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3. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

AUTARQUIA DE AZAMBUJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Contextualização geográfica do Concelho de Azambuja na AMLT/CULT (Associação de 
Municípios da Lezíria do Tejo/Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo), denominada actualmente de CIMLT 
(Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo). Fonte: Carta Educativa do Concelho de Azambuja, Relatório 
final, p. 9. 
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3.1 Breve Monografia do CLE / CME da Azambuja 

 

I. Processo de transição/instalação do CLE / CME 

1- Conselho Local de Educação  

 
Figura 3.2: Cronologia do Conselho Local / Conselho Municipal de Educação de Azambuja. Fontes: Actas do 
Conselho Local / Conselho Municipal de Educação de Azambuja. 
 

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

Municipal de Educação (CME)1 remete-nos, num primeiro momento, para o ano de 2002, 

mais propriamente para a 1.ª reunião do Conselho Local de Educação, em 17 de Abril. Em 

convocatória dirigida às instituições convidadas para integrar o CLE de Azambuja, o 

presidente da Câmara, recentemente eleito para gerir a autarquia2, avança com esta reunião 

para se discutir e definir a composição, objectivos e atribuições desta entidade (cf. Checklist 

do CME da autarquia de Azambuja, p. 177):  

 

Tendo em conta a evolução verificada quanto à descentralização educativa e à autonomia das escolas, 
considera a Câmara Municipal de Azambuja da maior pertinência a instalação de um Conselho Local de 
Educação. Este órgão, legalmente consignado no Decreto-Lei n.º 115-A/98, é da maior importância na 
definição de um Projecto Educativo Concelhio e na implementação das conclusões relativas à Carta 
Escolar. (cf. CCLE1, p. 1) 
 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE / CME de Azambuja mobiliza-se o seguinte corpus 
documental: notas de campo das visitas exploratórias à autarquia de Azambuja referentes à comunicação 
presencial e por e-mail com o Chefe de Divisão; entrevista ao presidente da Câmara de Azambuja; Regimento do 
CLE; convocatórias e actas do CLE; outros documentos; Regimento do CME; convocatórias e actas das reuniões 
do CME e dos grupos de trabalho (cf. Inventário do corpus documental de Azambuja, p. 175). 
2 Passa a gerir a autarquia de Azambuja em Janeiro de 2002. Professor de profissão, tem uma longa experiência 
na Câmara Municipal de Lisboa onde é responsável, até à data, pelo sector do ambiente: “Antes de ser presidente 
de câmara, isto agora é uma particularidade, não tem que ver com o facto de ter sido professor, porque era de 
outra índole, mas eu era responsável pelo sector de ambiente da Câmara de Lisboa e apostámos muito durante 
dez anos na interacção com o Sistema Educativo em Lisboa, para as questões da promoção e divulgação 
ambiental. Apercebi-me muito cedo da necessidade de promover a abertura das escolas à comunidade e aos 
problemas globais”( cf. EPCM2, p. 230). 
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Vindo da Câmara Municipal de Lisboa traz consigo um técnico da sua confiança3 e a 

visão estratégica do que “deve ser a intervenção da autarquia local no Sistema Educativo” (cf. 

EPCM2, p. 227). Delega no vereador da Educação e no chefe de Divisão a incumbência de 

definirem as agendas do CLE e de avançarem com a construção do seu Regimento. No ano de 

2002 decorrem três reuniões, das quais se conhecem duas apresentações em power-point 

sobre os objectivos e funcionamento do Conselho Local de Educação, divulgadas nos 

primeiros encontros, e a acta da reunião de 20 de Novembro; em 2003 faz-se uma única 

reunião.  

A mobilização em torno da construção do Regimento de CLE é notória. Segue-se a 

matriz proposta pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e avança 

com um articulado particularizado, onde constam: preâmbulo; natureza; objectivos; local; 

atribuições; composição; tomada de posse; duração do mandato; substituição; faltas; direito 

de voto; regime de funcionamento; reuniões, convocatória; quórum e deliberações; actas das 

sessões e publicidade; encargos financeiros; disposição final. Relativamente à sua composição 

identificam-se 27 membros: 

Quadro 3.1 

Composição do Conselho Local de Educação de Azambuja. 
 

Membros do Conselho Local de Educação de Azambuja 

 

N.º 

Membros 

 

Presidente da Câmara Municipal de Azambuja ou seu representante 

 

1 

Vereador de Pelouro da Educação 1 

Chefe da Divisão de Educação e Juventude 1 

Representantes das Juntas de Freguesia 2 

Representantes dos partidos políticos com assento na A. Municipal 3 

2 Representantes de cada 1 dos 3 Agrupamentos 6 

Representantes da Escola Secundária de Azambuja 2 

Representante da Associação de pais 1 

Director do Centro de Formação da Azambuja 1 

Representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária 1 

Representante do Ensino Especial 1 

                                                 
3 “Eu trouxe de Lisboa um técnico que é o chefe de divisão da Educação: uma pessoa que sabe imenso de 
educação, o Dr. ... Isso facilitou também muito todo esse tipo de perspectiva. Também tem que ver com a 
característica das pessoas “( cf. EPCM2, p. 230). 
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Representante do Ensino Recorrente 1 

Representantes das IPSS 2 

Representante do CRSS 1 

Delegado de Saúde 1 

Representante da ACISMA 1 

Representante das Colectividades e Associações do Concelho 1 

 
Fontes: Regimento do Conselho Local de Educação de Azambuja (RCLE1) e Actas do Conselho Local de 
Educação (cf. ACLE1; ACLE2) _ Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, pp. 177-178. 

 

Se a definição de objectivos e atribuições do CLE é similar à do regimento-tipo da 

ANMP, já a duração dos mandatos, o regime de faltas e de substituições, a publicitação das 

decisões tomadas, a dotação orçamental que lhe é atribuída e, principalmente, o regime de 

funcionamento, fazem a diferença. As reuniões funcionam em plenário e em comissões 

especializadas permanentes, a comissão executiva dinamiza as actividades do conselho e os 

múltiplos grupos de trabalho existem em função dos temas em agenda (cf. RCLE1, pp. 1-6). 

O vereador da Educação e o chefe de Divisão tomam a iniciativa de seleccionar os 

representantes que devem participar nas reuniões do CLE, dando-se uma importância 

acrescida às comissões especializadas4 e aos grupos de trabalho5. Conforme os assuntos 

agendados assim são feitos convites a elementos externos. (cf. Notas de campo do CME de 

Azambuja, pp. 235-238). Nos seus dois anos de existência e nas quatro reuniões 

desenvolvidas são tratados temas que permitem estruturar e regularizar as parcerias 

escolas/autarquia: veiculam-se as regras da relação Câmara / Escolas / IPSS / Associação de 

pais; definem-se os apoios aos projectos educativos; acordam-se os apoios logísticos; 

discutem-se as problemáticas gerais do Sistema Educativo; participa-se no debate sobre a Lei 

de Bases do Sistema Educativo6; procuram-se soluções para os problemas das escolas (cf. 

Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, p. 178): 

Relativamente ao Grupo de Acompanhamento do Percurso Escolar, a Prof.ª … referiu que na reunião do 
grupo foi definida a criação de um instrumento que acompanhe o aluno ao longo do seu percurso 
educativo. Também no âmbito deste grupo de trabalho, [o chefe de Divisão] comunicou aos presentes a 
intenção de se realizarem as Jornadas Pedagógicas (documento entregue no CLE). Foram pedidas aos 
presentes sugestões para a data de realização das jornadas, de oradores e temas, salvaguardando, no 
entanto, o prazo para entrega de sugestões até dia 18 de Dezembro (cf. ACLE 1, p. 4). 

                                                 
4 São três as comissões especializadas permanentes, apoiadas pelos grupos de trabalho respectivos: Conselho 
Consultivo de Acção Social Escolar; Conselho Consultivo de Transportes Escolares; Conselho Consultivo de 
Apoio a Projectos Educativos (cf. RCLE1). 
5 Os grupos de trabalho identificados são os seguintes: Grupo de Acompanhamento da Carta Escolar; Grupo de 
Apoio aos Transportes Escolares; Grupo de Acompanhamento do Percurso Escolar; Grupo de Apoio aos 
Projectos Educativos; Grupo de Trabalho da Acção Social Escolar (cf. ACLE1, pp. 3-4). 
6 A Azambuja é o único concelho da CULT/CIMLT que não pertence ao distrito de Santarém, participando 
assim também nos debates sobre estas matérias na Área Metropolitana de Lisboa. 
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(…), em representação da ACISMA, referiu que as escolas fazem o PEE (Projecto Educativo de Escola) 
sem levarem em conta a comunidade e isso não resulta das competências do técnico. As escolas devem 
voltar-se para a comunidade e para as colectividades para depois poderem elaborar os projectos para as 
diferentes modalidades (cf. ACLE2, p. 3) 

 

No seu último ano de existência, e como que ignorando o calendário do processo 

político imposto pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que determina o prazo de três 

meses para a transição dos CLE para os Conselhos Municipais de Educação (CME), o CLE de 

