sim, quem foi convidado_ Presidentes ou vic- presidentes dos Agrupamentos e 

Escolas do Concelho do Cartaxo; representante da OLEFA – órgão local de 

educação de adultos 

 
 
 
 
Acta do CME de 
7/3/2008 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
15/12/2006 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
29/6/2007 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
2/3/2006 
 
 
Acta do CME de 
31/7/2006 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial 
à Técnica Superior) 
 
 
    Acta do CME de 
18/5/2005 
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     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da educação. 
      Para tratar de que assuntos? _ Núcleo executivo da rede social; Plano de 

transportes para 2005/2006 

Reunião do CME de 23/5/2005 
Se sim, quem foi convidado_ Presidentes ou vice-presidentes dos Agrupamentos e 

Escolas do Concelho do Cartaxo; representante da OLEFA – órgão local de 

educação de adultos; equipa da CEDRU 

     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da educação. 
      Para tratar de que assuntos? _ Parecer sobre a carta educativa 

 
• No ano lectivo de 2003/2004?                Sim  X                 Não  

 
Reunião do CME de 16/12/2003 
Se sim, quem foi convidado_ Presidentes ou vice-presidentes dos Agrupamentos e 

Escolas do Concelho do Cartaxo; Equipa da CEDRU 

     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação 
      Para tratar de que assuntos? _ Para participarem em todas as reuniões do CME 

e intervirem nas discussões; ponto da situação da Carta Educativa 
Reunião do CME de 10/5/2004 - 
Se sim, quem foi convidado_ Presidentes ou vice-presidentes dos Agrupamentos e 

Escolas do Concelho do Cartaxo; Equipa da CEDRU 

     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação 
      Para tratar de que assuntos? _ Assembleia de jovens; ponto da situação da 

Carta Educativa 
 

   Reunião do CME de 6/7/2004 
Se sim, quem foi convidado_ Presidentes ou vice-presidentes dos Agrupamentos e 

Escolas do Concelho do Cartaxo; representante da OLEFA – órgão local de 

educação de adultos. 

Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação 
Para tratar de que assuntos? _  1º relatório da Carta Educativa; análise dos dados 

sobre sucesso/insucesso nas escolas do concelho; rede escolar 

 

1.3 – Nos últimos dois anos, os Presidentes/representantes dos Agrupamentos e 
das Escolas participaram nas reuniões do CME? 
Nunca  

1 vez por ano                  
 

 

2 - 3 vezes por ano                

Mais de 3 vezes por ano X 
 

 
 
 
 
Acta do CME de 
23/5/2005 
 
Notas de campo de 
12/7/2007 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
16/12/2003 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/5/2004 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito 
presencial à Técnica 
Superior) 
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Fontes 

1.3.1 - Se sim, qual o enquadramento dessa participação? 
 

Como convidados? X                       
 
Como representantes dos Ciclos de Ensino? 
       
Outra situação_ A presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária é a 

representante da DREL (2003 a 2006) 

1.4– Foram convidados especialistas para participar no CME? 

Nunca 
 
1 vez por ano                                        
 
2 - 3 vezes por ano                               X 
 
Mais de 3 vezes por ano 

Para tratar de que assuntos? _ Equipa CEDRU para tratar da carta educativa 

(2003/2005). Drª Ana Benavente (na qualidade de Presidente da Assembleia 

Municipal) 
 

1.5– Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

1.5.1– No ano lectivo de 2007/2008? 

O Coordenador da Área Educativa X 

Outro  

Quem? –  

1.5.2– No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador da Área Educativa X 

Anteriormente houve delegação de competências numa professora que por 

sua vez desempenhava o cargo de Presidente do Conselho Executivo da 

Escola Secundária. 

 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 12/7/2007 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/5/2004 
 
 
Notas de campo 
de 12/8/2009 
(inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
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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 2 

2005/2006 2 

2004/2005 3 

2003/2004 4 

2002/2003 0 

 
2.2 – Qual a duração do mandato dos representantes? 

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

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

Marcação de presenças/ausências (folha de presenças) 

2.3.1 – No Ano Lectivo 2007/2008 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de 

mandato? 

                            Sim                  Não X 

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

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

                            Sim                  Não X 

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

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de 

mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
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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 representante/s? _ 
 
2.4 - Na falta do seu representante, a DREL indicou 

um substituto para estar presente nas reuniões do CME? 
O Coordenador não se faz substituir, em caso de falta 

2.4.1- No Ano Lectivo de 2007/2008? 
 
                             Sim                  Não  X 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ 
 
2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
                             Sim                  Não  X 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
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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                       
A partir de 2005 o presidente deixou de presidir ao CME, delegando por despacho 

a incumbência no vereador 

 
 
Vereador da Educação X                        
A partir de 2005 o vereador preside às reuniões 

 

Outro                                                      
Identifique__ 
 
3.2 – As reuniões do CME contam habitualmente com a presença de técnicos 
da Autarquia?  

 
 
 
 
Actas do CME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
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Sim X                       Não 
Se sim, quais?  

3.2.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Chefe da Divisão da Educação     

Para tratar de que assuntos? __ 

Técnico da Divisão da Educação X 

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao vereador 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? 

Outros 

Para tratar de que assuntos? _ 

3.2.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Chefe da Divisão da Educação     

Para tratar de que assuntos? _  

Técnico da Divisão da Educação - X 

Para tratar de que assuntos? _ Respostas Sociais do Concelho – Educação e Acção 

Social 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? _  

Outros 

Para tratar de que assuntos? _ 

3.2.3 -  No Ano Lectivo de 2005/2006? 

Chefe da Divisão da Educação     

Para tratar de que assuntos? _  

Técnico da Divisão da Educação _ X 

Para tratar de que assuntos? _ 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? _ Respostas sociais nas áreas da Educação e Acção 

social. Esta foi a 1ª intervenção dos técnicos da autarquia no CME. 

Outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
2/3/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
2/3/2006 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial 
à Técnica Superior) 
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3.3 – O CME funcionou com grupos de trabalho? 
 
            Sim X                                 Não                               

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

• No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? __ 

• No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Carta Educativa (desconhecida a 

composição) 

Criados por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação 

Para tratar de que assuntos? _ Actualização da Carta Educativa 

• 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: Grupo de trabalho das comemorações 

do 25 de Abril _ Vereadora da educação; Representantes do Básico e do Ensino 

Secundário; representante da Segurança social; representante da Associação de 

pais. 

Criados por iniciativa de quem? Vereadora da Educação 

Para tratar de que assuntos? Acompanhamento e elaboração de projectos 

educativos para as comemorações do 30º aniversário do 25 de Abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
29/6/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de  
16/12/2003 
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Fontes 

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

Para inventariar temas a debater no CME  

Para sistematizar os trabalhos e deliberações do CME       

Para analisar projectos específicos a desenvolver              X 

Para dinamizar as discussões no CME          

Para redigir propostas e recomendações  X 

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Acompanhamento dos Projectos Educativos 
 

X 

 
 
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 X 

Regimentos Internos X 

Projectos Educativos dos Agrupamentos/Escolas X 

Carta Educativa X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas  X 

Escola a tempo inteiro X 

Abandono Escolar  
 

 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
Notas de campo de 
12/7/2007 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
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Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso X 

Indisciplina   

Acção Social Escolar  

Transportes Escolares X 

Qualificação e requalificação do parque escolar X 

Rede Escolar X 

Segurança nas Escolas X 

Ensino / Formação Profissional X 

Questões ligadas à infância e à Juventude, como a toxicodependência; 
questões de saúde pública; questões de segurança 

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                                      Sempre X 

4.4 – Nas reuniões do CME, os Presidentes dos Agrupamentos participaram 
nas discussões temáticas? 
4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
Reunião de 7/3/2008 
Em que discussões temáticas? _ AEC 2007/2008 (Agrupamento D. Sancho I – 

intervenção sobre as AEC; Agrupamento Marcelino Mesquita - leitura de relatório 

sobre as AEC no Agrupamento); Apoio psicológico às Escolas (pedido de 

patrocínio às empresas da região para pagamento de psicólogo escolar); equipas 

multidisciplinares a funcionarem nas escolas. 

4.4.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
Reunião de 29/6/2007 
Em que discussões temáticas? _ Balanço das AEC: Agrupamentos Marcelino 

Mesquita e D. Sancho I 

4.4.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Reunião de 31/7/2006 
Em que discussões temáticas? _ Implementação do Plano de Enriquecimento 

Curricular (desmotivação do Agrupamento Marcelino Mesquita) 

4.4.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Em que discussões temáticas? _  
4.4.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Reunião do CME de 10/5/2004 
Em que discussões temáticas? _ As comemorações do 25 de Abril e a intervenção 

das escolas; Projectos de intervenção junto das escolas; Material informático para 

o 1º ciclo; Segurança nas escolas – segurança do material instalado; Sucesso/ 

insucesso e abandono escolar  
Reunião do CME de 6/7/2004 
Carta educativa; rede escolar; apoios sócio-educativos; projectos educativos. 

 
 
 
Notas de campo de 
12/7/2007 
 
 
Actas do CME 
 
 
Notas de campo de 
12/7/2007 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
7/3/2008 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
29/6/2007 
 
 
 
Acta do CME de 
31/7/2006 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/5/2004 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2004 
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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?  
Reunião de 7/3/2008 

• A autarquia (novo vereador da Educação): Assembleia municipal de 

jovens (marcação das sessões); AEC; Carta Educativa (construção dos 

Centros Educativos e da Básica Integrada); Transferência de 

competências (funcionários, psicóloga escolar); Regulamento dos 

transportes escolares 2008/2009; 

• Representante dos Encarregados de Educação: avaliação pouco positiva 

das AEC; corrobora a opinião da representante do básico, quanto ao 

Centro Escolar do Cartaxo; 

• Representante do Básico: as AEC promovem o trabalho precário; parecer 

desfavorável à construção do Centro Escolar no Cartaxo, antes da Básica 

Integrada; pedido de preenchimento de um inquérito integrado no seu 

projecto de investigação sobre as políticas educativas municipais; 

• Representante do Secundário: rever a contratação das AEC; 

• Representante da Segurança Social: reestruturação dos serviços. 

4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007 
Reunião de 9/6/2007 

• A autarquia (vereador): avaliação do desempenho das empresas 

promotoras das AEC; recomendação ao Conselho Nacional de Educação, 

ao ME, à comissão da Educação da Assembleia da República para que 

seja revisto o tipo de representatividade no CME; actualização da carta 

educativa (constituição de um grupo de trabalho); processo negocial de 

transferências de competências para as Autarquias (equipamentos e 

pessoal não-docente); Plano de transportes escolares; apoio às actividades 

desportivas; encerramento de escolas; proposta de feira de projectos 

educativos do concelho; 

• Representante da Junta de Pontével: prolongamentos e refeições no pré-

escolar; balanço das actividades da Música e dança; 

• Representante do Básico: necessária revisão do decreto-lei 7/2003 para 

dar representatividade às escolas/agrupamentos; balanço do ano lectivo 

(alterações à carreira docente); transferência de competências para as 

autarquias; actividades desportivas dinamizadas pelas escolas; 

mobilizar/compensar os professores para os projectos. 

4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Reunião de 2/3/2006 

• A autarquia (novo vereador da Educação): apresentação dos novos 

membros do CME (sem candidatos para o representante do pré-escolar); 

sessões e temas da Assembleia Municipal de Jovens; proposta de um tema 

de discussão em todas as sessões do CME; Comissão para as 

Comemorações dos 150 anos  

 
 
 
 
 
Acta do CME de 
7/3/2008 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito 
presencial à Técnica 
Superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
9/6/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
2/3/2006 
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• de Marcelino Mesquita ( a integrar nos projectos educativos das escolas); 

proposta de redacção de um documento crítico para a DREL sobre o 

encerramento das escolas; convite para representação dos 

Agrupamentos/escola secundária no CME;  

• Representante do Básico: horários duplos nas escolas 

• Representante das Juntas de Freguesia: construção de escolas; proposta 

de bolsa de mérito para estudos universitários 

• Representante dos enc. Educação: falta de oferta de cursos profissionais 

no Concelho 

• Representante da área do desporto: funcionamento do centro de formação 

Reunião de 31/7/2006 
• A autarquia (vereador): Plano de enriquecimento curricular e manutenção 

das ATL; participação dos pais na organização das actividades de E.C., 

Inquérito aos pais sobre as E.C; Plano de transportes escolares; 

promoção da leitura e do livro no Concelho; comemorações do nascimento 

de Marcelino Mesquita 

• Representante do Básico: o Plano deve estar intimamente ligado à carta 

educativa; utilização do Porbase na biblioteca municipal 

• Representante da Segurança Social: pertinência de um Plano para o 

Português – Plano da Leitura 

• Representante dos enc. de educação: congratula-se com o aumento de 

cursos profissionais na Escola Secundária 

4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Reunião de 18/5/2005 

• A autarquia (vereadora da educação) relatório sobre as actividades 

desenvolvidas pela autarquia; projectos e apoios da autarquia; aprovação 

do plano anual de transportes escolares 2005/2006; apelo ao trabalho de 

reflexão feito pelos territórios educativos 

• Representante da saúde: proposta para integrar o grupo de trabalho de 

preparação da candidatura ao programa “ser criança”; necessidade de 

repensar o que se tem feito nos últimos 10, 15 anos em termos de infância 

e adolescência; abandono escolar; gravidez na adolescência; consumos 

ilícitos. 
4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Reunião de 13/10/2003 

• A autarquia (vereadora da educação): documentação regulamentar do 

CME; apresentação do representante da DREL; apresentação de 

proposta/projectos educativos de âmbito local para o ano 2003/2004 

• A autarquia (Presidente da Assembleia Municipal): Propostas de 

Projectos Educativos; convite aos membros do CME para assistirem à 

sessão extraordinária da assembleia Municipal sobre “Ambiente”. 

Reunião de 16/12/2003 
• A autarquia: n.º crescente de processos da Comissão de Protecção de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
31/7/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
18/5/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
13/10/2003 
 
 
 
 
Acta do CME de 
16/12/2003 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

 
Fontes 

• crianças e jovens do Cartaxo; Carta Educativa; mapas de caracterização 

em n.º do pré-escolar ao ensino secundário; discussão e aprovação do 

regimento; proposta para que todos os presidentes participem no CME 

(aprovada por unanimidade); projectos educativos dos Agrupamentos e 

da Escola Secundária; constituição de grupo de trabalho para as 

comemorações do 25 de Abril; 

• Representante do pré-escolar: reflexão sobre a problemática do 

abandono escolar; proposta de envio para o ME das recomendações e 

pareceres do CME sobre estes assuntos 

Reunião de 10/5/2004 
• A autarquia: (vereadora) intervenção da Assembleia de jovens - temas a 

propor; Plano Municipal de prevenção primária das toxicodependências; 

encargos da autarquia com a educação; estatísticas relativas ao 

sucesso/insucesso e abandono escolares; recomendação do CME para o 

ME – um psicólogo para cada agrupamento; Projecto “crescer mais, 

crescer melhor”; plano de transportes escolares 2004/2005; relatório de 

progressão da carta educativa 

• Presidente da Assembleia Municipal: comemorações do 25 de Abril; 

cursos profissionais integrados nas actividades do concelho; discussão 

sobre educação envolvendo toda a comunidade 

• Representante do básico: folheto orientado para o 1º ciclo, sobre a 

temática do 25 de Abril 

Reunião de 6/7/2004 
• A autarquia: carta educativa (proposta de nova redacção); apresentação 

de resultados relativos ao sucesso/insucesso nas escolas do concelho; 

redeescolar (ano de 2004/2005); apoios sócio-educativos  

• Representante da IPSS: oferta no pré-escolar  

4.5.6 – No Ano Lectivo de 2002/2003? 
________________________________________________________________ 
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? 
Intervenções orais e não relatórios escritos 

4.6.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008?  
Novas normas da Educação Especial 

 

4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007— 
Orientações para o fornecimento de refeições nas Escolas Básicas (entregues a 

empresas) 

4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Não apresentou relatórios. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/5/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
7/3/2008 
 
Acta do CME de 
29/6/2007 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial 
à Técnica Superior 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

 
Fontes 

4.6.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004?  
• Na 1ª reunião apresentou relatório escrito ao CME. 

 

• Necessidade de obras nos estabelecimentos de ensino e acessibilidade 

 

• Relatório sobre o “ Sucesso/insucesso e Abandono Escolar” nas escolas 

do concelho. 

 

• Intervenção sobre a gestão da oferta educativa e a oferta de ATL. 

 

• Necessidade de criação de um ATL nos Casais Lagartos; assegurar a 

inscrição das crianças na EB1 de Pontével 
 
4.7 – Intervenção dos representantes/especialistas ao CME 

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

Acta do CME de 
13/10/2003 
Acta do CME de 
16/12/2003 
 
Acta do CME de 
10/5/2004 
 
Acta do CME de 
6/7/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/7/200 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo 
 

 
Fontes 

De que forma? _  

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

As decisões do CME são divulgadas na Assembleia Municipal, principalmente na 

divulgação da carta educativa. 

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

 
A quem? _ às escolas, ao público em geral foi feita a divulgação da Carta 

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

 
Pouco Satisfatório  X                Satisfatório                 Bom              Muito Bom 

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
12/8/2009 
(inquérito presencial 
à Técnica Superior) 
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5.4 Análise de conteúdo do corpus documental – CLE/CME do Cartaxo 
 
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 

Tinha a informação fornecida pelo anterior vereador, Dr. [vereador da educação], de que o 
Cartaxo tinha sido pioneiro na criação do CLE, provavelmente em 1998 ou em 1999. 
Procurei documentação a este respeito, mas sem resultado: nem regimento, nem actas.  

Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
 p. 402 

2.º vereador 

a.2) Especificidades regimentais 
dos CLE 

   

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

   

b.4)Intervenção da autarquia 
operacionalizada através do CLE 

   

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

   

c.6)Calendário do processo 
político 

Entretanto chegou o vereador, que logo justificou o atraso com a reunião tida na DREL. 
Recebeu-me no seu gabinete e, pegando no e-mail que lhe enviara, começou por me dizer 
que o município do Cartaxo fora pioneiro na criação do CLE, em 1998 ou 1999. 
Expliquei-lhe o meu interesse em conhecer o processo de constituição desta entidade e a 
para o CME 

Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
 p. 399 

2º vereador 

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

Entrevistadora: Como chefe de gabinete, o Sr. Vereador não acompanhou o processo de 
passagem do Conselho Local para o Conselho Municipal? 
Vereador: Não acompanhei. 
 
Confirmou a inexistência de testemunhos escritos do CLE e avançou com algumas 
explicações: houve ruptura informática a nível documental, acompanhada com alterações 
organizacionais e até políticas, de mudança de vereação. Referiu que as mudanças de 
vereador da educação – cinco em 8 anos (2001/2009) - trouxeram  sucessivas adaptações 
e reformulações e formas diferenciadas de organizar o sector, perdendo-se a 
continuidade administrativa, só retomada com algum esforço da sua parte e de outra 

EVE1 
p. 391 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
 p. 402 

3.º vereador 
 
 
 
Técnica superior 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

técnica que a acompanha na secção da educação. Ainda sobre o CLE iria contactar o Prof. 
…, um dos anteriores vereadores da educação, para que me pudesse ajudar e fornecer mais 
pormenores sobre este órgão. 
 

 
 
 
 
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  

A minha experiência vai-me dizendo que o funcionamento prático deste tipo de estruturas é 
sempre algo pesado, neste sentido, os efeitos práticos do funcionamento do Conselho, e falo no 
Cartaxo, eventualmente noutros CME será assim também, do meu ponto de vista ficam aquém 
daquilo que se pretende, isto porque não há, até do ponto de vista da administração central, e 
também das entidades intervenientes no concelho, não há a noção muitas vezes do verdadeiro 
alcance efectivo e do verdadeiro peso institucional do CME. 
 
Eu julgo que essa mudança recentra a condução da política educativa, nas suas grandes opções, 
nas autarquias. 
 
Eu acho que assim é que está correcto, eu julgo mesmo que seria correcto e caminharemos para 
aí, que a própria gestão do pessoal docente tendencialmente possa vir a passar para as autarquias. 
 
Da parte das escolas há alguma resistência, porque há um certo desconhecimento e uma certa 
ansiedade que advém do desconhecimento; vamos lá a ver, e isso é perfeitamente normal, esta 
indecisão que foi gerada um pouco pelo governo, de algumas autarquias assumirem as 
competências e outras não assumirem, e depois as escolas perguntam porque é que esta autarquia 
assume e aquela não assume, há vantagens e há desvantagens; 

EVE1 
p. 391 
 
 
 
 
 
EVE1 
p. 394 
 
EVE1 
p. 394 
 
 
EVE1 
p. 394 
 
 

3.º vereador 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

 
Agora nesta fase não é fácil, todos sabemos qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar, enfim, 
mas acho que é um caminho que se faz caminhando, como se costuma dizer, e vamos com 
certeza levar a bom porto esse caminho. 
 
Sinceramente sinto, sinto porque nós temos vindo a dotar também os nossos quadros técnicos de 
pessoas com formação superior, técnicos jovens, com novas ideias, com uma motivação 
acrescida. 
 
Eu julgo que com novos quadros técnicos bem preparados e bem motivados, e com a facilidade 
que advém da proximidade, o conhecimento ir-se-á consolidar, o conhecimento mútuo e o 
conhecimento técnico do funcionamento. 
 
É preciso recordar também que há longos anos que as autarquias têm a seu cargo o 1.º ciclo e que 
têm uma intervenção muito forte no jardim-de-infância. Não é novidade para as autarquias a 
intervenção na área da educação, o alargamento de competências vem trazer um acréscimo de 
responsabilidade e um acréscimo de necessidade de intervenção mas, já há um know-how das 
autarquias ao longo destes anos todos nesta matéria. 

 
EVE1 
p. 395 
 
 
EVE1 
p. 395 
 
 
EVE1 
p. 395 
 
 
 
 
EVE1 
p. 395 

d.9) Acto de constituição dos 
CME 

Eu tenho a área da educação desde há pouco tempo, há cerca de dois anos, e efectivamente eu 
não participei enquanto político na constituição do Conselho Municipal de Educação. 
 
 

EVE1 
p. 391 

 

d.10) Metodologias de 
constituição dos CME 

Devo-lhe confessar que não, da parte da ANMP tenho notado uma intervenção mais do ponto de 
vista de negociação com a Administração Central e não propriamente preocupação com grandes 
linhas orientadoras da política educativa municipal. 

EVE1 
p. 392 

 

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

Falei-lhe nos dois primeiros anos do CME, como sendo ao mais activos em termos de 
agenda política, o que me levou a avançar com a ideia de que a experiência do anterior 
CLE teria sido capitalizada no funcionamento da nova entidade. Sobre a provável 
influência do CLE não se pronunciou, mas referiu que a agilidade que encontrei se deveu, a 
seu ver, à vereação da Dr.ª … [vereadora da educação]. Considerou a fase de maior 
dinamismo da entidade. Referenciou a experiência pedagógica e organizacional da antiga 
vereadora, actual representante do Ensino Básico. 

Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
 p. 403 
 
 
cruza com 
j52 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

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

Neste momento, confesso-lhe, não só como vereador da Câmara com o pelouro da educação, mas 
como professor, e profissional da educação, o Sistema Educativo não está, os actores educativos 
não estão, do meu ponto de vista, muito motivados para o médio e longo prazo, estão mais 
motivados para o curto prazo, desse ponto de vista é muito difícil que o CME funcione em pleno 
nestas condições.  
 
 
No caso da Comunidade Urbana (CULT), neste momento Comunidade Intermunicipal (CIM), de 
facto, não tem havido uma intervenção significativa nessa área. 
 
Verificou-se que o modelo centralista de gestão da educação não funciona, porque torna o 
decisor político da educação demasiado distante da instituição escola e eu sei por experiência 
própria a dificuldade que o órgão executivo da escola ou do agrupamento de escolas tem em 
comunicar com o decisor político, em fazer-lhe chegar as suas ansiedades, preocupações e 
necessidades; 
 
Quando o centro da decisão política passa para a autarquia esse contacto passa a estar à distância 
de um telefonema directo e os senhores presidentes do conselho executivo e os senhores 
directores das escolas contactam directamente com o vereador por telefone e dão-lhe 
conhecimento directamente das suas necessidades, o que estão a prever para o próximo ano 
lectivo, necessidades de transporte, de equipamento, de material didáctico, etc. 
 
Sem dúvida nenhuma que é uma alteração radical de relacionamento e, do meu ponto de vista, 
para melhor; qual é a consequência? A autarquia está mais exposta e sofre mais pressão, 
eventualmente tem menos capacidade de resposta do ponto de vista financeiro, porque estamos 
numa situação financeira complicada mas, do ponto de vista de relacionamento institucional é 
para aqui que temos que ir em termos de administração e de gestão do Sistema Educativo. 
 
Ou seja, a administração central diminui a sua influência, cria um espaço vazio que vai 
tendencialmente ser preenchido pela administração local mas sem beliscar, e esse é o espírito da 
lei, sem beliscar minimamente a autonomia própria de cada estabelecimento de ensino e de cada 
agrupamento de escolas. 

EVE1 
p. 392 
 
 
EVE1 
p. 392 
 
 
EVE1 
p. 394  
 
 
 
 
EVE1 
p. 394 
 
 
EVE1 
p. 394 
 
 
EVE1 
p. 394 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descentralização/ 
Desconcentração/ 
Relação escolas/ 
autarquia 

e.13) Estratégias das 
autarquias para a elaboração 

 Checklist 
Alteração no articulado do 
regimento tipo da ANMP 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

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

 Checklist  

e.15) Noção e objectivos do 
CME 

Todos esses procedimentos estão em marcha, digamos assim e, do meu ponto de vista, o papel do 
CME, que é um papel fundamental, de dar as grandes linhas orientadoras da política educativa do 
concelho, até para o próprio executivo municipal, não se tem conseguido atingir esse objectivo, 
não tem havido condições práticas para se atingir esse objectivo. 

EVE1 
p. 392 

 

e.16) Competências do CME  Checklist  

e.17) Composição do CME 

… e posso dizer de uma forma muito genérica, o senhor presidente preside e faz também parte do 
Conselho o senhor presidente da Assembleia Municipal, o vereador da educação, o representante 
da DREL, representantes dos agrupamentos e das escolas, dos encarregados de educação e dos 
pais, da associação de estudantes, isto é o habitual, das forças de segurança, do IPJ, que vem 
esporadicamente. 

 

 
 
 

EVE1 
p. 393 
 
 
 

 

e.18) regime de 
funcionamento 

Portanto, a sensação que me dá é que o CME existe, tem um papel importante, mas esse papel 
efectivamente não é assumido por parte dos diferentes parceiros. 
 