Azambuja reúne-se em 3 de Outubro de 2003. Avança com a seguinte ordem de trabalhos: 

informações; balanço do ano lectivo; criação do CME; outros assuntos. O atraso na criação 

deste novo órgão justifica-se com a polémica instalada pela ANMP em torno das questões da 

composição e dos sistemas de representatividade. Tanto a autarquia como os restantes actores 

locais, dispostos a gerir a herança que delegam ao futuro CME, adaptam e particularizam os 

seus interesses e centram a discussão no seguinte: nas representações diferenciadas que 

estabelecem, uma para o 1.º ciclo e outra para os 2.º e 3.º ciclos; nos processos de 

eleição/nomeação dos representantes do pré-escolar, do 1.º ciclo, do 2.º e 3.º ciclos e do 

ensino secundário, abrangendo equitativamente a representação dos 3 Agrupamentos e da 

Escola Secundária; na atribuição da qualidade de representantes, de pleno direito, a dois 

convidados do CME: 

 

Falou-me da preocupação com a representatividade no Conselho e da necessidade de a mesma ser 
repensada. O Centro de Formação de Professores e a Associação de Comércio e Indústria estariam 
presentes como parceiros e cada agrupamento de escolas teria um representante. Inquiridas as escolas 
sobre a melhor forma de exercer esse direito de representação, decidiu-se então que a cada agrupamento 
corresponderia um representante, tendo essa decisão sido ratificada pelas respectivas assembleias de 
Escola. Reforçou a informação de que os convidados ao CME – ACISMA E CEFAZ _ tinham direito a 
voto, assumindo o pleno direito de representantes no CME. (cf. Notas de Campo do CME de Azambuja, 
p. 235). 
 
O terceiro ponto da ordem de trabalhos foi a criação do Conselho Municipal de Educação; neste ponto, o 
[vereador da educação] explicou que a Câmara Municipal de Azambuja não deu logo início à criação do 
CME devido ao facto de a Associação de Municípios não ter concordado com o Decreto-Lei n.º 7/2003 
(cf. ACLE2, p. 6). 

O [chefe de divisão] explicou que, embora o decreto-lei refira que terá que haver a eleição dos 
representantes, tal poderá não acontecer. Os representantes poderão ser propostos, isto porque a DREL 
também reforçou esta possibilidade. Concluiu-se que primeiro tem que se chegar a um consenso para 
depois se chegar ao método de escolha dos representantes. Relativamente à forma de eleição, o (chefe de 
divisão) deu o exemplo de como este se processou noutros concelhos (cf. ACLE2, p. 6) 

[O chefe de Divisão] explicou que no Decreto-Lei n.º 7/2003 estava previsto um representante para o 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos e na proposta para reformulação pretendia-se um representante para o 1.º Ciclo e outro 
para o 2.º e 3.º Ciclos (cf. ACLE2, p. 6). 
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2. O Conselho Municipal de Educação (CME): constituição e regimento 

 

Um ano após a última reunião do CLE, em 28 de Outubro de 2004, é aprovada em 

sessão pública de Câmara a criação do CME (Conselho Municipal de Educação), aprovação 

corroborada em reunião de Assembleia Municipal de 17 de Fevereiro de 2005 (cf. Checklist 

do CME da Autarquia de Azambuja, p. 178). Decorrem dois anos desde a promulgação do 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que regulamenta, simultaneamente, os Conselhos 

Municipais de Educação e a Carta Educativa. Seguindo o calendário do processo político de 

transição dos CLE para os CME, a autarquia de Azambuja capitaliza a experiência anterior 

mas também se adapta às novas directivas nacionais, contactando todas as estruturas com 

representação existentes no município para que indiquem o seu representante. Segue os 

critérios definidos no último encontro do CLE: uns são nomeados pelos serviços respectivos; 

outros eleitos; outros ainda, nomeadamente os 4 representantes dos educadores/professores, 

assume cada um deles a representatividade do seu Agrupamento e da Escola Secundária num 

processo de continuidade. Os presidentes dos Conselhos Executivos chamam a si, estas 

representações: 

 

Quadro 3.2  
Sistema de representatividade dos diferentes ciclos no CME, em função do Agrupamento/Escola de pertença. 

Representantes ao  

Conselho Municipal de Azambuja 

Agrupamentos/Escola Secundária 

Representante da Educação Pré-escolar Presidente do Conselho Executivo do 

Agrupamento de Azambuja 

Representante do 1º Ciclo do Ensino Básico Presidente do Conselho Executivo do 

Agrupamento de Alto Concelho 

Representante dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Presidente do Conselho Executivo do 

Agrupamento de Vale de Aveiras 

Representante do Ensino Secundário Presidente do Conselho Executivo da Escola 

Secundária de Azambuja 

Fontes: Actas do CME de Azambuja. 

 

Simultaneamente avança a elaboração do regimento, apropriando-se da herança legada 

pelo CLE no que diz respeito ao seu articulado e conteúdo: Parte I – Disposições Gerais – 

objecto; competências; composição; mandato; substituição; presidência; Parte II – Direitos e 

Deveres – direitos; deveres; faltas; funcionamento; Parte III – Disposições Gerais – do 

Plenário, da Comissão Executiva e dos Grupos de Trabalho; do Plenário; da Comissão 

Executiva – constituição e competências; funcionamento; dos Grupos de Trabalho – 
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competências; funcionamento; Parte IV – Das Reuniões – periodicidade; agendamento das 

reuniões ordinárias; convocação de reuniões; justificação de faltas; duração; votações; actas e 

secretariado; divulgação das deliberações; Parte V – Plano e Relatório de Actividades – 

relatório anual de actividades; Parte VI – Disposições Finais – dúvidas e omissões; revisão do 

Regimento Interno; entrada em vigor. Prevalece o seu carácter consultivo, como “instância de 

coordenação e consulta, em conformidade com o preconizado pelo art. 8.º do Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de Janeiro.” (cf. RCME3, p. 2):  

 

Vínhamos já com uma estratégia muito definida em termos de actuação no Sistema Educativo; depois 
tivemos a experiência do CLE. Isso permitiu-nos entender determinadas particularidades do concelho e da 
região que fizeram a diferença na passagem para o Conselho Municipal. (cf. EPCM2, p. 230). 
 
O Concelho Local de Educação, agora CME, na nossa perspectiva, reflecte também esta estratégia. No 
fundo, o que é o CME? É um conjunto de pessoas que têm que ver com toda, digamos assim, toda a vida 
política, económica, cultural, social, educacional do concelho, que se pronuncia sobre essa matéria. O 
conceito de CME assenta perfeitamente nesta estratégia de intervenção no sistema educativo (cf. EPCM2, 
p. 228). 
 

O Regimento do CME marca a diferença. Não segue o modelo da ANMP, antes orienta 

o articulado segundo uma matriz original que denota uma experiência e um conhecimento 

sobre a orgânica e o funcionamento de uma entidade como esta. Adopta o mesmo regime de 

funcionamento do CLE, em plenário, com pelo menos metade dos seus membros presentes; 

dinamizado por uma Comissão Executiva constituída pelo presidente 7e por dois vogais; 

coadjuvados por grupos de trabalho incumbidos de elaborar pareceres que lhes são solicitados 

pelo plenário (cf. RCME3, Parte III, art. 10.º). 

 

Figura n.º 3.3 

Funcionamento do CME de Azambuja. 

 
Fontes: Actas do CME de Azambuja; Regimento do Conselho Municipal de Azambuja (cf. RCME3). 

 

                                                 
7 A presidência do CME foi, desde o primeiro momento, assumida pelo vereador da Educação por delegação do 
presidente de Câmara. 

CME 
Azambuja 

 

 
Plenário 

Grupos de Trabalho 

Comissão 
Executiva 
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Os representantes são mandatados por um ano renovável até quatro, sendo conferidos 

aos intervenientes os seguintes direitos: a ser informado; de propor e de fazer parte dos grupos 

de trabalho; de participar nas discussões e votações; de apresentar reclamações ou protestos; 

de propor a alteração ao Regimento. Como deveres estipula os seguintes: não usar as 

informações do Conselho para fins próprios nem de terceiros; respeitar as normas do 

Regimento; exercer os poderes que lhe são atribuídos; justificar as faltas às reuniões do CME 

(cf. RCME3, Parte II, art.º 9.º). Há ainda a destacar o seguinte: a falta de assiduidade não 

implica a imediata perda de mandato; os convidados habituais são identificados no Regimento 

e assumem o estatuto de representantes com direito a voto – a Associação Comercial e 

Industrial e Serviços do Município de Azambuja (ACISMA) e o Centro de Formação 

(CEFAZ); a ligação/comunicação entre representantes e representados não é referida8; a 

publicitação das deliberações do CME está prevista, tanto nos órgãos de comunicação social 

(sempre que se justifique) como noutros quaisquer meios definidos pelo plenário9 (cf. 

Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, p. 179).  

Finalmente, em 21 de Março de 2005, tem lugar a primeira reunião com a seguinte 

ordem de trabalhos: Informações; Regimento do Conselho Municipal de Educação de 

Azambuja; Constituição de Grupos de Trabalho; Outros assuntos. 