Parece-me que só poderemos começar a trabalhar nos CME com verdadeiro afinco quando todos 
estes processos tiverem estabilizado, quando o nosso sistema educativo atingir uma fase de 
maturidade que lhe permita começar a olhar para si próprio, de facto, com uma perspectiva de 
médio e longo prazo. 
 
A Vereadora … deu a conhecer o nome e a respectiva representação de cada um dos elementos 
ali reunidos, bem como dos objectivos a que o Conselho municipal de Educação se propunha. 
 
 

 
EVE1 
p. 392 
 
EVE1 
p. 392 
 
 
 
ACME34 
p. 1 

Dificuldades  da própria 
autarquia assumir o CME 

f.19) O apoio logístico das 
autarquias ao CME 

A Vereadora da Educação distribuiu uma folha aos presentes com informações sobre as 
actividades que irão decorrer no mês de Junho, assim como informações de programas de 
desenvolvimento social que ou estão a decorrer ou o Município pretende candidatar-se (folha 

ACME39 
p. 2 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

anexo). 
 
Foi apresentado pela Técnica Superior Drª …, as Respostas Sociais do Concelho, nas áreas da 
Educação e Acção Social. 
 
A Dr.ª [técnica superior] referiu o contacto directo que mantém com os seus colegas de Rio 
Maior, de Santarém, da Azambuja. Partilham documentos, discutem em conjunto e vão sempre 
em grupo às reuniões da DRELVT. Achei muito interessante este aspecto, tanto mais que estas 
autarquias avançaram com a transferência de competências.  
 

 
ACME 41 
p. 2 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
 p. 403 

 
1ª vez que se dá a intervenção 
das técnicas da autarquia no 
CME 
 

f.20) Modos de presidir e 
orientar o CME 

Eu devo-lhe dizer que neste momento, efectivamente, quem preside é o senhor presidente da 
Câmara, no caso do nosso CME, 
 
 
e depois, o que é que acontece em termos práticos, normalmente o senhor presidente da câmara 
acaba por delegar no vereador a presidência do Conselho e acaba por ser o vereador que faz a 
gestão, mas efectivamente o presidente faz parte do Conselho. 
 
A vereadora … deu uma breve informação sobre a documentação constante nas pastas entregues 
a cada um dos representantes, designadamente a proposta de regimento do Conselho Municipal 
de Educação, o Dec. Lei 7/2003 e a lei de 41/2003 de 22 de Agosto, a proposta do Ministério da 
Educação da Lei de Bases da Educação e um quadro síntese com os alunos matriculados no 
sistema de educação e ensino público. 
 
O Dr. … [Vereador da Educação] sugeriu que fosse abordado em todos os Conselhos Municipais 
de Educação uma temática social para reflexão. 

 

Referiu-se ao dinamismo das associações de pais e ao trabalho prévio que desenvolviam antes de 
cada reunião do CME. Era convidado a participar nestes encontros e podia verificar o dinamismo 
dos pais, fundamentalmente os das crianças do 1.º ciclo. 
Perguntei-lhe se tinham projecto educativo. Respondeu-me que mesmo não tendo, procuravam 
sistematizar e registar o que faziam. Desde a comemoração de efemérides, traduzível em 
actividades nas escolas, às actividades extracurriculares, procuravam registar e avaliar essas 
intervenções. 

EVE1 
p. 393 
 
EVE1 
p. 393 
 
 
 
 
ACME34 
p. 2 
 
 
ACME 41 
p. 2 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
p. 400 

 
Esta 1ª acta de 2003 e a 1ª 
acta após a instalação do 
CME. Denota-se a 
institucionalização de um 
órgão que tem uma tradição 
de intervenção advinda do 
CLE 
 
O CME como espaço de 
reflexão dos temas sociais. Esta 
proposta marca a diferença 
entre as duas vereações 
O CME como caixa de 
ressonância dos problemas 
educativos no Concelho 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

f.21) Número e 
periodicidade das reuniões 
do CME 

O Vice-Presidente, Dr. … [vereador da educação] referiu que o atraso na data de realização desta 
reunião ficou a dever-se ao facto de estar a reunir informações para transmitir ao Conselho 
Municipal de Educação sobre o Plano de Enriquecimento Curricular – PEC. Neste sentido tem 
efectuado reuniões preparatórias com os Agrupamentos de Escolas e as Instituições Particulares 
de Solidariedade Social com um duplo objectivo: por um lado a viabilização do PEC e por outro 
a preocupação em manter a rede de ATL que se encontra em funcionamento do concelho, 
estabelecendo para o efeito um trabalho em parceria com as IPSS.  
 
Relativamente ao Conselho Municipal de Educação confirmou o n.º de reuniões tidas ao longo 
dos anos lectivos 2003/2004 e 2007/2008. Tinham sido efectivamente 12 reuniões, das quais 
dispunha unicamente de 11 actas, já que a acta nº 5 do ano lectivo 2004/2005 se extraviara. 

 
ACME42 
p. 1 
 
 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
p. 402 
 
 
 
Checklist 

O vereador tem a delegação de 
competências em matéria de 
presidência do CME 

f.22) Controlo da 
assiduidade nos CME 

 Checklist  

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

A vereadora Dr.ª … propôs que fosse formado um grupo de trabalho, com elementos do 
Conselho Municipal de educação para acompanhamento e elaboração de projectos educativos 
para as comemorações do 30º aniversário do 25 de Abril. 
 
4. ACTUALIZAÇÃO DAS CARTAS EDUCATIVAS 
O Dr. … [vereador da educação] informou que iria ser constituído um grupo informal para a 
monitorização da carta educativa, no sentido de procurar dar resposta às orientações do 

Ministério da Educação. 

ACME35 
p. 4 
 
ACME44 
p. 4 
 

 

f.24) Cumprimento dos 
mandatos dos representantes 

O professor … representante do Ensino Básico propôs a inclusão no artigo 6 de um ponto n.º 3, 
da redacção a seguir descrita.: “Para efeitos do ponto n.º 1, no que respeita aos representantes do 
pessoal docente eleitos, deverá ser promovido novo processo eleitoral, no prazo de 30 dias, após 
comunicação ao Presidente do Conselho Municipal de Educação da vacatura do lugar” 

ACME35 
p.3 

 

f.25) Sistema de O Dr. … [vereador da educação] o sugeriu que fosse enviada ao Ministério da Educação, ACME44  
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Categoria/ 
Sub-cat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 
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representatividade Conselho Nacional de Educação e Comissão de Educação da Assembleia da Republica, uma 
recomendação no sentido de rever o tipo de representatividade que os parceiros têm no 
Conselho Municipal de Educação. 
 
Relativamente ao sistema de representatividade dos representantes dos professores dos diferentes 
ciclos de ensino fez-se a divulgação do processo eleitoral dos respectivos representantes nos dois 
agrupamentos e escola secundária e a estratégia adoptada foi a seguinte: a autarquia divulgou a 
abertura de concurso para os representantes do pré-escolar, do ensino básico e do ensino 
secundário nos Agrupamentos/escola respectivos; qualquer educador/professor podia propor-se a 
candidato; a lista de candidatos foi organizada por nível de ensino; a autarquia marcou o dia das 
eleições, simultâneo em todas as escolas; os educadores e os professores votaram no seu grupo 
específico. No sentir da autarquia e de todos os elementos envolvidos no processo acham ser este 
o processo mais democrático. Questionei a Dr.ª … [Técnica Superior] se havia alguma ligação 
entre estes representantes e os Conselhos Executivos dos Agrupamentos/Escolas. Disse-me que 
não. 
 

p. 4 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo, p. 
402-403 

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

 A vereadora Dr.ª … distribuiu pelos presentes um conjunto de mapas onde apresentava a 
caracterização em números, do Ensino Pré-escolar, Ensino Básico e Secundário do Concelho do 
Cartaxo, bem como das Creches e das ATL’s 
 
Promoção da Leitura e do Livro: o Dr. … [vereador da educação] referiu que na próxima reunião 
de CME pretende apresentar as actividades que serão propostas aos Agrupamentos de Escolas e 
Escola Secundária. 
 
Começou por me dizer que colocava à consideração de todos os parceiros nele representados os 
assuntos da agenda político-educativa da autarquia: a carta educativa; os transportes escolares; as 
actividades de enriquecimento curricular; as actividades de apoio à família na transição do pré-
escolar para o 1.º ciclo; as questões ligadas à infância e à juventude, como a toxicodependência; 
alguns problemas de saúde pública.  
 

ACME35 
p.2 
 
 
ACME42 
p.2 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
 p. 399 
 
Checklist 

A vereadora orienta a 
reunião, enquanto que o 
presidente intervém 
pontualmente. 
Muito interessante este 
protagonismo da vereadora 
dar a conhecer os Projectos 
Educativos dos 
Agrupamentos/Escolas 

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

Solicitava a participação dos conselheiros na definição da ordem de trabalhos de cada reunião 
CME. 

Notas de 
campo do 
CME do 
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Cartaxo 
 p. 399 
 
 
 
 
Checklist 

f.28) Intervenção dos 
representantes da DREL 

A vereadora … passou a palavra à Dr … [representante da DREL], que de seguida passou a fazer 
a apresentação do referido relatório, que foi sendo discutido ponto por ponto pelos restantes 
elementos do Conselho Municipal de Educação. 
 
A Dr.ª … [representante da DREL] justificou a não apresentação do relatório previsto por lei, 
pelo motivo de não ter terminado ainda o 1º período de aulas, o que torna inviável a sua 
apresentação. 
 
Foi apresentado um documento estatístico produzido pela Dr.ª … , representante da DREL neste 
conselho denominado “Sucesso/Insucesso e Abandono Escolar 2º e 3º Ciclos e Ensino 
Secundário, 1º e 2º períodos, ano lectivo 2003/2004. 
 
O Dr. … em representante da DREL, informou que está previsto no despacho da Senhora 
Ministra da educação a flexibilidade de horário, podendo através do Agrupamento ser 
coordenado com os professores titulares as actividades serem praticadas em horários diferentes, o 
que poderia resolver a situação exposta. 
 
O Dr. [representante da DREL] informou que no ano anterior o objectivo foi encerrar escolas 
com menos de 10 alunos, defendendo que não existe qualidade pedagógica numa escola com 
menos de 20 alunos. Sendo o ideal, ter pelo menos  
1 professor por cada 2 anos. 
 
O Dr. … representante da DREL referiu que as orientações para o fornecimento de refeições as 
Escolas Básicas é no sentido de contratar empresas especializadas.  
 
O Dr. … representante da DREL chamou a atenção para a existência de novas normas na 
Educação Especial, e a necessidade de ser feita uma selecção sobre os alunos a necessitar 

ACME34 
p. 2 
 
 
ACME35 
p.2 
 
 
ACME36 
p.3 
 
 
ACME43 
p.2 
 
 
 
ACME43 
p.3 
 
 
 
ACME44 
p.5 
 
ACME45 
p.4 

Era levado à risca o n.º 3 do art 
2º do Regimento do CME que 
determinava a apresentação de 
um relatório pelo representante 
 
Devo considerar esta 
particularidade, pois a 
representante da DREL é 
presidente do Conselho 
executivo da escola 
secundária. Por essa razão se 
mostra tão conhecedora dos 
contextos educativos no 
concelho 
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realmente de acompanhamento por parte do ensino especial.  
 
 

f.29) Entidades externas 
convidadas para participar 
no CME 

Foi proposto aos presentes, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal Dr. … e a Senhora 
Vereadora Dr.ª convidar para todas as reuniões do Conselho Municipal de educação, os 
Presidentes dos Conselhos Executivos das Escolas e Agrupamentos do Cartaxo, conforme 
previsto no artigo 3º n.º 4 da proposta do Regimento do Conselho Municipal de Educação. 
 
O Dr. … [Vereador da Educação] sugeriu ao abrigo do n.º3 do artigo 5º do DL 7/2003 de 15 de 
Janeiro, convidar a estar presente nas futuras reuniões do Conselho Municipal da Educação, os 
Agrupamentos de Escolas, Guarda Nacional Republicana e Escola Secundária do Cartaxo, esta 
sugestão foi aprovada por unanimidade 
 

ACME35 
p. 3 
 
 
 
 
ACME41 
p. 3 
 
 

 

f.30) Temas mais 
importantes debatidos no 
CME 

Ponto Dois: Ano Lectivo 2003/2004: apresentação de resultados relativos ao sucesso e insucesso 
nas escolas do concelho. O Conselho deliberou adiar este assunto para futura reunião na medida 
em que ainda é prematuro fazê-lo tendo em conta que as escolas necessitam de fazer o tratamento 
dos dados durante os meses de Julho e Agosto, trabalho habitualmente desenvolvido por equipas 
de professores para este efeito 
 
A equipa da CEDRU iniciou a sua apresentação referindo que este é o culminar de um processo 
participado sendo este documento uma compilação dos documentos que têm sido apresentados e 
discutidos no CME do Cartaxo: restando hoje , os pareceres, sugestões e recomendações que 
serão posteriormente incorporados. 
 
Após ouvir dos representantes dos dois agrupamentos discursos tão diferenciados 
relativamente ao decorrer das actividades de enriquecimento curricular, o Dr. … [vereador 
da educação] referiu que apesar de parecer que tinham existido duas empresas a operar, havia a 
consciência que tínhamos ficado aquém do exigível, e que nesse sentido nas férias iria ser 
formado um grupo de forma a contratar uma nova empresa para o efeito. 
 