 

II - Composição e funcionamento do CME 

1- Composição 

Como resultado da aplicação do art.º 3.º do Regimento do CME, pontos 1, 2 e 310, 

integram este órgão os seguintes elementos: o presidente da Câmara Municipal; o presidente 

da Assembleia Municipal; o vereador da Educação; o representante das juntas de freguesia; o 

director-regional da Educação ou quem o substitua; a representante do pessoal docente do 

Ensino Secundário público; a representante do pessoal docente do 2.º e do 3.º ciclos do 

Ensino Básico público; a representante do pessoal docente do 1.º ciclo 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 

                                                 
8 Nas primeiras reuniões do CME discute-se a ligação entre os representantes e os representados, mas daí não 
resulta qualquer registo no articulado do Regimento (cf. Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, p. 179). 
9 As informações/decisões/pareceres do CME são levados às assembleias de escola pelo chefe de Divisão (cf. 
Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, p. 196) 
10 No art.º 3º, ponto 3, consta o seguinte: “De acordo com o deliberado na Reunião Pública de Câmara, de 28 de 
Outubro de 2004, participam nas reuniões do CME a ACISMA e o Centro de Formação de Escolas de 
Azambuja” (cf. RCME3, p. 2). 
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Formação Profissional; o representante dos serviços públicos da área da Juventude e do 

Desporto; o representante das forças de Segurança; o representante da ACISMA; o 

representante do CEFAZ.  

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

presença de “personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise” (cf. RCME3, 

art.º 3.º, ponto 2), assumir duas destas personalidades/entidades, a ACISMA e a CEFAZ como 

representantes de pleno direito (cf. RCME3, art.º 3.º, ponto 3) e dispor de apoio logístico e 

administrativo (cf. RCME3, art.º 22.º). O presidente da Câmara participa nas primeiras 

reuniões do CME e logo delega no vereador da Educação a incumbência de presidir, 

dinamizar e convidar para o conselho quem mais lhe apraz, consoante o tema em debate. Os 

presidentes dos conselhos directivos de todos os Agrupamentos e da Escola Secundária têm a 

sua representação garantida pelos representantes dos educadores/professores, participando em 

todas as reuniões. A escolha do vereador, aconselhado pelo chefe de Divisão recai no 

coordenador da empresa das AEC quando se trata de avaliar a prestação de um serviço11; num 

elemento do Centro Protocolar da Justiça de Alcoentre para dar conta do trabalho que se 

desenvolve no âmbito Centro de Novas Oportunidades; nos técnicos especialistas 

pertencentes ao Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional - CEDRU, quande se trata de 

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

Carta Educativa.  

Independentemente do tema em análise, o vereador da Educação faz-se acompanhar do 

chefe de Divisão12 que lhe presta assessoria e que esclarece tecnicamente o plenário 

relativamente ao seguinte: às 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); sobre os relatórios dos 

diferentes grupos de trabalho em que participa; sobre o relatório dos apoios aos projectos 

educativos das escolas; sobre os trabalhos em torno do Projecto Educativo Local; sobre 

quaisquer outras intervenções autárquicas no campo social, educativo e cultural (cf. Checklist 

do CME da Autarquia de Azambuja, pp. 185-186). Antecipadamente, estas 

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

conhecimento e análise prévios.  

 

                                                 
11 O coordenador da empresa das AEC é convidado para participar no CME mas não comparece por 
incompatibilidade de agenda. 
12 O chefe de Divisão reúne-se trimestralmente com os presidentes dos conselhos executivos para discutir os 
assuntos das escolas e “não esgotar o tempo do CME com questões domésticas” (cf. Notas de campo do CME de 
Azambuja, p. 238). 



 165 

2- Regularidade/assiduidade no CME 

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

reuniões do CME relativas ao período13 que vai do ano lectivo de 2004/2005 ao ano lectivo 

2007/2008. O quadro seguinte procura sistematizar esses dados tendo em conta o seguinte: 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 3.3  
Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME de Azambuja – 2004/2005 a 

2007/2008. 

 

 
Fontes: Actas do CME de Azambuja, 2004/2005 a 2007/2008; Notas de campo (cf. Checklist do CME da 
Autarquia de Azambuja, p. 185). 
  

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

Azambuja reúne-se 11 vezes: no 1.º mandato, em 2004/2005, reúne-se uma só vez; no 2.º, de 

2005/2006 a 2007/2008, reúne-se 10 vezes. O número de reuniões por ano lectivo é variável:  

 

 

 

                                                 
13 Inventário do acervo documental do CLE/CME: Autarquia de Azambuja, p. 175. 
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Quadro 3.4  

Número de reuniões do CMEA, por Ano Lectivo 

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 4 

2006/2007 4 

2005/2006 2 

2004/2005 1 

2003/2004 0 

2002/2003 0 

Fontes: Actas do CME de Azambuja (cf. Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, p. 183). 

 

Nestes encontros estão previstas 20 presenças, que correspondem: aos diferentes 

representantes da autarquia; ao representante da DREL, um técnico desta entidade14; aos 

representantes dos professores, na dupla qualidade de representantes dos agrupamentos e da 

escola de origem15; aos representantes dos Pais; às Associações de Estudantes; aos restantes 

representantes das estruturas existentes no concelho, entre as quais a ACISMA e o CEFAZ, 

todas referidas no Regimento. Para além destes, o CME conta ainda com a presença dos 

seguintes elementos: o chefe de Divisão da Educação, elemento chave na dinamização e na 

interligação das suas diferentes estruturas de funcionamento; os técnicos de outros serviços da 

autarquia que participam nos diversos grupos de trabalho; os convidados pontuais, como o 

coordenador da empresa das AEC, como o membro do Centro Protocolar da Justiça; os 

especialistas, 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, permitindo-nos referenciar o seguinte: a presença pontual do presidente16; 

a presença constante do vereador da Educação, dos representantes dos professores do Pré-

Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do representante das forças de Segurança e do 

representante do CEFAZ; a assiduidade elevada do presidente da Assembleia Municipal, do 
                                                 
14 Como o concelho de Azambuja pertence ao distrito de Lisboa, a representação da DREL faz-se através de um 
técnico vindo da Coordenação Educativa de Lisboa. Em caso de falta é substituído pelo Coordenador Educativo 
da Lezíria do Tejo. 
15 No quadro 2.3, a identificação dos três Agrupamentos e da Escola Secundária como entidades convidadas tem 
por único objectivo marcar a ligação entre os representantes dos diferentes ciclos de ensino e o seu Agrupamento 
/ Escola de pertença. As presenças que lhes são atribuídas funcionam como meros indicadores da dupla 
representatividade.  
16 Participa nas duas primeiras reuniões. A delegação de competências no vereador da Educação não significa 
afastamento de tudo o que diga respeito à educação. Tem uma visão muito positiva do CME e do seu 
funcionamento: “Eu notei uma mudança para melhor. Notei uma melhor eficiência na passagem dos CLE para os 
Conselhos Municipais. Não sei se essa eficiência se deve ao facto de terem sido regulamentados. Não sei se no 
caso específico de Azambuja se deve à dinâmica que foi criada à volta do Sistema Educativo, não sei 
sinceramente, agora noto que há entusiasmo na participação no CME, que a generalidade dos assuntos da 
educação são lá discutidos. Sim! (cf. EPCM2, p. 229). 
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Técnico da DREL, do representante da ACISMA, dos restantes representantes dos 

professores; a presença irregular dos representantes dos subsistemas da Saúde, do Trabalho, 

da Juventude e Desporto, da Segurança Social; o abandono do representante da Associação de 

Estudantes17. As direcções das escolas marcam as suas posições através dos representantes 

respectivos, participando em todas as reuniões; o elemento do Centro Protocolar da Justiça de 

Alcoentre é chamado quando o tema se orienta para a formação profissional. Os técnicos da 

CEDRU intervêm no CME na apresentação do relatório da Carta Educativa e sua aprovação: 

na redefinição da rede escolar, na construção dos centros escolares, no impacto da oferta da 

educação pré-escolar, nos problemas dos prolongamentos/apoios à família, na necessidade de 

monitorização da Carta Educativa perante a pressão do aeroporto da OTA; estes são alguns 

dos temas tratados; 

Por reunião, permitindo-nos referenciar o seguinte: o funcionamento do plenário sempre 

com mais de metade dos seus membros; a presença da quase totalidade dos representantes 

quando se trata de discutir temas centrais, respondendo positivamente à mobilização do 

vereador e do chefe de Divisão. Em matéria de assiduidade assinala-se a predominância dos 

elementos da autarquia, dos representantes dos professores, do representante da DREL, das 

forças de Segurança, da ACISMA e do CEFAZ. 

 

3 - Funcionamento do CME 

 

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

representantes. No ano de 2005/06 foi accionado o mecanismo de substituição por falta de 

assiduidade do representante do Centro de Emprego e Formação Profissional, que foi 

substituído por outro elemento. A maioria dos membros do CME assume a continuidade da 

sua intervenção. As escassas alterações decorrem, naturalmente, da substituição de cargos, 

fruto da mobilidade no interior dos serviços nos diversos subsistemas, da alteração do 

representante da DREL, cargo inicialmente entregue a um técnico da DREL e posteriormente 

desempenhado pelo Coordenador da Lezíria do Tejo/Coordenador da Equipa de Apoio às 

Escolas, da impossibilidade de comparência de alguns representantes dos professores, logo 

substituídos por elementos da direcção do seu Agrupamento/Escola. Para tal continuidade 

contribui: a permanência da mesma direcção autárquica ao longo dos anos; o modo de presidir 

e orientar o CME pelo vereador da Educação coadjuvado pelo chefe de Divisão; a intervenção 

dos representantes na sua globalidade.  

                                                 
17 O representante da Associação de Estudantes está presente na 1.ª reunião do CME: 
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Para além do funcionamento em plenário ou apenas com a Comissão Executiva, o CME 

conta com a intervenção de grupos de trabalho criados por iniciativa do vereador da 

Educação. Servem para sistematizar os trabalhos e as deliberações do CME, para analisar os 

projectos específicos, principalmente para redigir propostas e recomendações (cf. Checklist do 

CME da Autarquia de Azambuja, pp. 186-188). Em quatro anos lectivos são criados 10 

grupos de trabalho: 

 

Quadro 3.5  

Grupos de trabalho do CME de Azambuja 

Ano 

Lectivo 

Grupos de Trabalho 

 

Composição Temas/Actividades 

 
 
 
 
 
 

2007/08 
 

Oferta Educativa 
 
 
 
 

Carta Educativa 
 
 
 

Formação Profissional 

Escolas; CPJ; ACISMA; 
Centro de Emprego 
 
Vereador; chefe de 
divisão; técnico 
urbanístico; Escola 
Secundária; Agrupamentos 
 
Representantes dos 
professores; CPJ; 
ACISMA; 
Centro de Emprego 

Formação Profissional/ ofertas 
formativas/ articulação entre as 
diferentes entidades. 
 
Planeamento prospectivo/cenários de 
desenvolvimento/ OTA/ áreas de 
investimento da autarquia. 
 
Interligação de todas entidades 
envolvidas na formação 
profissional/Plano de intervenção 
concelhio 

2006/07 Carta educativa 
 
 
 

Projecto Educativo 
Municipal 

Chefe de divisão; IPSS; 
Representantes de todos os 
ciclos de ensino. 
 
Não identificados 

Novos equipamentos educativos do 
Concelho/fornecimento de refeições/rede 
escolar. 
 
Linhas orientadoras de uma política 
local/Elaboração do Projecto Educativo 
Municipal. 

2005/06 Prolongamentos IPSS; representantes dos 3 
Agrupamentos; das 3 
associações de pais 

Trabalhar de forma articulada as 
questões do prolongamento com todos os 
intervenientes 

 
 
2004/05 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004/05 

 
Transportes 

 
 
 
 

Acção Social Escolar 
 

 
 
 

Percurso Educativo 
 
 
 

Rede Escolar 
 
 

Representantes dos 
docentes; associações de 
pais; associação de 
estudantes. 
 
IPSS; representantes do 
pré-escolar e do 1º ciclo; 
representante do Centro de 
Saúde. 
 
Representante do Centro 
de Saúde; CEFAZ. 
 
Representantes dos 
professores; IPSS; 
Associações de pais; 
associação de estudantes; 
representante do Centro de 
emprego; ACISMA. 

 
Transportes escolares 
 
 
 
 
Apoios socioeducativos 
 
 
 
 
Oferta educativa 
 
 
 
Oferta Escolar 
 
 

Fontes: Actas do CMEA (cf. Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, pp.187-188). 
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4 – Agendas das reuniões do CME 

 

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

vereador e pelo chefe de Divisão; as propostas de ordem de trabalhos das reuniões do CME 

são apresentadas e aprovadas pelo presidente da Câmara; as convocatórias e os relatórios 

anexos são enviados para todos os representantes e convidados; os representantes avançam 

com a ordem de trabalhos para a reunião seguinte (cf. Notas de campo do CME de Azambuja, 

pp. 235-238). Os temas mais importantes dessas agendas são os seguintes: Projectos 

Educativos dos Agrupamentos / Escolas; Carta Educativa; funcionamento dos agrupamentos / 

escolas; escola a tempo inteiro; sucesso, insucesso e qualidade do sucesso; formação 

profissional (cf. Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, p. 189). São os temas 

transversais que alimentam as discussões nas reuniões do CME, nas quais participam, de 

diferente modo, os representantes, os convidados e os especialistas. A contabilização destas 

intervenções, referenciadas sempre que cada membro toma/retoma a palavra, ao longo das 

sessões do CME, dá lugar ao quadro seguinte que se interliga com o quadro 3.2: 

 

Quadro 3.6 
Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME de Azambuja – 2004/2005 a 2007/2008 

 
Fontes: Actas do CME de Azambuja, 2004/2005 a 2007/2008; Notas de campo (cf. Checklist do CME da 
Autarquia de Azambuja, p. 195). 
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Da leitura transversal por mandato destacamos: a intervenção pontual do presidente da 

Câmara na 1.ª sessão do Conselho ou quando se discute e aprova a Carta Educativa; a 

intervenção constante do vereador da Educação como orientador das reuniões, sempre 

empenhado em dar conta dos projectos em matéria de política educativa local, em dinamizar o 

CME como fórum de debate e de consulta e de validação da intervenção da autarquia, ainda 

em construir o Projecto Educativo Municipal. Dos restantes autarcas ressalta a ausência de 

participação nos debates tanto do presidente da Assembleia Municipal como do representante 

das juntas de freguesia. Do representante da DREL sobreleva a sua regular intervenção, 

mesmo quando o técnico da Coordenação de Lisboa é substituído pelo coordenador Educativo 

da Lezíria do Tejo: muitas vezes questionados sobre o sentido das políticas, sobre a 

implementação dos programas, nem sempre respondem. Dos dois representantes dos pais 

referencia-se a sua participação irregular, um deles pauta-se pela falta de assiduidade e fraca 

intervenção, um terceiro é convidado a participar e a intervir na última reunião do ano lectivo 

de 2007/08. Dos representantes dos professores, assíduos e intervenientes, ressalta a forma 

como cada um representa e defende o seu Agrupamento / Escola: 

 

O docente …, representante do Ensino Pré-escolar e pertencente ao Agrupamento de Azambuja, informou 
que nesse Agrupamento há mais uma turma do 1.º ciclo em relação ao ano anterior e que os alunos da 
vertente da CERCI - Flor da Vida ficaram agora na dependência do Agrupamento (cf. ACME16, p. 2). 
 
O representante do 1.º ciclo, Dr. …, referiu os constrangimentos iniciais do Agrupamento do Alto 
Concelho embora o início do ano lectivo tenha decorrido dentro da normalidade, as aulas tiveram inicio 
no dia 16 de Setembro, porém, o prolongamento só principiou no dia seguinte (cf. ACME14, p. 3). 
 
Na intervenção da representante dos 2.º e 3.º ciclos do município da Azambuja, Dr.ª …, no primeiro 
ponto da ordem de trabalhos, foi referido que o inicio das aulas no Agrupamento Vale-Aveiras ... Alertou 
para as dificuldades existentes relativamente às refeições e deslocações de alunos (cf. ACME14, p. 4). 

 
O professor …, representante do Ensino Secundário e docente da Escola Secundária, referiu que na sua 
escola aumentou o número de alunos e o número de turmas, existindo procura de alunos residentes fora 
do concelho (cf. ACME16, p. 2). 

 

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

ausentes e pouco participativos, com as seguintes excepções da representante da IPSS, muito 

interventiva quando se discute a Educação Pré-Escolar, os prolongamentos ou as AEC e do 

representante da ACISMA, que introduz uma visão empresarial e globalizante no debate 

educativo. Como nunca tendo tomado a palavra e com assiduidade irregular aparecem os 

representantes do Desporto e dos Serviços de Formação Profissional e o representante da 

Associação de Estudantes, ausente a partir da 2.ª reunião. O chefe de Divisão tem uma 

participação marcante mesmo quando não toma a palavra e apenas assessoria o vereador. Por 

seu turno, os convidados ao CME intervêm pontualmente quando os temas em debate assim o 
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determinam: o elemento do Centro Protocolar da Justiça, quando se discute a formação 

profissional; o 3.º representante dos pais, quando se trata de colher informações sobre o 

projecto de constituição da Federação Concelhia de Associação de Pais, de criticar a falta de 

pessoal auxiliar ou de avaliar as AEC; os técnicos especializados da CEDRU, na apresentação 

do relatório final da Carta Educativa. Temas como o impacto da construção do aeroporto da 

OTA e a necessária reconfiguração das redes escolar e de formação profissional, assim como 

as discussões em torno da Carta Educativa, representam momentos cruciais da actividade do 

CME pela importância do debate, do confronto e da intervenção política dos actores locais. 