 
 
 
ACME37 
p.3 
 
 
 
ACME40 
p.2 
 
 
 
ACME44 
p.2 
 
 
 
 
Checklist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um dos temas mais debatidos: 
AEC 
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f.31) Saberes que circulam 
no CME 

A prof. Dr.ª … [Presidente da Assembleia Municipal]  referiu que até ao 9º ano existe um 
abandono residual que tem vindo a decrescer desde 1991, altura em que o 9º ano se tornou 
obrigatório. Afirma também, no que concerne ao ensino secundário que se devem procurar 
respostas mais flexíveis para que este nível de ensino possa servir todos os jovens. A dificuldade 
não está em identificar os problemas, mas sim, em dar-lhes resposta. 

ACME36 
p. 3 
 

Tendo sido Secretária de 
Estado da Educação no 
governo anterior a Drª Ana 
Benavente tem um 
conhecimento exaustivo dos 
dossiers/política educativa 
O CME como instrumento 
de acção pública no sentido 
de operacionalizar a 
intenção de trazer para o 
espaço local a discussão da 
agenda da política educativa 
de momento. 
 

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

Desde que sou titular desta pasta, em termos de grandes decisões políticas tomadas 
pelo Conselho, e pareceres dados, recordo-me que teve a ver com a alteração da 
Carta Educativa do concelho, que portanto já tinha sido aprovada mas que veio a ter 
uma alteração e em termos de políticas de fundo foi basicamente nessa matéria que 
interveio o Conselho. 
 
Vamos lá a ver, de certa forma não, e porquê? Porque o grande instrumento e gestão 
e de orientação da política educativa local é a Carta Educativa, e essa, em termos 
das grandes linhas orientadoras, qualquer que seja o responsável político, é esse 

EVE1 
p. 391 
 
 
 
 
 
EVE1 
p. 393 
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documento que segue. 
 
A vereadora Dr.ª apresentou resumidamente os Projectos Educativos aprovados 
pelas escolas e agrupamentos pelo triénio de 2002/2005 e no caso da Escola 
Secundária do Cartaxo, para o triénio de 2003/2006. 
 
O Prof. … [representante do básico] foi designado para representar a Educação no 
Núcleo Executivo da Rede Social do Concelho do Cartaxo 

 
 
 
ACME35 
p. 4 
 
ACME39 
p. 2 

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

Eu devo dizer-lhe, e voltando àquilo que disse há pouco, não tem havido, se me 
permite a expressão, ambiente em torno da educação que seja facilitador dessa 
abordagem, porque essa é a abordagem correcta da educação; vamos ver a educação 
como um todo integrado, vamos olhar para as famílias, para o meio, para as 
dificuldades sociais, vamos integrar isto tudo e vamos fazer da escola também um 
espaço de resposta, não só um espaço de depósito de crianças, perdoe-se-me a 
expressão, mas um espaço de resposta e de interacção com o meio ambiente, com o 
meio envolvente e o ambiente que se tem vivido, de alguma crispação, de alguma 
confrontação até, à volta do Sistema Educativo, não tem permitido uma 
disponibilidade dos agentes educativos para esse debate. 
 
A vereadora informou que na Assembleia de Jovens se falou da necessidade de uma 
escola profissional no Concelho 
 
Face a alguma dificuldade de leitura dos dados [sobre o ensino profissional], a 
vereadora sugeriu que por forma a criar uma maior compatibilidade nos dados em 
análise entre todos os níveis de ensino, poderia a Drª … [representante da DREL] 
reunir com os Presidentes dos Conselhos Executivos das outras escolas, permitindo 
assim, criar um modelo de análise comum a todos. 
 
Quanto a este assunto o Eng. Francisco Casimiro referiu que as autarquias, como 
por exemplo o Cartaxo, já a algum tempo vêm a ultrapassar as suas competências, 
nomeadamente na colocação de auxiliares nas escolas básicas do 1º ciclo. 
 
 
Falou-me na organização vertical dos agrupamentos escolares e das resistências do 

EVE1 
p. 397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME36 
p. 4 
 
 
 
ACME36 
p. 4 
 
 
 
ACME45 
p. 4 
 
Notas de 
campo do 

Tenho que ter uma atenção 
especial para o facto de ser a 
representante da DREL a 
coordenar os trabalhos com os 
Conselhos Executivos, no 
sentido de se chegar a uma 
uniformização dos 
instrumentos de avaliação 
sobre o sucesso e insucesso e 
as alternativas do ensino 
profissional 
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sector do pré-escolar. Considerou esta forma de organização como um exemplo a 
seguir. 
 
Referiu-se também ao alargamento das competências das autarquias no campo 
educativo, no que diz respeito ao pessoal não-docente e ao equipamento escolar. 
Falou do diferendo entre as autarquias e o governo. A seu ver, as autarquias não 
podiam assumir o alargamento de competências pretendido por aquele sem a 
correspondente contrapartida financeira. Considerou que a gestão do pessoal 
docente não deveria fazer parte das responsabilidades da autarquia. Os municípios 
tinham já uma forma de intervir nas escolas através das respectivas assembleias e 
que, usando as suas palavras, «não era necessário criar mais quintinhas nesta área». 
 
 
 

CME do 
Cartaxo 
p. 400 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
pp. 400-
401 

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

 
Apresentação de propostas/projectos educativos de âmbito local para o ano lectivo 
2003/2004, designadamente as comemorações do 30º aniversário do 25 de Abril. 
 
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal Dr.ª … formulou um convite a 
todos os elementos presentes do CME a assistirem à sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal a realizar no próximo dia 24 de Novembro, sob o tema 
“Ambiente”, na qual iriam estar presentes para debater o assunto alguns deputados. 
 
A Prof.ª … [Presidente da Assembleia Municipal] informou que decorreu a 
Assembleia de Jovens no âmbito do 30º Aniversário do 25 de Abril, de manhã com 
os alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e à tarde com os alunos da Escola 
Secundária, referindo que os alunos foram muito participativos e colocaram 
questões muito pertinentes. 
 
A Vereadora apresentou o projecto “Crescer mais crescer melhor”  
 
 
A vereadora referiu que a autarquia candidatou-se ao programa “Ser Criança” e 
pretende elaborar uma candidatura ao programa “Progride _ medida II” na área da 

ACME34 
p. 2 
 
 
ACME34 
p. 2 
 
 
 
ACME36 
p.2 
 
 
 
 
ACME36 
p.4 
 
 
ACME39 

 
 
 
O CME como espaço para 
pensar os problemas, gerir 
os projectos de intervenção 
educativa e social. 
 
 
 
 
 
Não é muito perceptível 
sobre o que se entende como 
territórios educativos. 
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infância e juventude, cujo prazo de candidatura termina em Agosto do corrente ano; 
questionou a possibilidade de cada um dos territórios educativos dispensar um 
técnico para colaborar na elaboração da candidatura deste programa em conjunto 
com os técnicos do Município. Devendo os técnicos designados serem indicados na 
próxima reunião do CME. Os territórios educativos responderam que seria difícil 
dispensar técnicos porque estão em período de férias. 
 
Como não se encontram representantes dos Territórios Educativos para indicar 
professores para projectos em parceria, não é possível abordar este assunto. 
 
O Dr. … [vereador da educação] informou que foi constituída uma Comissão para 
as Comemorações dos 150 anos sob o nascimento do Marcelino Mesquita. Informou 
ainda que neste âmbito estão envolvidos os Agrupamentos e Escola Secundária, no 
sentido de considerarem esta temática nos seus Planos de Actividades para o ano 
lectivo 2006/2007. 

 

 

p.4 
 
 
 
 
 
 
ACME40 
p.3 
 
 
ACME41 
p.2 
 

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

A que eu realço, de facto, e foi aquela em que efectivamente o CME, grosso modo, 
exerceu a sua função de forma correcta, parece-me a mim, foi a Carta Educativa. 
 
De facto, a definição desde o início, e os meus antecessores fizeram um trabalho 
estreito com o CME na preparação da Carta Educativa, no desenvolvimento das 
propostas e dos projectos da Carta Educativa e depois na própria alteração e 
adequação da Carta Educativa à nova legislação, portanto, aí sim, parece-me que o 
CME teve um papel importante; 
 
… em todas as outras decisões de carácter educativo do concelho confesso que não 
vi o CME ter um papel preponderante, de facto acabou por não ter. 
 
A autarquia teve do CME contributos importantes no que diz respeito à Carta 
Educativa. Nas restantes componentes da política educativa, de facto, houve um 
contributo muito diminuto do CME. 
 
 

EVE1 
p. 396 
 
 
 
EVE1 
p. 396 
 
 
EVE1 
p. 396 
 
EVE1 
 p. 396 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A autarquia serve-se do CME 
para gerir o expediente em 
matéria educativa. 
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O plano de transportes para 2004/2005 foi aprovado pelos presentes por 
unanimidade. 
 
 
Apresentação de Programas e Medidas para o ano lectivo de 2005/2006 
 
 
 
A carta educativa (após alterações) teve parecer favorável por unanimidade 
 

 
ACME36 
p.5 
 
ACME39 
p.4 
 
ACME40 
p.3 
 

 

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

Depois, no que diz respeito à gestão do dia-a-dia e ao relacionamento com as 
instituições, tem havido a preocupação, e apesar de terem passado por pessoas 
diferentes, com formações e pontos de vista diferentes, tem havido sempre o 
cuidado de manter um certo fio condutor para que, dada a importância do que 
estamos a falar, para que não se perca também a ligação institucional com os 
agrupamentos e com a escola secundária. Tem havido, parece-me, a preocupação de 
manter um fio condutor no relacionamento com as instituições. 
 
 
A Vereadora informou que foi contactada pelo Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista, para que redigisse um documento síntese das prioridades para o concelho 
em termos de equipamentos escolares para investimento em PIDDAC. Referiu 
também que será enviado um exemplar do documento apresentado a todos os 
membros do Conselho Municipal de Educação e a todos que se encontram 
presentes, para que o mesmo possa ser discutido na próxima reunião do Conselho 
Municipal de Educação. 
 
Outro aspecto importante a considerar, referido nas reuniões com os parceiros para a 
implementação desta Plano, é a necessidade de responsabilização dos pais pelos 
seus educandos posteriormente ás actividades, tempo em que deixam de estar sob a 
responsabilidade da escola. Para o efeito, o Dr. … [Vereador da Educação] referiu 
que é fundamental que os pais, num contrato de adesão voluntário, assumam a 
responsabilidade pelos filhos a partir das horas que deixam as actividades. 
 

EVE1 
p. 393 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME36 
p.5 
 
 
 
 
 
 
ACME42 
p. 2 
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Retomando o tema da relação entre as escolas e a autarquia, considerou-a próxima, de tal 
modo que os presidentes dos conselhos executivos de todos os agrupamentos escolares eram 
convidados para as reuniões do CME. Este facto reforçava a ligação entre o organismo e as 
escolas.  
Havia um trabalho conjunto, quer na elaboração das ordens de trabalhos, quer na 
elaboração do plano de actividades da autarquia. 

 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
p. 400 

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

No caso particular da educação isso ainda é mais gritante neste momento 
porquê? Nós sabemos que a educação no nosso país, e sobretudo nos últimos 
tempos, tem passado por fases de grandes mudanças, de grande turbulência, o 
que significa que a atenção dos agentes nela intervenientes tem estado virada 
para situações muito mais imediatas, de resolução muito mais imediata. Refiro-
me à questão do processo de avaliação do pessoal docente e refiro-me a outra 
questão que tem muito mais a ver com as autarquias, que tem a ver com a 
transferência de competências da administração central para as autarquias, e à qual 
aderimos, o que fez que nós tivéssemos aqui uma mudança de paradigma quase, em 
termos do relacionamento com os agrupamentos, com as escolas, com as estruturas 
dos agrupamentos; estou a falar do Conselho Geral, no qual a autarquia tem uma 
participação, e que elege o director, etc.. 
 
Sobre este assunto, a vereadora referiu que este é um primeiro relatório progresso e 
que o documento em apreço é um anexo (memorando de uma reunião inicial) e que 
futuramente a carta educativa irá necessariamente progredir, com o contributo deste 
conselho, para uma versão mais completa. 
Sobre este assunto foi enviada cópia da acta à empresa CEDRU. 
 
 
O CME reafirmou o seu interesse em sugerir à Rodoviária Nacional o embarque e 
desembarque dos alunos junto à Escola Secundária do Cartaxo. 
 
Na sequência da intervenção da Dr.ª [representante do Ensino Básico], o Dr. 
[vereador da educação] sugeriu a elaboração de um documento para a Direcção 
Regional de Educação de Lisboa, no sentido de se adoptar uma postura 
reivindicativa face ao encerramento das escolas com menos de 10 anos, alertando 

 
EVE1 
p. 392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME37 
p. 2 
 
 
 
 
 
ACME39 
p. 3 
 
 
ACME41 
p. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussão da Carta educativa –  
 
 
Perspectiva do vereador: 
utilizar o CME para dar a 
conhecer a intervenção das 
autarquias, para mobilizar os 
representantes para a linha de 
intervenção da autarquia, para 
legitimar o seu trabalho. 
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para ao necessidade de se analisar escola a escola, assim como manifestar 
solidariedade para com os outros municípios. 
 
O Sr. Presidente garantiu que estava a haver um grande empenho por parte de todos 
e pela Câmara em particular em resolver a situação, de forma a que todos os alunos 
do concelho tenham a disciplina de inglês especialmente o 3º e 4º anos. 
 