Nessas discussões intervêm o vereador da Educação, o técnico da DREL, os representantes 

das Associações de Pais e Encarregados de Educação, os representantes dos professores, 

assumidos representantes dos Agrupamentos / Escola, os representantes do CEFAZ e da 

ACISMA. Neste processo salienta-se a preocupação do presidente da Câmara em ajustar a 

rede escolar ao crescimento populacional, previsto com a possível construção do aeroporto da 

OTA, a dimensão empresarial do representante da ACISMA, apelando à «sociedade civil», 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 diferenciados sobre a utilidade de 

uma escola profissional em Azambuja, a intervenção do grupo de trabalho da Carta Educativa 

e a visão pragmática do vereador da Educação quando apresenta a Carta Educativa como um 

instrumento de acesso aos fundos comunitários: 

 

O Presidente da Câmara de Azambuja, … apelou aos presentes para a necessidade de neste momento se 
pensar a um nível mais alargado para o conselho de Azambuja, uma vez que já foi atingido o cenário 
proposto na primeira Carta Educativa para 2011; alertou ainda para o facto de ser preocupante tal 
situação, nomeadamente com o novo cenário da construção do aeroporto, uma vez que existe a previsão 
da deslocação de 10.000 habitantes/trabalhadores durante a construção do mesmo (cf. ACME14, p. 7). 

 

O Dr. …, representante do ensino Pré-Escolar, manifestou regozijo pelo investimento previsto na 
educação pré-escolar, salientando que, se se fizer esse investimento, as IPSS ficarão sem espaço de 
intervenção e que lhe parece utópico que até ao ano 2011 se possa aumentar de 2 para 17 salas de pré-
escolar público (cf. ACME15, p. 4). 

 
A Dra…. [representante da IPSS] fez saber que aprovaria a Carta Educativa proposta, mas com enormes 
reservas quanto às projecções apresentadas para o pré-escolar e respectivos impactos nas IPSS (cf. 
ACME15, p. 5). 

 
O Sr. …, representante da ACISMA, indicou que esta Carta Educativa lhe levanta duas questões centrais, 
a do impacto nas IPSS da oferta pública de pré-escolar …A segunda questão central é a escola 
profissional proposta. Considera ainda que este pode ser um projecto estruturante para o desenvolvimento 
em geral, a qualificação dos Recursos Humanos e a fixação de empresas, pelo que há necessidade de se 
iniciar a discussão sobre as propostas apresentadas na Carta Educativa, a qual deveria ser o objecto de 
uma próxima reunião do Conselho (cf. ACME15, p. 4). 
 
[Grupo da Carta Educativa] Em seguida, o Sr. Director do Departamento de Urbanismo da Autarquia 
informou sobre os cenários de desenvolvimento que são neste momento bastante diversos em função da 
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localização do futuro aeroporto. Caso o aeroporto não se venha a localizar na Ota, não se prevê um 
crescimento urbano significativo e que tenha impacto nos equipamentos educativos (cf. OCME3, p. 1). 
 

 
A agenda do CME acompanha a agenda de política educativa nacional. No segundo 

mandato é visível um aperfeiçoamento do funcionamento e da gestão desta entidade pela 

autarquia, a que não é estranho o protagonismo do vereador da Educação e do chefe de 

Divisão, sob o beneplácito do presidente da Câmara. Dar vida e intencionalidade ao CME são 

os seus grandes objectivos, contribuindo para a construção de uma política local de educação. 

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

de 27/3/2008 (cf. ACME21): 

 

Representantes da autarquia: substituição dos representantes dos Pais, da Segurança Social e do Desporto; 
obras de ampliação da EB1 de Alcoentre; candidatura ao QREN para a construção de escolas no 
concelho; constituição de uma federação concelhia de associações de pais; análise do relatório das AEC 
(entregue antecipadamente); as AEC no concelho como sendo das que obtiveram resultados mais 
positivos apesar de todas as dificuldades; transferências de competências para as autarquias (preocupação 
com a gestão dos recursos humanos no que toca ao poder hierárquico e disciplinar); a necessidade de 
interligação entre o Desporto Escolar e as Associações e Colectividades do concelho; 
 
Representante da ACISMA: candidatura ao POPH de 3 cursos EFA – técnico de logística e técnico de 
apoio à gestão (em horário laboral e pós-laboral); relatório das AEC - qualidade das empresas que 
trabalham nas AEC - e inglês integrado nos currículos; desporto escolar - contratos programas entre as 
colectividades e as escolas; 
 
Representante do Centro de Formação de Escolas - CEFAZ: candidatura POPH de 15 acções de formação 
(10 para docentes e 5 para não docentes); inicio de acções sem financiamento monitorizadas pelos 
técnicos da autarquia (agradecimento); 
 
Representante do Ensino Secundário: a Escola Secundária é CNO; 
 
Representante dos Pais: relatório das AEC - os dados sobre a assiduidade devem ser apresentados por 
Agrupamento e com gráficos; flexibilização do horário (actividade física de manhã); a autarquia é que 
deve assegurar o papel de controlo e avaliação das AEC; 
 
Representante do 2º e 3º ciclos: relatório da AEC – assiduidade dos alunos nos diferentes Agrupamentos; 
articulação entre os titulares de turma e os professores das AEC; diversificação das modalidades de 
desporto escolar; 
 
Representante do 1º ciclo: relatório da AEC - a flexibilização de horário é o aspecto mais difícil em 
termos de gestão AEC; as AEC devem estar integradas nos projectos educativos; 
 
Representante do pré-escolar: as AEC decorrem com normalidade. (cf. Checklist do CME da Autarquia 
de Azambuja, pp. 191-192). 

 
 
5 – Circulação da Informação 
 

As informações / decisões / pareceres do CME chegam regularmente aos destinatários. 

A relação estabelecida entre representantes e representados é complexa e parcelar e constrói-

se da ligação estreita entre os representantes e as escolas a que pertencem. Os canais de 

comunicação são múltiplos, a autarquia faz habitualmente a publicitação dos pareceres / 
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relatórios saídos desta entidade nas assembleias de Escola, pela intervenção do chefe de 

Divisão; por vezes, emite comunicados de imprensa, iniciativas conjuntas, que para além de 

significarem um compromisso da autarquia em incrementar a dimensão deste órgão como 

fórum de discussão da política educativa local também deixam transparecer o envolvimento 

de alguns representantes, nomeadamente dos professores e da ACISMA, em levar este debate 

também para as escolas e para a comunidade local mobilizando para tal os professores, já 

envolvidos satisfatoriamente no processo (cf. Checklist do CME da Autarquia de Azambuja, 

p. 196): 

 

Essa perspectiva do Sistema Educativo não é só dada pelas previsões demográficas, é dada também pelas 
intenções dos diversos actores no concelho; onde é que isso pode ser bem consubstanciado, no CME, 
portanto, eu acho que são coisas muito mais paralelas, do que à primeira vista nós poderíamos pensar (cf. 
EPCM2, p. 229). 
 
Quer dizer, é importante que, por exemplo, o homem da associação de comerciantes e industriais do 
concelho, que está no CME, possa dar um contributo valioso em termos da evolução da própria Carta 
Educativa. É nessa perspectiva que falo da complementaridade e que tenham sido regulamentados pelo 
mesmo instrumento legal (cf. EPCM2, p. 229). 
 
Participei numa reunião do CME em Outubro, Setembro ou Outubro, e tomou-se uma decisão importante. 
Pensei que seria bom instituirmos um Dia Municipal da Educação. Pensámos como é que seria, como é 
que não seria, gizámos o esquema e fui apresentá-lo ao CME. Foi votado, aprovado e instituído o dia 8 de 
Dezembro como Dia Municipal da Educação. Já tivemos o primeiro dia e foi muito bom, muito 
interessante porque fomos fazer discussões em todos os agrupamentos. Fui eu, foi o vereador também, 
fomos fazer discussões das matérias que diziam respeito ao sector educativo do concelho. Depois fizemos 
uma homenagem aos reformados; atribuímos bolsas de estudo e bolsas de mérito. Fizemos uma sessão 
plenária de homenagem a todos (cf. EPCM2, p. 233). 
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3.2 Inventário do acervo documental do CLE / CME de Azambuja 
 

      

 Inventário do acervo documental do CLE / CME de Azambuja  

Tipo de 
documento Descrição do documento N.º Doc. 

N.º pág. 
/tempo Data Referência 

 Regimento do CLE 1 6 s/d RCLE1 

 1 s/d CCLE1 

 Convocatórias do CLE 2 1 26-06-2002 CCLE2 

  1 18 00-00-2002 OCLE1 

 Ficheiros Power-Point sobre o CLE 1 9 00-00-2002 OCLE2 

 Actas do CLE  5 20-11-2002 ACLE1 

  2 7 03-10-2003 ACLE2 

Regimento do CME 1 9 s/d RCME3 

Propostas do CME 1 1 21-10-2004 OCME1 

 1 1 26-10-2006 OCME2 

Actas do grupo de trabalho 1 1 16-10-2007 OCME3 

2 21-03-2005 ACME13 

8 28-11-2005 ACME14 

Documentos 
do CLE / 

CME 

7 10-02-2006 ACME15 

 4 31-10-2006 ACME16 

 4 17-04-2007 ACME17 

 2 12-06-2007 ACME18 

 4 19-10-2007 ACME19 

 4 13-11-2007 ACME20 

 

Actas do CME 9 

4 27-03-2008 ACME21 

Entrevista 
Entrevista ao Presidente de Câmara 

Municipal de Azambuja 1 
8 pág./32' 

21'' 04-02-2009 EPCM2 

 Notas de campo dos contactos   22-03-2007 

Notas de 
campo do 
CLE/CME 

Notas de 
campo 

com o Chefe de Divisão do Sector 
Educativo 1 4 pág. 21-08-2008 

de 
Azambuja 

      

 
 Legenda  

 Fontes Códigos 

Regimentos RCLE 

Actas ACLE 

Correspondência CCLE C
L

E
 

Outros OCLE 

Regimentos RCME 

Actas ACME 

Correspondência CCME 

Outros OCME 

Entrevista a Vereador da Educação EVE 

C
M

E
 

Entrevista a Presidente de Câmara EPCM 

 Notas de campo dos contactos Notas 

 com o Chefe de Divisão de 

 
da Educação da Autarquia de Azambuja 

campo do 
CLE/CME 
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3.3 Checklist do CLE / CME de Azambuja 
 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 

Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 
 

 
 

Fontes 

 
I - Processo de transição/instalação do CLE / CME 

 
1- Conselho Local de Educação 

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

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

para o grupo 2. 

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

1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

O Presidente                  O vereador X             As escolas                    Outros  X        

        Quem? Chefe de Divisão 

 
      1.3 - Identifique os membros do CLE? 27 Elementos 

 

Presidente da Câmara Municipal de Azambuja ou seu representante 1 

Vereador de Pelouro da Educação 1 

Chefe da Divisão de Educação e Juventude 1 

Representantes das Juntas de Freguesia 2 

Representantes dos partidos políticos com assento na A. Municipal 3 

2 Representantes de cada 1 dos 3 Agrupamentos 6 

Representantes da Escola Secundária de Azambuja 2 

Representante da Associação de pais 1 

Director do Centro de Formação da Azambuja 1 

Representante da Associação de Estudantes da Esc. Secundária 1 

Representante do Ensino Especial 1 

Representante do Ensino Recorrente 1 

Representantes das IPSS 2 

Representante do CRSS 1 

Delegado de Saúde 1 
 

 
 
 
 
Notas de campo de 
22/3/2007 
 
 
Convocatória para a 
reunião de 
constituição do 
Conselho Local de 
Educação 
 
Notas de campo 
22/3/2007 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito presencial 
ao Chefe de 
Divisão) 
 
 
 
Regimento do CLE 
de Azambuja 
 
 

 

2002 

Validada pelo Chefe de 
Divisão da Educação em 
21/8/2008 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 

Checklist do CLE / CME da Autarquia de Azambuja 
 

 
 

Fontes 

 
Representante da ACISMA 1 
Representante das Colectividades e Associações do Concelho 1 

 
 
1.4 – O CLE tinha habitualmente convidados? 
Por vezes 

 
Quais? _ 

 
      1.5- O CLE teve quantas reuniões, por ano? 

 
1 Reunião por ano                 

 
 

      2 - 3 Reuniões por ano               
 

X 
 

Mais de 3 Reuniões por ano 
 

 

 
  
1.6 – Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que 
considere mais significativos da actividade do CLE: 
 
 Apoio aos Projectos Educativos das escolas; Regras da relação 

Câmara/escolas/IPSS/Associação de pais (regularizar a vida entre as escolas e 

a autarquia: apoio logístico); problemáticas gerais. 

 
2- Conselho Municipal de Educação (constituição/regimento) 

 
2.1 – Qual a data de constituição do Conselho Municipal de Educação? 
 

CME foi aprovado em reunião pública de Câmara em 28/10/2004 e em sessão 

de Assembleia Municipal em 17/2/2005 

 
2.2 – O regimento do CME foi feito com base no modelo do regimento da/o : 

 
     ANMP                         CLE X                     Outro             
Qual?________________ 

 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao Chefe 
de Divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao Chefe 
de Divisão) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

28/10/2004 



 179 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 

Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 

 
 

Fontes 

2.3 – O regimento do CME estabelece/prevê:                                                   

2.3.1- A existência de uma comissão executiva encarregue de dinamizar o CME? 

    Sim    X                Não 
 

A comissão executiva é composta pelo Vereador e 2 vogais – Representante do 

centro de formação e a representante da IPSS 

 

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 

 

2.3.4 - Anos de mandatos dos representantes?  

   Sim   X                 Não 

Se sim, qual? _ 1 ano lectivo, renovável até 4 anos. 

 

2.3.5 - Orientações quanto à ligação/comunicação entre representantes e  

representados? 

Sim   Não X 

Assunto discutido no CME, mas nunca registado em Regimento 

 

2.3.6 – As formas de publicitar as deliberações do CME? 

Sim     X                   Não 

 

2.3.7 – Os convidados habituais do CME? 

Sim       X                 Não 

Quais ? _ ACISMA (Associação Comercial e Industrial) e o Centro de Formação 

 
II – Composição e funcionamento do CME 

1 - Composição  

 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de Divisão) 
 
 
 
 
Regimento do 
CME de 
Azambuja 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de Divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de Divisão) 
 
Actas do CME 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 
 

 
Fontes 

1.1 – Identifique os membros do CME:      

Presidente da Câmara Municipal  
O Presidente participou uma única vez nas reuniões 

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  
Existe um representante para o 1º ciclo e outro para o 2º e 3º ciclos 

2 

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 (Participou uma só vez) 
 

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: Representante da ACISMA: com direito a voto 

 
1 

Outros representantes: Representante do CEFAZ: com direito a voto 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo 
22/3/2007 
 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao Chefe 
de Divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 
 

 
Fontes 

1.2 – O CME teve convidados? 

Sim X                   Não 

• No ano lectivo de 2007/2008?                 

Reunião do CME de 19/10/2007  

Se sim, quem foi convidado_ Para além da presença habitual da ACISMA e do 

CEFAZ, esteve presente como convidado um membro da CPJ (Centro Protocolar 

da Justiça) 

     Por iniciativa de quem? __ Vereador da educação 

      Para tratar de que assuntos? _ Para dar conta ao CME do trabalho que se 

desenvolve no Centro – Centro Novas Oportunidades. 

 

Reunião do CME de 13/11/2007 

     Se sim, quem foi convidado_ Para além da ACISMA e do CEFAZ, foi 

convidado o Coordenador da Empresa das AEC. Não esteve presente, mas 

avançou com a sua posterior disponibilidade.  

     Por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação 

      Para tratar de que assuntos? – AEC 

Reunião do CME de 27/03/2008 

Se sim, quem foi convidado_ Representante da ACISMA e do CEFAZ  

     Por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação 

      Para tratar de que assuntos? – ACISMA: Candidatura ao POPH (3 cursos EFA 

de Técnico de logística e Técnico de apoio à gestão) 

CEFAZ: candidatura ao POPH de 15 acções de formação (para docentes e não-

docentes) 

• No ano lectivo de 2006/2007?  

     Se sim, quem foi convidado_  

     Por iniciativa de quem?  

      Para tratar de que assuntos? _ 

• No ano lectivo de 2005/2006?                 

     Se sim, quem foi convidado_ 

 
 
 
 
Acta do CME de 
19/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
13/11/2007 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
27/03/2008 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito presencial 
ao Chefe de 
Divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 
 

 
Fontes 

• No ano lectivo de 2004/2005?                 
     Se sim, quem foi convidado  
Por iniciativa de quem? _ 

      Para tratar de que assuntos? _ 

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

1 vez por ano                  
 

 

2 - 3 vezes por ano               
 

 

Mais de 3 vezes por ano X 

 Participaram em todas as reuniões 

1.3.1 - Se sim, qual o enquadramento dessa participação? 
 

Como convidados?                        
 
Como representantes dos Ciclos de Ensino? X 
       
Outra situação - 

1.4 – Foram convidados especialistas para participar no CME? 

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

Para tratar de que assuntos? __ Carta Educativa _ representante da CEDRU 

1.5– Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

1.5.1– No ano lectivo de 2007/2008? 

O Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo? 

Outro X 

Quem? _ Dr Nuno Pinheiro, técnico da DREL. Em caso de impedimento é 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de Divisão) 
 
 
 
 
Actas do CME 
Notas de campo 
22/3/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de Divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 
 

 
Fontes 

           substituído pelo Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo 

           1.5.2– No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo 
 
Outro. X 
Quem? _ Dr Nuno Pinheiro, técnico da DREL. Em caso de 

impedimento é substituído pelo Coordenador Educativo da Lezíria do 

Tejo 

 

2 - Regularidade/assiduidade no CME 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
2007/2008 4 

2006/2007 4 

2005/2006 2 

2004/2005 1 

2003/2004 0 

2002/2003 0 

2.2 – Qual a duração do mandato dos representantes? 