Entregaram esta incumbência (AEC) a empresas privadas e o processo não correu 
bem nas escolas. Na sua opinião, tal facto deveu-se à inexistência ou à fragilidade 
do relacionamento que se estabeleceu entre o professor titular da turma e os 
professores dessas actividades. Também identificou outros aspectos que 
contribuíram para essa avaliação negativa: deveria ter havido uma relação entre 
estas actividades e o projecto de cada agrupamento escolar; deveria ter havido 
reuniões com os professores. Esta falta de comunicação teve impacto junto dos 
alunos com o surgimento de problemas de indisciplina, que se tentaram resolver 
melhorando a coordenação entre todos os intervenientes e procurando estabelecer 
ligações e o diálogo entre professores 
 
 

 
 
 
ACME43 
p. 2 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
p. 400 

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

Do meu ponto de vista foi mais o conhecimento efectivo do terreno, ou seja, um 
conhecimento efectivo do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, do que 
neste momento funciona menos bem neles, e na adequação dos espaços e do 
funcionamento desses estabelecimentos de ensino para o futuro e para uma escola 
mais moderna e mais virada para as necessidades educativas futuras. 
 
Sobretudo, o que eu senti nos CME em que participei foi isso, esse contributo do 
saber prático do funcionamento efectivo, nunca senti um contributo ao nível de 
pensar a educação, confesso-lhe que não. 

EVE1 
p. 397 
 
 
 
EVE1 
p. 397 

 

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

A vereadora informou que a recepção aos professores para o ano lectivo próximo 
está prevista para nove de Setembro, organizada no horário e espaços habituais e 
que será feita, pelos técnicos responsáveis, uma apresentação de todos os projectos 
concelhios que promovem o apoio à infância e juventude. 
 
 

ACME37 
p.5 
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Deliberou por unanimidade o Conselho Municipal de Educação a realização das 
sessões das Assembleias Municipais de Jovens com as seguintes datas e temas, 1º 
Ciclo, 9 de Junho, pelas 10.00 horas, com o tema “Segurança”, 2º e 3º Ciclos, 5 de 
Maio pelas 15.00 horas, com o tema “SAÚDE: Álcool – Benefícios/Malefícios”, e 
Ensino Secundário, 5 de Maio pelas 10.00 horas com o tema “CARTAXO: Que 
futuro para os jovens do concelho 

 

O Dr. [representante das juntas de freguesia] questionou quando estão concluídas as 
obras na EB1 de Vale da Pedra. E referiu também a necessidade de formação para 
as funcionárias das escolas básicas de 1º ciclo no sentido destas passarem a 
Auxiliares de Acção Educativa. O Dr. … , propôs também a criação de um apoio 
(bolsa) para estudo universitários, com critérios muito exigentes, no sentido de 
tentar criar raízes com o concelho. 
 
Falou da importância da prestação de contas e do modo como geria o seu blog, 
dando informações resumidas da intervenção desta entidade. 
 

 
ACME41 
p.1 
 
 
 
 
 
ACME41 
p.3 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo 
p. 400 

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

Eu julgo que o que falta aqui no CME é exactamente isso, ou seja, um espaço de 
debate, muito mais do que um espaço onde se leva uma ordem de trabalhos, lê-se, 
aprova-se ou não e acaba o Conselho. 
 
Portanto, o que tem que ser trazido aqui para o Conselho é um novo conceito, ou 
seja, não é como se fosse uma sessão de Câmara ou de Assembleia Municipal, em 
que se cumpre uma ordem de trabalhos, é um espaço de debate, um espaço com 
convidados especialistas de fora do Conselho, especialistas de educação a nível 
nacional, especialistas a outro nível, que devem ser trazidos para o CME como 
convidados, que devem proporcionar espaços de debate e de interactividade entre os 
vários membros, de aprendizagem política. É assim que eu vejo o CME a funcionar. 
 
Tendo sido decidido na reunião anterior o envio de um ofício para as entidades 
competentes do Ministério da educação sobre as necessidades do concelho no que 
respeita à dotação de técnicos de psicologia para os serviços referidos em epígrafe, 
ofício esse que seria subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara, pela Vereadora e pela 

EVE1 
p. 398 
 
 
 
 
EVE1 
p. 398 
 
 
 
ACME37 
p.6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na reunião anterior tinha 
ficado agendada esta tarefa, 
não sendo visível qualquer 
discordância. A perspectiva da 
representante da DREL alterou-
se. 
 
3º Vereador da Educação desde 
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representantes da DREL; tendo esta última, duvidado da validade da deliberação e 
da necessidade da subscrição e não tendo concordado com o teor do ofício proposto; 
a vereadora propôs que o assunto fosse tratado em reunião posterior. 
 
 
O Eng. … [vereador da educação] concorda plenamente com a opinião do Dr. …, 
reforçando que a posição da autarquia será essa mesma. Foi aprovado por 
unanimidade renovar o contracto com a empresa Zonameeting para o ano lectivo 
2008/2009.  
 
 

 
 
 
 
ACME45 
p.3 
 
 
 
 
 

2003 

h.41) Importância atribuída pela autarquia 
ao CME 

2.º - ser o consultor do poder decisor, é aquele órgão que irá no futuro funcionar 
como o órgão que sanciona as políticas educativas do município, que propõe 
correcções, que aprova as grandes linhas orientadoras, e que faz emanar para o 
executivo municipal as recomendações de quem efectivamente conhece o sistema 
educativo na sua globalidade, e que tem a obrigação e o direito de dar o seu 
contributo para a definição da política educativa municipal.  
 
Eu julgo que no futuro, a médio prazo, os CME terão um papel, serão quase os 
parlamentos locais da educação, digamos assim, e é este o papel que devem ter e 
que ainda não conseguiram. 
 
Eu não consigo fazer um balanço muito positivo, confesso-lhe que não, não me 
perguntou isso mas deixe-me dizer-lhe, por culpa de todos os intervenientes, da 
Câmara, de todos os agentes intervenientes, e de facto, vejo no espaço de um ou 
dois anos alguma dificuldade. 
 
Depois, com a consolidação do Sistema Educativo, vejo de facto aqui a 
possibilidade de um aprofundamento do papel do CME. 
 
A vereadora … referiu que O CME poderia pronunciar-se sobre temas para a 
próxima assembleia de jovens. 
 
Fazia uma avaliação positiva do seu funcionamento, (…) 

EVE1 
p. 395 
 
 
 
 
 
EVE1 
p. 395 
 
 
 
EVE1 
p. 398 
 
 
EVE1 
p. 398 
 
ACME36 
p.2 
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Direccionando a conversa para o CME, perguntei-lhe se a autarquia se revia nessa 
entidade. Respondeu-me que este conselho não acrescentava nada ao trabalho 
da autarquia. Se se reunisse todos os meses seria um interlocutor activo. Assim, 
considerava-o mais uma oportunidade para se fazer um balanço das 
actividades. A intervenção educativa da autarquia não poderia estar 
condicionada por um órgão que se reunia apenas quatro vezes por ano; tanto 
mais que tinha um carácter meramente consultivo. Na sua opinião, o CME 
cumpria a sua missão mas não acrescentava muito mais. Rematou a conversa 
dizendo que trabalhava «mais a nível macro, do que a nível micro». 
 
A partir da sua saída da vereação considera que o CME tenta cumprir as reuniões 
determinadas pela legislação, perdendo muita da agilidade e capacidade de análise 
estratégica. Falou da necessária continuidade no CME. 
 

 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo  
p. 401 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo  
p. 403 
 

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

O papel que eu vejo o CME a desempenhar no futuro, que não tem neste momento, 
devo dizer de forma muito clara que acho que não tem, é o seguinte: 1.º - permitir 
que as várias instituições se reúnam ao mais alto nível e que discutam e debatam os 
problemas efectivos da educação; 
 
Sobretudo os representantes dos docentes, da parte das escolas que era quem sentia 
a necessidade da adequação das instalações, do seu aumento e da construção de 
novos equipamentos, sobretudo a esse nível e da criação de novas condições; 
 
… os restantes elementos, de facto, assumem por norma uma atitude mais passiva e 
mais de expectativa, digamos assim. 
 
O Dr. … , representante da CEDRU – empresa a quem a Associação de Municípios 
da Lezíria do Tejo adjudicou a elaboração das Cartas Educativas fez a apresentação 
do relatório de progresso e agradeceu o apoio prestado pela Câmara, na sua 
elaboração. 
 
 

EVE1 
p. 395 
 
 
 
 
EVE1 
p. 397 
 
EVE1 
p. 397 
 
ACME36 
p.5 
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(…) por exemplo, muitas das alterações no trânsito e outras questões de 
segurança foram o resultado da intervenção do CME e dos representantes da 
PSP. Valorizou a intervenção e o trabalho desenvolvido com o Centro de 
Saúde. Contudo, identificou alguns aspectos negativos: a falta de nomeação do 
representante do sector do pré-escolar; a falta de ligação entre representantes e 
representados. Justificou esta última referência, tendo em conta o que faria, 
como agiria, se tivesse a incumbência de representar uma entidade no CME. 

 

Notas de 
campo do 
CME do 
Cartaxo  
p. 399 

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

Depende em parte da autarquia, mas depende em grande parte da disponibilidade 
dos agentes educativos, nomeadamente, dos órgãos directivos dos agrupamentos 
escolares e das escolas terem disponibilidade para pensarem no CME efectivamente 
com grande importância e peso no âmbito municipal. 
 
Julgo que, e isto não é alijar a responsabilidade, é, pelo contrário, dizer que 
enquanto os agentes educativos não se compenetrarem e não perceberem o papel do 
CME, dificilmente ele vai conseguir ter o espaço de intervenção que merece e para o 
qual foi criado. 
 
O Dr. … [Vereador da Educação] fez referência à excelente colaboração por parte 
dos Agrupamentos e Escola Secundária, no desenvolvimento de um trabalho de 
parceria, nas áreas da Segurança, Saúde e Acção Social.  
 
 
O Dr. … [Vereador da Educação] referiu que devia dar-se a devida importância ao 
papel das escolas, e que nesse sentido proponha uma feira de projectos educativos a 
organizar no final do ano lectivo 2007/2008, afim de dar a conhecer à comunidade o 

enorme trabalho desenvolvido pelas escolas. 

EVE1 
p. 396 
 
 
EVE1 
p. 396 
 
 
 
ACME41 
p.2 
 
 
 
ACME44 
p. 6 

 
 
Interessante equacionar a 
diferente forma como cada 
vereador gere o CME, ou como 
dá a conhecer as actividades da 
autarquia. Há diferenças 
consideráveis nos 11 CME. O 
que tenho é procurar 
conceptualizar essas diferenças. 

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

… depois o pessoal não docente tem receios de mudança de situação laboral; tem 
receio que o seu peso dentro da própria gestão da escola diminua por efeito do 
aumento do peso da autarquia; no fundo o que se passa é que há aqui uma 
correlação de forças que está em movimento e que se altera, e sempre que se altera 
uma correlação de forças, 
 

EVE1 
p. 394 
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i.45) i.45) Os representantes 
servem-se/não se servem do 
CME para resolver problemas/ 
situações concretas das 
entidades representadas 

 
Ainda na mesma página (carta educativa), parágrafo seguinte, interveio o Sr. [representante 
das IPSS] que repudiou a “dimensão excessiva” atribuída ao Jardim-de-Infância do Cartaxo. 
Sobre esta matéria salientou o projecto pedagógico da instituição, o enquadramento ambiental 
e qualidade das instalações e evidenciou o apoio social prestado pela instituição às crianças do 
concelho muito em especial o facto de receber muitas crianças de outras freguesias 
facultando-lhes transporte gratuito. 
 
Na pág. Quarenta e quatro (carta educativa) o Dr. … [representante do ensino secundário] 
alertou para a necessidade de actualização relativa à oferta educativa do ensino secundário, 
tendo em conta a reforma educativa que se iniciará no próximo ano lectivo e propôs que se 
corrigisse o quarto parágrafo abolindo o adjectivo “elevado” relativo ao número de salas de 
aulas normais substituindo-o pelo número – trinta e sete. 
 
Ainda sobre a mesma página, o Dr. … [representante da área desporto] propôs que o 
documento contemplasse a oferta educativa alternativa dos concelhos que fazem fronteira com 
o concelho do Cartaxo, aproveitando o facto da empresa que elabora este estudo ser 
responsável pelas cartas dos concelhos da Associação de Municípios da Lezíria de Tejo 
[actualmente Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo] 
 
O Dr. … [representante do secundário], questionou o facto dos semáforos que estão instalados 
junto à Escola Secundária há mais de um ano, não estarem ainda a funcionar 
 

ACME37 
p. 2 
 
 
 
 
 
ACME37 
p. 2 
 
 
 
 
 
 
ACME37 
p. 2 
 
 
 
ACME41 
p.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muito interessante este aspecto 
da transversalidade das cartas 
educativas 

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

 A Dr.ª [representante da saúde] referiu que se devia repensar sobre o que tem feito nos 
últimos 10, 15 anos em termos de infância e adolescência (a propósito do projecto Crescer 

mais e melhor). Hipótese de se fazerem reuniões para priorizar intervenções no concelho; 
reforçou a necessidade de se perceber qual o papel de cada estrutura e cada interveniente e 
como se pode funcionar em articulação; tentar priorizar em função dos recursos e 

ACME39 
p. 3 
 
 
 

O CME como espaço para 
pensar os problemas, gerir os 
projectos de intervenção 
educativa e social 
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fundamentalmente intervir até ao 9º ano de escolaridade. 
 
Temos que ser criativos. 

ACME39 
p. 4 

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

O Professor … [representante do básico] apresentou um voto de pesar pelo recente 
falecimento do professor …, de Pontével. O Conselho aprovou por unanimidade. 
 
A Educadora … [representante do pré-escolar] face a esta preocupação, refere que tem de 
haver uma grande referência na escola – desde o jardim-de-infância ao Ensino Secundário. 
Todos os intervenientes têm que ser chamados a intervir neste problema: “A Escola não é 
atractiva para os alunos”. 
 