1 ano     X                2 anos               3 anos                4 anos              outra             
 
Renovável até ao período de 4 anos 

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

Ficha 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito presencial ao 
Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CME 
 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito presencial ao 
Chefe de Divisão) 
 
 
 
 
 

 

 

 



 184 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 
 

 
Fontes 

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

Se sim, de qual/quais representante/s? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
No Ano Lectivo 2005/2006 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim   X               Não 

Se sim, de qual/quais representante/s? __ Representante do Centro de Emprego e 

Formação Profissional 

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

Se sim, de qual/quais representante/s? __ Foi substituído por outro elemento do Centro 

de Emprego e Formação Profissional 

 
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? 
 
2.4.1- No Ano Lectivo de 2007/2008? 
 
Sim  X                    Não 
   
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ Quando falta o técnico da DREL este é 

substituído pelo Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
8/11/2005 
 
 
Acta do CME de 
10/2/2006 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de 
Divisão) 
 
 

 

 

 



 185 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia da Azambuja 

 
Fontes 

 
2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Sim X                    Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ Quando falta o técnico da DREL este é 

substituído pelo Coordenador 
 
2.5 – Presenças e ausências dos representantes/convidados/especialistas ao 
CME 

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

reuniões 

 

Outro                                                      
Identifique_______________________________________________________ 
 
3.2 – As reuniões do CME contam habitualmente com a presença de técnicos 
da Autarquia?  
Sim X                     Não 

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao Chefe 
de Divisão) 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao Chefe 
de Divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Azambuja 
 

 
Fontes 

Se sim, quais?  

3.2.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Chefe da Divisão da Educação X  

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao vereador da educação; esclarecimentos 

técnicos sobre o relatório das AEC. 

Técnico da Divisão da Educação X 

 

Para tratar de que assuntos? _ Trabalho conjunto com o chefe de divisão 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? __ 

Outros 

Para tratar de que assuntos? __ 

3.2.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Chefe da Divisão da Educação X    
 
Para tratar de que assuntos? __ Participação do Grupo de Trabalho da Carta 

Educativa; Assessoria ao vereador da educação; esclarecimentos técnicos 

 

Técnico da Divisão da Educação X 
 
Para tratar de que assuntos? _ Trabalho conjunto com o chefe de divisão 
Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Outros 

Para tratar de que assuntos?__________________________________________ 

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

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

 

 
 
 
 
Acta do CME de 
13/11/2007 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de 
Divisão) 
 
 
 
 
Acta do CME – 
grupo de 
trabalho Carta 
Educativa 
26/10/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de 
Divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Azambuja 
 

 
Fontes 

• No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 1º Grupo de trabalho sobre a Oferta 

Educativa -  Escolas, o CPJ( Centro Protocolar da Justiça), a ACISMA e o 

Centro de emprego 

2º Grupo de trabalho da Carta Educativa – vereador, chefe de divisão, 

departamento urbanístico, Escola secundária, Agrupamento de Vale – Aveiras, 

Agrupamento do Alto-Concelho, representante das IPSS’s 

Criados por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação 

Para tratar de que assuntos? __ 1º Grupo - Formação profissional; ofertas 

formativas; articulação das diferentes entidades envolvidas em processos 

formativos. 

2º Grupo -  Planeamento prospectivo; cenários de desenvolvimento em função da 

localização do novo aeroporto; áreas de investimento da autarquia (pavilhão 

gimnodesportivo, requalificação de EB1 e Jardins de Infância; monitorização da 

carta educativa. 

• No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Grupo de Trabalho da Carta Educativa 

Criados por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação 

Para tratar de que assuntos? _ Ponto da situação dos novos equipamentos 

educativos do Concelho; fornecimento de refeições; rede escolar. 
• No Ano Lectivo de 2005/2006? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Grupo de Trabalho sobre as questões do 

prolongamento. Representantes de todas as IPSS; Representantes dos 3 

Agrupamentos do Concelho; Representantes das 3 Associações de pais. 

Criados por iniciativa de quem? _ Vereador da Educação 

Para tratar de que assuntos? __ Trabalhar de forma articulada as questões do 

prolongamento, com as IPSS, Agrupamentos e Autarquias. 

• No Ano Lectivo de 2004/2005? 

Composição do/s grupo/s de trabalho permanentes – Grupo de trabalho dos 

transportes – Quatro representantes dos docentes; representantes das 

associações de pais; representante das associações de estudantes. 

 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
19/10/2007 (p.2) 
 
 
Acta do CME  
Grupo de trabalho 
Carta Educativa 
16/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME – grupo 
de trabalho Carta 
Educativa 
26/10/2006 
 
 
 
 
Acta do CME 
28/11/2005 (p.6) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Azambuja 
 

 
Fontes 

Grupo de trabalho da ASE – representante das IPSS; representante do 1º ciclo; 

representante do pré-escolar; representante do centro de saúde. 

Grupo de trabalho do Percurso Educativo – representante do centro de saúde; 

representante do CEFAZ 

Grupo da Rede Escolar – 4 representantes docentes; representante das IPSS; 

representante das Associações de pais; representante das associações de 

estudantes; representante do centro de emprego; representante da ACISMA 

Criados por iniciativa de quem? __ Vereador da Educação 

Para tratar de que assuntos? _ Transportes; ASE; Percurso Educativo; Rede 

Escolar 

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

Para inventariar temas a debater no CME  

Para sistematizar os trabalhos e deliberações do CME      X 

Para analisar projectos específicos a desenvolver              X 

Para dinamizar as discussões no CME          

Para redigir propostas e recomendações (principal) X 

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Outras  
 

4. Agendas das reuniões do CME 

4.1 – Como é definida a agenda do CME? 

A Autarquia avança com propostas e ordens de trabalhos  

Os representantes avançam com a ordem de trabalhos para a reunião 

seguinte. 

 

 

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 _  
 

 
 
 
 
Acta do CME de 
21/3/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao Chefe 
de Divisão) 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
Notas de campo 
22/3/2007 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Azambuja 
 

 
Fontes 

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

 

Transferência de competências para as Autarquias  

Regimentos Internos X 

Projectos Educativos dos Agrupamentos/Escolas X 

Carta Educativa X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas  X 

Escola a tempo inteiro X 

Abandono Escolar  

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso X 

Indisciplina   

Acção Social Escolar  

Transportes Escolares  

Rede Escolar X 

Qualificação e requalificação do parque escolar X 

Projectos Educativo Municipal/Local X 

Formação Profissional X 

 

4.3 - Nas reuniões do CME, os autarcas dão a conhecer as suas intervenções 
e projectos em matéria de política educativa local? 
 
Nunca                                 Por Vezes  X                                    Sempre 

4.4 – Nas reuniões do CME, os Presidentes/representantes dos 

Agrupamentos participaram nas discussões temáticas? 

Participam em todas as discussões, como representantes dos diferentes ciclos. 

4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
 
Em que discussões temáticas? _ Problemas dos Agrupamentos; Sucesso e 

insucesso; Ofertas Formativas (CNO, EFA …); articulação entre as diferentes 

entidades envolvidas nos processos formativos; AEC; transferência de 

competências para as autarquias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito presencial ao 
Chefe de Divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/10/2007 
Acta do CME 
27/33/2008 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Azambuja 
 

 
Fontes 

 
 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Em que discussões temáticas? __ Problemas dos agrupamentos; Actividades de 

enriquecimento curricular - balanço das AEC; intervenção das IPSS’s nas 

actividades de prolongamento no pré-escolar e nas AEC; oferta educativa; ranking 

das escolas. 
 
4.4.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Em que discussões temáticas? _ Problemas dos Agrupamentos (ampliações de 

instalações, prolongamentos, refeitórios, actividades extra-curriculares); oferta do 

pré-escolar; intervenção das IPSS; Balanço do início do ano lectivo; percursos 

escolares; Carta Educativa e previsão do impacto do aeroporto da OTA. 

4.4.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Em que discussões temáticas? _ Regimento do CME; Grupos de trabalho do CME 

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? _  
• A Autarquia (vereador): apresentação do convidado ao CME (Centro 

Protocolar de Justiça); CNO do Ministério da Justiça (limites de 

intervenção?); Grupo de trabalho para a Formação Profissional; falta de 

pessoal auxiliar nas escolas; Balanço do Início do Ano Lectivo; 

• Representante da ACISMA: urgente definição de uma política de formação 

profissional do Concelho; proposta de criação de grupo de trabalho para a 

formação profissional; Plano Económico-Social com oferta formativa 

• integrada; diversidade de oferta formativa; valorização das escolas 

profissionais em detrimento das secundárias; maior segurança na proximidade 

das escolas; 

• Representante do Ensino Secundário: quem tem competência para ministrar 

RVCC e CNO? (polémica entre o presidente da escola secundária e o 

representante do Centro Protocolar da Justiça)); apresentação de informações 

sobre o inicio do ano lectivo; dados sobre o sucesso/insucesso na escola 

secundária; 

• Representantes do1º, 2º e 3º ciclos e secundário: exemplo da escola secundária 

de Rio Maior (professores a trabalhar nos estabelecimentos prisionais; grave 

problema da falta de pessoal auxiliar nas escolas;  

• Representante do 2º e 3ºciclos: uniformização das grelhas apresentadas ao 

CME; 

• Representante da IPSS: lamenta não apresentar relatório sobre o início do ano 

lectivo das IPSS; 

• Representante das forças de segurança: necessidade de se apresentar queixa; 

poucos efectivos. 