A Prof. … [representante da associação de pais] mencionou facto do concelho ainda não estar 
munido de uma oferta de cursos profissionais suficiente para os alunos do concelho. 

 
O Prof. [representante do Ensino Secundário] referiu que não faz sentido a criação de uma 
escola profissional sem a parceria da Escola Secundária, uma vez que esta escola já ministra 
cursos profissionais e tem professores qualificados com horário zero. 
 

 

A Professora … [representante da associação de pais] referiu que é de louvar o trabalho da 
Escola Secundária no aumento de cursos profissionais, uma vez que oferece mais três cursos 
neste ano lectivo. 
 
 
O Dr. … representante do Ensino Secundário Publico, é da opinião que, caso a autarquia 
venha a prolongar o contracto com a actual empresa deve alertar para os problemas que estão 
a ser debatidos. 
 
 

ACME37 
p.6 
 
ACME39 
p.4 
 
 
 
 
ACME41 
p.4 
 
 
 
 
 
ACME42 
p.3 
 
 
ACME45 
p.3 
 

Aspecto interessante este do 
CME ser um espaço que 
transcende a esfera política, 
para se “intrometer” na esfera 
social/privada, no sentido ético 
de lamentar o falecimento de 
um professor 
 

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

O Presidente do Conselho Executivo da E.B. 2,3 José Tagarro sugeriu fazer uma auscultação 
junto dos alunos, a decorrer de Maio a Junho, apresentando em Julho os temas propostos (para 
a Assembleia de Jovens). 
 

ACME36 
p.2 
 
 

 
 
O CME de facto exerceu 
uma actividade reguladora 
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resolver problemas das suas 
escolas 

Ainda sobre este anexo a Dr.ª … [representante da DREL e Presidente do Conselho Executivo 
da Secundária] manifestou o seu veemente protesto por não constar do mesmo a necessidade 
de ATL nos Casais Lagartos, situação que poderá ter como consequência o encerramento 
daquele estabelecimento de ensino por não ter matrículas para o primeiro ano, optando os 
encarregados de educação pela inscrição na EB1 de Pontével onde existe essa valência de 
apoio social. 
 
 
Sobre os Projectos Educativos dos Agrupamentos verticais e Escola Secundária, os docentes 
responsáveis informaram que os seus projectos educativos trienais estavam em vigência, que 
quanto aos planos anuais de escola só em Setembro ou Outubro os mesmos estariam 
aprovados. 
 
A professora … o em representação do Agrupamento Marcelino Mesquita, referiu que o 
Agrupamento está muito desmotivado em relação à implementação do PEC, considerando 
mesmo que não têm condições para o implementar devido à falta de salas. Mencionou 
também a necessidade de se desenvolver os projectos previstos na Carta Educativa do 
Município, como solução para os problemas que agora se colocam. 
 
Relativamente ao Agrupamento D. Sancho I, o Professor … Presidente do Conselho 
Executivo no balanço que fez referiu que não houve aulas de inglês para nenhum dos anos 
durante o período lectivo, tendo as mesmas sido leccionadas no período de férias dos alunos, 
ao contrário do que aconteceu com o Agrupamento Marcelino Mesquita.  
 
 
A Professora … [Agrupamento Marcelino Mesquita] relativamente a este assunto leu o texto 
que a seguir se transcreve: “Tendo ficado em suspenso, na ultima reunião do CME, a 
esperança, da nossa parte, de que melhorassem algumas situações relativas ás AEC, foi com 
agrado que vimos as nossas expectativas concretizarem-se na sua maioria, mercê de um 
dialogo constante e vontade mutua [Agrupamento e Zona Meeting] de fazer um melhor 
trabalho. Todavia, continuamos com um condicionalismo que se prende com o número de 
professores e que levou, recentemente, as AEC ás páginas da imprensa escrita local. … “ 
 
A professora … [representante do Agrupamento D. Sancho I] tentou sensibilizar o Concelho 

ACME37 
p.2 
 
cruza com 
f.28 
 
 
 
 
ACME37 
p.4 
 
 
 
ACME42 
p.2 
 
 
 
ACME44 
p.2 
 
 
 
 
ACME45 
p.2 
 
 
 
 
 
 
ACME45 

no processo de construção 
da Carta Educativa. 
 
 
Repare-se o aspecto 
interessante de ser a 
representante da DREL a 
chamar a atenção da gestão 
da rede escolar e da gestão 
articulada entre a rede de 
ensino público e as 
actividades de ATL. Denota-
se uma relação de 
proximidade com as escolas. 
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Municipal de Educação para a necessidade haver equipas multidisciplinares a funcionarem 
nas escolas. 
 
 

p.4 

 j.49) Importância atribuída 
pelos actores locais ao CME 

A educadora … [representante do pré-escolar] sugeriu que as recomendações ou pareceres 
saídos das reuniões do Conselho Municipal de Educação, fossem dirigidas ao Ministério da 
Educação numa tentativa de reforçar as diligências da Câmara Municipal do Cartaxo. 
 
A título de balanço do ano lectivo a Dr.ª … [representante do Básico] realçou a exigência 
imposta aos docentes pela reestruturação profunda da carreira docente, que pode ter 
implicações na forma como o docente se vai relacionar com a sua profissão.  
Os docentes têm dado o seu melhor, têm-se empenhado no que se refere às políticas 
estruturantes do governo, em particular no programa das novas oportunidades, ver a escola 
com um ensino diferenciado em função da heterogeneidade dos seus públicos.  
 
A Dr.ª [representante do básico] manifestou o agrado como a autarquia tem continuado a 
apoiar as actividades culturais e desportivas no concelho, contudo, lamentou que na 
comunicação social [deliberações da Câmara Municipal] não é dado a devida importância ao 
papel das escolas nas actividades. 
 

ACME35 
p. 3 
 
 
 
ACME44 
p. 3 
 
 
ACME44 
p. 6 
 

Existem problemas com as 
construções escolares e 
refeitórios e a representante do 
pré-escolar propõe que as 
recomendações e pareceres do 
CME sejam enviados para o 
ME. 
 

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

Pelo Agrupamento D. Sancho I foram entretanto apontadas as falhas a seguir indicadas: O 
horário foi entregue à 6º feira à tarde para iniciar as actividades na 2º feira, o qual não 
constava o nome dos professores. A substituição de professores por animadores culturais que 
evidenciavam uma notória falta de experiência. A necessidade de por em prática a carta 
educativa. A necessidade de existir boa vontade por parte de todos afim de corrigir no 
próximo ano e fazer a planificação com os agrupamento.  
 
Quanto ao Agrupamento Marcelino Mesquita o balanço é positivo, no entanto houve algumas 
falhas apontadas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, tais como a falta de 
articulação, a necessidade de reuniões de apresentação e a referencia à carga horária excessiva 
para o 1º e 2º anos. Agradeceu à Câmara Municipal toda a colaboração que foi dada ao longo 
do ano lectivo. 
 
O Professor … [representante do Agrupamento D. Sancho I] refere que tem por habito 

 
 
 
 
 
 
ACME44 
p. 3-4 
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consultar o blogue do Dr. … [Vereador da Educação], que reflecte o trabalho das escolas.  
O Professor … informou o Conselho Municipal de Educação que todos os pedidos efectuados 
pelo Agrupamento D. Sancho I à Câmara Municipal foram satisfeitos, realçando a existência, 
durante todo o ano lectivo, de um trabalho de parceria entre a autarquia e as escolas. 

 
ACME44 
p. 6 

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

A Drª … [representante do básico] referiu que o Decreto-Lei 7/2003 devia merecer uma 
alteração no sentido de integrar como representantes os elementos dos Agrupamentos e Escola 
Secundária e não representantes dos docentes como é o seu caso.  
Lamenta ainda o facto de não se ter conseguido o representante dos docentes do pré-escolar.  

[representante do Agrupamento Marcelino Mesquita] A fim de dar resposta a varias questões 
colocadas pelos nossos Pais/Encarregados de Educação e em parceria com a Associação de 
Pais do Agrupamento nasceu o regulamento das AEC que faremos chegar a todos os 
parceiros. 

ACME44 
p.3 
 
 
ACME45 
p.2 
 

O facto da representante do 
básico ter sido a anterior 
vereadora da educação faz toda 
a diferença. 

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

O Prof. … [representante do básico] sugeriu recomendar aos Territórios Educativos que 
tivessem em consideração nos seus planos anuais os seguintes problemas: Violência, 
agressividade e abandono. 
 
A Drª … [representante da saúde] referiu também o problema da maternidade precoce. 
 
A Dr.ª … [representante do Ensino Básico] referiu que o Plano (AEC) só poderá vir a ter 
sucesso com a implementação da Carta Educativa, designadamente na cidade do Cartaxo 
(onde existem escolas a funcionar em regime de desdobramento de horário). Referiu também 
que se o PEC iniciar em Janeiro, poderá criar alguma instabilidade aos encarregados de 
educação uma vez que estes têm de programar a sua vida em Junho. 
 
O Dr. [representante do secundário a propósito da discussão sobre o fecho das escolas] 
considera que é muito redutor medir a qualidade pedagógica pelo n.º de alunos em sala. 
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O facto da representante do 
básico ter sido a vereadora 
faz toda a diferença. Que 
conhecimento é mobilizado 
em cada CME? 
 
 

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

A Prof.ª … [representante da Associação de pais] referiu que considera importante que todos 
os alunos do concelho do Cartaxo tenham as mesmas oportunidades [ a propósito das AEC]. 
 
O Dr. … [representante do secundário a propósito da transferência de competências para as 
autarquias] referiu que este processo deveria ser efectuado de forma faseada 

ACME43 
p.2 
 
ACME44 
p. 5 
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5.5 Entrevista ao Vereador da C. M. do Cartaxo 

Cartaxo, 13 de Março de 2009 

 

Entrevistadora: O senhor vereador está neste processo de constituição dos Conselhos Locais / 

Conselhos Municipais desde quando?  

 

Vereador: Eu tenho a área da educação desde há pouco tempo, há cerca de dois anos, e 

efectivamente eu não participei enquanto político na constituição do Conselho Municipal de 

Educação. Desde que sou titular desta pasta, em termos de grandes decisões políticas tomadas 

pelo Conselho, e pareceres dados, recordo-me que teve a ver com a alteração da Carta 

Educativa do concelho, que portanto já tinha sido aprovada mas que veio a ter uma alteração e 

em termos de políticas de fundo foi basicamente nessa matéria que interveio o Conselho. 

 

Entrevistadora: Está na autarquia há quantos anos? 

 

Vereador: Eu estou neste mandato, como vereador, mas nem sempre com a educação. No 

mandato anterior estive como chefe de gabinete do presidente, pelo que não tinha 

praticamente contacto com a educação. Desde 4 de Janeiro de 2002 estive, primeiro, como 

chefe de gabinete e depois de 2005 como vereador. 

 

Entrevistadora: Como chefe de gabinete, o Sr. Vereador não acompanhou o processo de 

passagem do Conselho Local para o Conselho Municipal? 

 

Vereador: Não acompanhei. 

 

Entrevistadora: Do ponto de vista político, como entende este processo de constituição dos 

Conselhos Locais/Conselhos Municipais de Educação, da forma como o próprio poder central 

orientou as autarquias para a criação e institucionalização dos CME? 

 

Vereador: A minha experiência vai-me dizendo que o funcionamento prático deste tipo de 

estruturas é sempre algo pesado, neste sentido, os efeitos práticos do funcionamento do 

Conselho, e falo no Cartaxo, eventualmente noutros CME será assim também, do meu ponto 

de vista ficam aquém daquilo que se pretende, isto porque não há, até do ponto de vista da 

administração central, e também das entidades intervenientes no concelho, não há a noção 
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muitas vezes do verdadeiro alcance efectivo e do verdadeiro peso institucional do CME. 

Portanto, a sensação que me dá é que o CME existe, tem um papel importante, mas esse papel 

efectivamente não é assumido por parte dos diferentes parceiros. No caso particular da 

educação isso ainda é mais gritante neste momento porquê? Nós sabemos que a educação no 

nosso país, e sobretudo nos últimos tempos, tem passado por fases de grandes mudanças, de 

grande turbulência, o que significa que a atenção dos agentes nela intervenientes tem estado 

virada para situações muito mais imediatas, de resolução muito mais imediata. Refiro-me à 

questão do processo de avaliação do pessoal docente e refiro-me a outra questão que tem 

muito mais a ver com as autarquias, que tem a ver com a transferência de competências da 

administração central para as autarquias, e à qual aderimos, o que fez que nós tivéssemos aqui 

uma mudança de paradigma quase, em termos do relacionamento com os agrupamentos, com 

as escolas, com as estruturas dos agrupamentos; estou a falar do Conselho Geral, no qual a 

autarquia tem uma participação, e que elege o director, etc.. Todos esses procedimentos estão 

em marcha, digamos assim e, do meu ponto de vista, o papel do CME, que é um papel 

fundamental, de dar as grandes linhas orientadoras da política educativa do concelho, até para 

o próprio executivo municipal, não se tem conseguido atingir esse objectivo, não tem havido 

condições práticas para se atingir esse objectivo. Parece-me que só poderemos começar a 

trabalhar nos CME com verdadeiro afinco quando todos estes processos tiverem estabilizado, 

quando o nosso sistema educativo atingir uma fase de maturidade que lhe permita começar a 

olhar para si próprio, de facto, com uma perspectiva de médio e longo prazo. Neste momento, 

confesso-lhe, não só como vereador da Câmara com o pelouro da educação, mas como 

professor, e profissional da educação, o Sistema Educativo não está, os actores educativos não 

estão, do meu ponto de vista, muito motivados para o médio e longo prazo, estão mais 

motivados para o curto prazo, desse ponto de vista é muito difícil que o CME funcione em 

pleno nestas condições.  

 

Entrevistadora: Neste processo de institucionalização dos CME, qual é o espaço de influência 

da ANMP e da CULT? A relação que estabelecem com os outros municípios contribui para o 

vosso trabalho e para a perspectiva política da autarquia? 

 

Vereador: Devo-lhe confessar que não, da parte da ANMP tenho notado uma intervenção 

mais do ponto de vista de negociação com a Administração Central e não propriamente 

preocupação com grandes linhas orientadoras da política educativa municipal. No caso da 
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Comunidade Urbana (CULT), neste momento Comunidade Intermunicipal (CIM), de facto, 

não tem havido uma intervenção significativa nessa área. 

 

Entrevistadora: Porque é que o CME, na sua autarquia, tomou uma dada orientação e não 

outra? Estou a referir-me à forma como é presidido o CME, como funciona o sistema de 

representatividade, quem são os convidados?  

 

Vereador: Eu devo-lhe dizer que neste momento, efectivamente, quem preside é o senhor 

presidente da Câmara, no caso do nosso CME, e posso dizer de uma forma muito genérica, o 

senhor presidente preside e faz também parte do Conselho o senhor presidente da Assembleia 

Municipal, o vereador da educação, o representante da DREL, representantes dos 

agrupamentos e das escolas, dos encarregados de educação e dos pais, da associação de 

estudantes, isto é o habitual, das forças de segurança, do IPJ, que vem esporadicamente, e 

depois, o que é que acontece em termos práticos, normalmente o senhor presidente da câmara 

acaba por delegar no vereador a presidência do Conselho e acaba por ser o vereador que faz a 

gestão, mas efectivamente o presidente faz parte do Conselho. 

 

Entrevistadora: Tem havido alguma sucessão de vereações da educação. Do ponto de vista 

político altera a gestão local da educação? 

 

Vereador: Vamos lá a ver, de certa forma não, e porquê? Porque o grande instrumento e 

gestão e de orientação da política educativa local é a Carta Educativa, e essa, em termos das 

grandes linhas orientadoras, qualquer que seja o responsável político, é esse documento que 

segue. Depois, no que diz respeito à gestão do dia-a-dia e ao relacionamento com as 

instituições, tem havido a preocupação, e apesar de terem passado pelo pessoas diferentes, 

com formações e pontos de vista diferentes, tem havido sempre o cuidado de manter um certo 

fio condutor para que, dada a importância do que estamos a falar, para que não se perca 

também a ligação institucional com os agrupamentos e com a escola secundária. Tem havido, 

parece-me, a preocupação de manter um fio condutor no relacionamento com as instituições. 

 

Entrevistadora: Retomando ainda a ideia de mudança de paradigma de que me falou: do ponto 

de vista da descentralização, essa mudança de paradigma coloca a autarquia em que posição 

relativamente às escolas e à política educativa local? 
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Vereador: Eu julgo que essa mudança recentra a condução da política educativa, nas suas 

grandes opções, nas autarquias. Eu acho que assim é que está correcto, eu julgo mesmo que 

seria correcto e caminharemos para aí, que a própria gestão do pessoal docente 

tendencialmente possa vir a passar para as autarquias. Verificou-se que o modelo centralista 

de gestão da educação não funciona, porque torna o decisor político da educação demasiado 

distante da instituição escola e eu sei por experiência própria a dificuldade que o órgão 

executivo da escola ou do agrupamento de escolas tem em comunicar com o decisor político, 

em fazer-lhe chegar as suas ansiedades, preocupações e necessidades; quando o centro da 

decisão política passa para a autarquia esse contacto passa a estar à distância de um 

telefonema directo e os senhores presidentes do conselho executivo e os senhores directores 

das escolas contactam directamente com o vereador por telefone e dão-lhe conhecimento 

directamente das suas necessidades, o que estão a prever para o próximo ano lectivo, 

necessidades de transporte, de equipamento, de material didáctico, etc. . Sem dúvida nenhuma 

que é uma alteração radical de relacionamento e, do meu ponto de vista, para melhor; qual é a 

consequência? A autarquia está mais exposta e sofre mais pressão, eventualmente tem menos 

capacidade de resposta do ponto de vista financeiro, porque estamos numa situação financeira 

complicada mas, do ponto de vista de relacionamento institucional é para aqui que temos que 

ir em termos de administração e de gestão do Sistema Educativo. 

 

Entrevistadora: Parece-lhe que, da parte das escolas, há uma boa recepção a esse novo 

paradigma? 

 

Vereador: Da parte das escolas há alguma resistência, porque há um certo desconhecimento e 

uma certa ansiedade que advém do desconhecimento; vamos lá a ver, e isso é perfeitamente 

normal, esta indecisão que foi gerada um pouco pelo governo, de algumas autarquias 

assumirem as competências e outras não assumirem, e depois as escolas perguntam porque é 

que esta autarquia assume e aquela não assume, há vantagens e há desvantagens; depois o 

pessoal não docente tem receios de mudança de situação laboral; tem receio que o seu peso 

dentro da própria gestão da escola diminua por efeito do aumento do peso da autarquia; no 

fundo o que se passa é que há aqui uma correlação de forças que está em movimento e que se 

altera, e sempre que se altera uma correlação de forças, ou seja, a administração central 

diminui a sua influência, cria um espaço vazio que vai tendencialmente ser preenchido pela 

administração local mas sem beliscar, e esse é o espírito da lei, sem beliscar minimamente a 

autonomia própria de cada estabelecimento de ensino e de cada agrupamento de escolas. 
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Agora nesta fase não é fácil, todos sabemos qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar, 

enfim, mas acho que é um caminho que se faz caminhando, como se costuma dizer, e vamos 

com certeza levar a bom porto esse caminho. 

 

Entrevistadora: E sente as autarquias capacitadas para essa tamanha responsabilidade, do 

ponto de vista técnico, de perspectivar a educação? 

 

Vereador: Sinceramente sinto, sinto porque nós temos vindo a dotar também os nossos 

quadros técnicos de pessoas com formação superior, técnicos jovens, com novas ideias, com 

uma motivação acrescida. Eu julgo que com novos quadros técnicos bem preparados e bem 

motivados, e com a facilidade que advém da proximidade, o conhecimento ir-se-á consolidar, 

o conhecimento mútuo e o conhecimento técnico do funcionamento. É preciso recordar 

também que há longos anos que as autarquias têm a seu cargo o 1.º ciclo e que têm uma 

intervenção muito forte no jardim-de-infância. Não é novidade para as autarquias a 

intervenção na área da educação, o alargamento de competências vem trazer um acréscimo de 

responsabilidade e um acréscimo de necessidade de intervenção mas, já há um know-how das 

autarquias ao longo destes anos todos nesta matéria. 

 

Entrevistadora: Na sua opinião, para que serve o CME em todo este processo? 

 

Vereador: O papel que eu vejo o CME a desempenhar no futuro, que não tem neste momento, 

devo dizer de forma muito clara que acho que não tem, é o seguinte: 1.º - permitir que as 

várias instituições se reúnam ao mais alto nível e que discutam e debatam os problemas 

efectivos da educação; 2.º - ser o consultor do poder decisor, é aquele órgão que irá no futuro 

funcionar como o órgão que sanciona as políticas educativas do município, que propõe 

correcções, que aprova as grandes linhas orientadoras, e que faz emanar para o executivo 

municipal as recomendações de quem efectivamente conhece o sistema educativo na sua 

globalidade, e que tem a obrigação e o direito de dar o seu contributo para a definição da 

política educativa municipal. Eu julgo que no futuro, a médio prazo, os CME terão um papel, 

serão quase os parlamentos locais da educação, digamos assim, e é este o papel que devem ter 

e que ainda não conseguiram.  
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Entrevistadora: Acha que isso depende mais da vontade política da autarquia e da mobilização 

e do investimento que a autarquia faz no CME ou antes depende da forma como os 

representantes desenvolvem a sua própria intervenção?  

 

Vereador: Depende em parte da autarquia, mas depende em grande parte da disponibilidade 

dos agentes educativos, nomeadamente, dos órgãos directivos dos agrupamentos escolares e 

das escolas terem disponibilidade para pensarem no CME efectivamente com grande 

importância e peso no âmbito municipal. Julgo que, e isto não é alijar a responsabilidade, é, 

pelo contrário, dizer que enquanto os agentes educativos não se compenetrarem e não 

perceberem o papel do CME, dificilmente ele vai conseguir ter o espaço de intervenção que 

merece e para o qual foi criado.  

 

Entrevistadora: Identifica algumas decisões fundamentais do ponto de vista de política 

educativa local que contaram com a intervenção do CME para a tomada de decisão?  

 

Vereador: A que eu realço, de facto, e foi aquela em que efectivamente o CME, grosso modo, 

exerceu a sua função de forma correcta, parece-me a mim, foi a Carta Educativa. De facto, a 

definição desde o início, e os meus antecessores fizeram um trabalho estreito com o CME na 

preparação da Carta Educativa, no desenvolvimento das propostas e dos projectos da Carta 

Educativa e depois na própria alteração e adequação da Carta Educativa à nova legislação, 

portanto, aí sim, parece-me que o CME teve um papel importante; em todas as outras decisões 

de carácter educativo do concelho confesso que não vi o CME ter um papel preponderante, de 

facto acabou por não ter. 

 

Entrevistadora: A autarquia agia, do ponto de vista educativo, de qualquer forma mesmo se 

não houvesse CME? 

 

Vereador: A autarquia teve do CME contributos importantes no que diz respeito à Carta 

Educativa. Nas restantes componentes da política educativa, de facto, houve um contributo 

muito diminuto do CME.  

 

Entrevistadora: Então, a seu ver, quais os representantes ou convidados que tiveram uma 

intervenção mais marcante nessas tomadas de decisão, nesse caso da Carta Educativa? 
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Vereador: Sobretudo os representantes dos docentes, da parte das escolas que era quem sentia 

a necessidade da adequação das instalações, do seu aumento e da construção de novos 

equipamentos, sobretudo a esse nível e da criação de novas condições; os restantes elementos, 

de facto, assumem por norma uma atitude mais passiva e mais de expectativa, digamos assim. 

 

Entrevistadora: E quais os saberes que essas pessoas que tiveram uma intervenção mais 

directa, quais os saberes que mais mobilizaram, o que, em termos de conhecimento foi mais 

marcante no CME? O que ficou, qual foi a mais-valia, até mesmo para a construção da Carta 

Educativa, mesmo do documento final, o que é que essas pessoas deram de mais meritório? 

 

Vereador: Do meu ponto de vista foi mais o conhecimento efectivo do terreno, ou seja, um 

conhecimento efectivo do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, do que neste 

momento funciona menos bem neles, e na adequação dos espaços e do funcionamento desses 

estabelecimentos de ensino para o futuro e para uma escola mais moderna e mais virada para 

as necessidades educativas futuras. Sobretudo, o que eu senti nos CME em que participei foi 

isso, esse contributo do saber prático do funcionamento efectivo, nunca senti um contributo 

ao nível de pensar a educação, confesso-lhe que não. 

 

Entrevistadora: Aquele novo paradigma de que me falou envolve um conjunto de 

conhecimentos e de perspectivas da educação. No CME avizinha-se esse pensar sobre a 

educação? 

 

Vereador: Eu devo dizer-lhe, e voltando àquilo que disse há pouco, não tem havido, se me 

permite a expressão, ambiente em torno da educação que seja facilitador dessa abordagem, 

porque essa é a abordagem correcta da educação; vamos ver a educação como um todo 

integrado, vamos olhar para as famílias, para o meio, para as dificuldades sociais, vamos 

integrar isto tudo e vamos fazer da escola também um espaço de resposta, não só um espaço 

de depósito de crianças, perdoe-se-me a expressão, mas um espaço de resposta e de interacção 

com o meio ambiente, com o meio envolvente e o ambiente que se tem vivido, de alguma 

crispação, de alguma confrontação até, à volta do Sistema Educativo, não tem permitido uma 

disponibilidade dos agentes educativos para esse debate. 

 

Entrevistadora: Qual o balanço que faz da intervenção do CME do Cartaxo e o que mudaria? 
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Vereador: Eu não consigo fazer um balanço muito positivo, confesso-lhe que não, não me 

perguntou isso mas deixe-me dizer-lhe, por culpa de todos os intervenientes, da Câmara, de 

todos os agentes intervenientes, e de facto, vejo no espaço de um ou dois anos alguma 

dificuldade. Depois, com a consolidação do Sistema Educativo, vejo de facto aqui a 

possibilidade de um aprofundamento do papel do CME. 

 

Entrevistadora: E mudaria alguma coisa na forma de funcionar? Estou a falar, por exemplo, 

pegando nas suas palavras, na forma como cada representante intervém, na relação entre os 

representantes e os representados. Será que este CME incentiva a participação dos 

representantes? 

 

Vereador: Eu julgo que o que falta aqui no CME é exactamente isso, ou seja, um espaço de 

debate, muito mais do que um espaço onde se leva uma ordem de trabalhos, lê-se, aprova-se 

ou não e acaba o Conselho. Portanto, o que tem que ser trazido aqui para o Conselho é um 

novo conceito, ou seja, não é como se fosse uma sessão de Câmara ou de Assembleia 

Municipal, em que se cumpre uma ordem de trabalhos, é um espaço de debate, um espaço 

com convidados especialistas de fora do Conselho, especialistas de educação a nível nacional, 

especialistas a outro nível, que devem ser trazidos para o CME como convidados, que devem 

proporcionar espaços de debate e de interactividade entre os vários membros, de 

aprendizagem política. É assim que eu vejo o CME a funcionar.  

 

Entrevistadora: Senhor vereador, muito obrigada. Agradeço a sua disponibilidade. 

 

Vereador: De nada, foi um prazer.
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5.6 Notas de campo do CME do Cartaxo 

12 de Julho de 2007 

 

Tal como nas restantes autarquias que integram a CULT, utilizei o mesmo 

procedimento. Enviei o e-mail padrão a solicitar uma entrevista informal com o vereador da 

educação e o pedido expresso de documentação do CME, e do seu antecessor, o CLE.  

Fiquei agradavelmente surpreendida quando, no dia seguinte, recebi uma mensagem do 

vereador, responsável pelo pelouro da educação, a manifestar a sua disponibilidade em me 

receber; simultaneamente, enviou-me o regimento do CME, algumas actas e convocatórias 

das reuniões. Posteriormente, recebi um telefonema da secretária do vereador a agendar este 

primeiro encontro para as 15h00 do dia 12 de Julho. Salvaguardou um possível atraso, pois 

disse-me que de manhã teriam uma reunião na DREL sobre as actividades de enriquecimento 

curricular. 

Esperei algum tempo até ser recebida. Mas esse tempo de espera serviu-me para 

observar a organização do espaço e dos serviços nos Paços do Concelho: da portaria ao 

controlo das entradas e saídas, do atendimento à ambiência que se respirava; chamou-me a 

atenção a diferença qualitativa relativamente a outras autarquias que conheço. 

Entretanto chegou o vereador, que logo justificou o atraso com a reunião tida na DREL. 

Recebeu-me no seu gabinete e, pegando no e-mail que lhe enviara, começou por me dizer que 

o município do Cartaxo fora pioneiro na criação do CLE, em 1998 ou 1999. Expliquei-lhe o 

meu interesse em conhecer o processo de constituição/transição do CLE para o CME. 

Expliquei-lhe o âmbito da minha investigação e pedi-lhe que me falasse do trabalho que 

desenvolvia na autarquia, especialmente do CME, da forma como estava organizado e como 

funcionava. Começou por me dizer que colocava à consideração de todos os parceiros nele 

representados os assuntos da agenda político-educativa da autarquia: a carta educativa; os 

transportes escolares; as actividades de enriquecimento curricular; as actividades de apoio à 

família na transição do pré-escolar para o 1.º ciclo; as questões ligadas à infância e à 

juventude, como a toxicodependência; alguns problemas de saúde pública. Solicitava a 

participação dos conselheiros na definição da ordem de trabalhos de cada reunião CME. 

Fazia uma avaliação positiva do seu funcionamento, por exemplo, muitas das alterações 

no trânsito e outras questões de segurança foram o resultado da intervenção do CME e dos 

representantes da PSP. Valorizou a intervenção e o trabalho desenvolvido com o Centro de 

Saúde. Contudo, identificou alguns aspectos negativos: a falta de nomeação do representante 

do sector do pré-escolar; a falta de ligação entre representantes e representados. Justificou esta 
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última referência, tendo em conta o que faria, como agiria, se tivesse a incumbência de 

representar uma entidade no CME. 

Falou da importância da prestação de contas e do modo como geria o seu blog, dando 

informações resumidas da intervenção desta entidade. 

Retomando o tema da relação entre as escolas e a autarquia, considerou-a próxima, de 

tal modo que os presidentes dos conselhos executivos de todos os agrupamentos escolares 

eram convidados para as reuniões do CME. Este facto reforçava a ligação entre o organismo e 

as escolas. Havia um trabalho conjunto, quer na elaboração das ordens de trabalhos, quer na 

elaboração do plano de actividades da autarquia. Referiu-se ao dinamismo das associações de 

pais e ao trabalho prévio que desenvolviam antes de cada reunião do CME. Era convidado a 

participar nestes encontros e podia verificar o dinamismo dos pais, fundamentalmente os das 

crianças do 1.º ciclo. 

Falou-me na organização vertical dos agrupamentos escolares e das resistências do 

sector do pré-escolar. Considerou esta forma de organização como um exemplo a seguir. 

Perguntei-lhe se tinham projecto educativo. Respondeu-me que mesmo não tendo, 

procuravam sistematizar e registar o que faziam. Desde a comemoração de efemérides, 

traduzível em actividades nas escolas, às actividades extracurriculares, procuravam registar e 

avaliar essas intervenções. Quanto a estas últimas, fez um balanço pouco positivo do 1.º ano 

da sua implementação. Entregaram esta incumbência a empresas privadas e o processo não 

correu bem nas escolas. Na sua opinião, tal facto deveu-se à inexistência ou à fragilidade do 

relacionamento que se estabeleceu entre o professor titular da turma e os professores dessas 

actividades. Também identificou outros aspectos que contribuíram para essa avaliação 

negativa: deveria ter havido uma relação entre estas actividades e o projecto de cada 

agrupamento escolar; deveria ter havido reuniões com os professores. Esta falta de 

comunicação teve impacto junto dos alunos com o surgimento de problemas de indisciplina, 

que se tentaram resolver melhorando a coordenação entre todos os intervenientes e 

procurando estabelecer ligações e o diálogo entre professores. Feito o balanço, este seria o 

momento ideal para se começar de novo este processo. Por conseguinte, o ano transacto fora 

um tempo de aprendizagem, entre o que chamou de «currículo formal e ensino não-

formal».Referiu-se também ao alargamento das competências das autarquias no campo 

educativo, no que diz respeito ao pessoal não-docente e ao equipamento escolar. Falou do 

diferendo entre as autarquias e o governo. A seu ver, as autarquias não podiam assumir o 

alargamento de competências pretendido por aquele sem a correspondente contrapartida 

financeira. Considerou que a gestão do pessoal docente não deveria fazer parte das 
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responsabilidades da autarquia. Os municípios tinham já uma forma de intervir nas escolas 

através das respectivas assembleias e que, usando as suas palavras, «não era necessário criar 

mais quintinhas nesta área». 

Direccionando a conversa para o CME, perguntei-lhe se a autarquia se revia nessa 

entidade. Respondeu-me que este conselho não acrescentava nada ao trabalho da autarquia. 

Se se reunisse todos os meses seria um interlocutor activo. Assim, considerava-o mais 

uma oportunidade para se fazer um balanço das actividades. A intervenção educativa da 

autarquia não poderia estar condicionada por um órgão que se reunia apenas quatro vezes por 

ano; tanto mais que tinha um carácter meramente consultivo. Na sua opinião, o CME cumpria 

a sua missão mas não acrescentava muito mais. Rematou a conversa dizendo que trabalhava 

«mais a nível macro, do que a nível micro». 

Quando me preparava para agradecer a simpatia com que tinha sido recebida, o vereador 

levantou-se e foi buscar um saco de pano com o logótipo do município e deu-mo. Disse-me 

tratar-se de uma pequena oferta de que fazia parte um livro, edição comemorativa dos 150 

anos do nascimento de Marcelino Mesquita, um ilustre cartaxeiro que se notabilizou como 

escritor e dramaturgo. Falou dessas comemorações organizadas pela autarquia e do trabalho 

conjunto que tinha sido feito com as escolas. Agradeci-lhe a oferta e reconheci a importância 

da preservação das memórias históricas para o desenvolvimento educativo e cultural da 

região. Finalmente, despedi-me e deixei o repto de voltar uns meses mais tarde, dessa feita 

para aplicar um inquérito. 

Na semana seguinte agradeci por e-mail a amabilidade com que tinha sido recebida. 

Tive como resposta a informação de que o vereador se encontrava em férias e, caso houvesse 

necessidade, deveria contactar os serviços da autarquia. Não estranhei a situação. Só mais 

tarde, no mês de Setembro, soube que o Dr. … [Vereador da Educação] abandonara o pelouro 

da educação por incompatibilidade com o Presidente da Câmara, o Dr. …. 

 

12 de Agosto de 2009 

 

Tal como fizera com as restantes autarquias, enviei por e-mail a Checklist do CME do 

Cartaxo, para que fosse completada, rectificada e validada pela Dr.ª … [Técnica superior], 

técnica superior da secção da educação. Mais tarde sugeri-lhe que esse trabalho fosse 

conjunto, facilitando a sua tarefa e dando-me hipóteses de esclarecimento de alguns aspectos 

pouco claros. O encontro foi marcado para de manhã.  
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Depois dos cumprimentos habituais a Dr.ª … [Técnica Superior] informou-me que o 

Eng. Francisco Casimiro já não era vereador da educação. Como enviara na semana anterior a 

transcrição da entrevista que o Sr. Vereador me facultara, para que a lesse e rectificasse, 

mostrei alguma admiração. Questionei a técnica sobre o processo de validação da entrevista. 

Esclareceu-me que o Sr. Presidente tinha a seu cargo o pelouro da educação e já validara o 

documento.  

Retomei o assunto que me trouxera à Câmara municipal: a validação da checklist. 

Comecei por indagar a Dr.ª … [Técnica Superior] sobre o Conselho Local de Educação. 

Tinha a informação fornecida pelo anterior vereador, Dr. (…), de que o Cartaxo tinha sido 

pioneiro na criação do CLE, provavelmente em 1998 ou em 1999. Procurei documentação a 

este respeito, mas sem resultado: nem regimento, nem actas. Confirmou a inexistência de 

testemunhos escritos do CLE e avançou com algumas explicações: houve ruptura informática 

a nível documental, acompanhada com alterações organizacionais e até políticas, de mudança 

de vereação. Referiu que as mudanças de vereador da educação – cinco em 8 anos 

(2001/2009) - trouxeram sucessivas adaptações e reformulações e formas diferenciadas de 

organizar o sector, perdendo-se a continuidade administrativa, só retomada com algum 

esforço da sua parte e de outra técnica que a acompanha na secção da educação. Ainda sobre 

o CLE iria contactar o Prof. …, um dos anteriores vereadores da educação, para que me 

pudesse ajudar e fornecer mais pormenores sobre este órgão.  

Relativamente ao Conselho Municipal de Educação confirmou o n.º de reuniões tidas ao 

longo dos anos lectivos 2003/2004 e 2007/2008. Tinham sido efectivamente 12 reuniões, das 

quais dispunha unicamente de 11 actas, já que a acta nº 5 do ano lectivo 2004/2005 se 

extraviara. Quanto aos elementos constantes na checklist referentes à sua constituição e 

funcionamento revemos alguns aspectos: os convidados ao CME; a intervenção dos 

presidentes dos executivos em algumas reuniões; a intervenção de técnicos da autarquia no 

CME. Confirmou a sua presença nas reuniões a partir de 2004, mas como técnica superior e 

não como chefe de divisão. Esclareceu que a secção da educação está integrada numa divisão, 

onde se incluem outros sectores. Relativamente ao sistema de representatividade dos 

representantes dos professores dos diferentes ciclos de ensino fez-se a divulgação do processo 

eleitoral dos respectivos representantes nos dois agrupamentos e escola secundária e a 

estratégia adoptada foi a seguinte: a autarquia divulgou a abertura de concurso para os 

representantes do pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário nos 

Agrupamentos/escola respectivos; qualquer educador/professor podia propor-se como 

candidato; a lista de candidatos foi organizada por nível de ensino; a autarquia marcou o dia 
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das eleições, simultâneo em todas as escolas; os educadores e os professores votaram no seu 

grupo específico. No sentir da autarquia e de todos os elementos envolvidos no processo 

achavam ser este o processo mais democrático. Questionei-a se havia alguma ligação entre 

estes representantes e os Conselhos Executivos dos Agrupamentos/Escolas. Disse-me que 

não. 

Perguntei-lhe por que razão no 2º mandato do CME não havia representante do pré-

escolar. Respondeu-me que essa situação se devia ao facto de não ter havido nenhum 

candidato a autopropor-se e por conseguinte a eleição não se processou a representação ficou 

vazia.   

Relemos em conjunto os temas abordados nas reuniões do CME nestes últimos cinco 

anos. Neste contexto a Dr.ª… [Técnica Superior] referiu, mais uma vez, as alterações 

decorrentes das mudanças de vereadores, salientando a necessidade de haver um trabalho 

continuado em educação. Falei-lhe nos dois primeiros anos do CME, como sendo ao mais 

activos em termos de agenda política, o que me levou a avançar com a ideia de que a 

experiência do anterior CLE teria sido capitalizada no funcionamento da nova entidade. Sobre 

a provável influência do CLE não se pronunciou, mas referiu que a agilidade que encontrei se 

deveu, a seu ver, à vereação da Dr.ª …. Considerou a fase de maior dinamismo da entidade. 

Referenciou a experiência pedagógica e organizacional da antiga vereadora, actual 

representante do Ensino Básico. A partir da sua saída da vereação considera que o CME tenta 

cumprir as reuniões determinadas pela legislação, perdendo muita da agilidade e capacidade 

de análise estratégica. Falou da necessária continuidade no CME. 

Terminámos a validação da checklist.  

Falei-lhe do meu trabalho de investigação nas outras autarquias. A Dr.ª … [Técnica 

Superior] referiu o contacto directo que mantém com os seus colegas de Rio Maior, de 

Santarém, da Azambuja. Partilham documentos, discutem em conjunto e vão sempre em 

grupo às reuniões da DRELVT. Achei muito interessante este aspecto, tanto mais que estas 

autarquias avançaram com a transferência de competências.  

Agradeci-lhe a amabilidade e o muito que me ajudara.
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