 
 
Acta do CME 
31/10/2006 
Acta do CME 
17/04/2007 
Acta do CME 
12/06/2007 
 
 
Acta do CME 
28/11/2005 
Acta do CME 
10/02/2006 
 
Acta do CME 
21/3/2005 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
19/10/2007 
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• A autarquia (vereador): PIDAC para a educação não contempla o Concelho 

de Azambuja; os Agrupamentos não apresentam necessidades; problema do 

amianto na Escola Secundária (substituição destes materiais); interpolação 

do representante da DREL sobre o assunto; intervenção de uma empresa 

especializada; convite feito à empresa responsável pelas AEC (não pode 

estar presente); apresentação do relatório do grupo de trabalho da Carta 

Educativa; 

• A autarquia (chefe de divisão): esclarecimentos técnicos sobre o relatório 

das AEC; proposta de metodologia para a elaboração do Projecto Educativo 

• Representante da ACISMA: normas da UE quanto à utilização do amianto; 

prioridade de intervenção na escola secundária; crítica ao processo de 

organização e implementação das AEC; a metodologia do PE abranger 

pessoas relevantes; 

• Representante da saúde: perigosidade do fibrocimento; 

• Representante do Ensino Secundário: 2 níveis de intervenção – identificar 

dos materiais que contém amianto; perigosidade dos mesmos; 

• Representantes dos pais: questionário de avaliação das AEC; as AEC não 

servem completamente as necessidades dos pais; 

• Representante das IPSS: a avaliação efectuada às AEC não foi tecnicamente 

bem executada; as IPSS também devem estar incluídas na metodologia do 

PE; 

• Representante do 1º ciclo: articulação entre os agrupamentos, a autarquia e 

a empresa das AEC; 

•  Representante do pré-escolar: reuniões entre os docentes titulares de turma 

e professores das AEC; 

 

 

• A autarquia: substituição dos representantes dos pais, da segurança social e 

do desporto; obras de ampliação da EB1 de Alcoentre; candidatura QREN 

para a construção das escolas do Concelho; constituição de uma federação 

concelhia de Associações de pais; análise do relatório das AEC (entregue 

antecipadamente); as AEC no Concelho como das mais positivas, apesar de 

todas as dificuldades; transferências de competências para as Autarquias 

(preocupação com a Gestão de Recursos Humanos, no que toca ao poder 

hierárquico e disciplinar); desporto escolar e as Associações e 

Colectividades do Concelho (necessária interligação); 

• Representante da ACISMA: candidatura ao POPH de 3 cursos EFA – técnico 

logística e técnico de apoio à gestão (horário laboral e pós-laboral); 

relatório das AEC - qualidade das empresas que trabalham nas AEC  e 

inglês integrado nos curriculum; desporto escolar - contratos programas 

entre as colectividades e as escolas; 

• Representante do Centro de Formação de escolas - CEFAZ: candidatura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
13/11/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
27/3/2008 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de Divisão) 
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• POPH de 15 acções de formação (10 para docentes e 5 para não 

docentes); inicio de acções sem financiamento, monitorizadas pelos 

técnicos da autarquia (agradecimento); 

• Representante do Ensino secundário: A Escola Secundária é CNO; 

• Representante dos pais: relatório das AEC - os dados sobre a assiduidade 

devem ser apresentados por Agrupamento e com gráficos; flexibilização de 

horário (actividade física de manhã); a autarquia é que deve assegurar o 

papel de controlo e avaliação das AEC 

• Representante do 2º e 3º ciclos: relatório da AEC – assiduidade dos alunos 

nos diferentes Agrupamentos; articulação entre os titulares de turma e os 

professores AEC; diversificar as modalidades de desporto escolar 

• Representante do 1º ciclo: relatório da AEC -  a flexibilização de horário é 

o aspecto mais difícil em termos de gestão AEC; as AEC devem estar 

integradas nos projectos educativos 

• Representante do pré-escolar: AEC decorrem com normalidade; 

 

 

 
4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 

• A autarquia: balanço do início do ano lectivo; AEC; Carta Educativa; 

actividades de enriquecimento curricular entregue à empresa “Espalha 

ideias”; homologação da carta educativa; 

• Representante do pré-escolar: balanço do início do ano lectivo - aumento 

de turmas; falta de professores do ensino especial;  
• Representante das IPSS: falta o balanço do ano lectivo anterior; 

periodicidade das reuniões do CME não era cumprida; tabela de 

comparticipações dos pais para a extensão de horários; 

• Representantes dos 1º, 2º e 3º ciclos: balanço do inicio do ano lectivo nos 

seus agrupamentos - ampliações, turmas EFJ; 
• Representante do ensino Secundário: aumento de alunos, 5 turmas EFJ, 

cursos tecnológicos (nocturnos), estabilidade do corpo docente, ranking 

das escolas; questionou o representante da DREL sobre o programa 

“Educação e Cultura”; 

• Representante do CEFAZ: acções de formação; prioridades de formação 

para 2007; 

• Representante dos pais: falta de auxiliares;  
• Representante da Saúde: apoios educativos (falta de subsídios específicos 

para crianças com NEE); 

• Representante das Forças de Segurança: périplo pelas escolas para 

identificar os pontos-chave das questões de segurança no concelho; 

 

 

 

 
 
 
 
Acta do CME de 
27/3/2008 
 
Notas de campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao Chefe 
de Divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Acta do CME de 
31/10/2006 
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• A autarquia (vereador): andamento das obras de ampliação; reunião com a 

Srª ministra da Educação (transferência de competências para as autarquias 

nas áreas da construção e manutenção dos equipamentos e eventualmente o 

pessoal não docente); balanço das AEC; oferta educativa das escolas; 

articulação entre a CPCJ e as escolas; 

• Representante do Ensino Secundário: oferta educativa da Escola 

Secundária; 

• Representante do 2º e 3º ciclos: novo pavilhão desportivo; cursos CEF em 

funcionamento; problemas com os refeitórios e dificuldade de articulação 

com vários serviços (saúde, Segurança Social, Educação, etc.) e famílias 

• Representante do pré-escolar (fala em nome do Agrupamento da Azambuja): 

dificuldades a nível de pessoal não-docente; funcionamento razoável das 

AEC; uma turma de Percursos Alternativos, que pode ser orientado para um 

curso EFS; 

• Representante do CEFAZ: articulação do CEFAZ com a ACISMA para a 

formação do pessoal não docente. 

 

• A autarquia (vereador): criação do grupo de trabalho do Projecto 

Educativo Municipal para definir as linhas orientadoras de uma política 

educativa local; súmula dos Planos Anuais de Actividades 

• A autarquia (chefe de divisão): sinopse dos Projectos Educativos de 

Escolas/Agrupamentos; a diversidade dos PE dificulta a definição de uma 

Política Local de Educação 

• Representante das IPSS: não recepcionou nenhum PE das IPSS; 

• Representante da ACISMA: PEL – valorizar os cursos profissionais e a 

integração profissional; 

• Representante das Juntas de Freguesia: necessário conhecimento da 

realidade patrimonial e cultural da sua comunidade. 

 

4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006?  
• A autarquia (vereador): apresenta os novos elementos do CME; balanço do 

início do ano lectivo; prolongamentos e inglês - problemas de articulação 

entre as IPSS e os Agrupamentos; dificuldades na implementação do inglês, 

por parte de todos os parceiros; pedido de esclarecimento à DREL sobre os 

prolongamentos; grupo de trabalho para estudar os temas em discussão; 
necessária alteração da carta de equipamentos (Carta educativa) tendo em 

conta o panorama da construção do aeroporto da OTA; 
• A autarquia (Presidente): pedido de desculpas pelo atraso; pensar-se o 

Concelho de uma forma abrangente 

• Representante da ACISMA: Faltas sistemáticas do representante do centro 

de emprego (substituição deste elemento); Contestação das aulas de 

substituição; mobilização da sociedade civil sobre as questões do aeroporto; 

 
 
 
 
 
Acta do CME de 
17/4/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
12/06/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
28/11/2005 
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• Representante das Forças de Segurança: escola segura; 

• Representante do Ensino secundário: avaliação dos resultados da escola 

secundária 

• Representante do 2º e 3º ciclos: início do ano lectivo no Agrupamento Vale 

– 

Aveiras. 

• Representante das associações de pais: problema das refeições e a questão 

do prolongamento; 

• Representante da Segurança Social: co-existência entre as OPSS e as 

escolas (articulação na oferta de serviços); 

• Representante do pré-escolar: implementação destas medidas e problemas 

de atribuição de horas; 

 

 

• A autarquia: apresenta relatório da Carta Educativa (apresentação feita 

pelo técnico da CEDRU); necessidade de monitorização constante da 

carta perante a pressão da OTA; Relatório do grupo de trabalho da carta 

educativa; votação da carta educativa (aprovada por unanimidade); 

relatório sobre os apoios aos Projectos Educativos das 

Escolas/Agrupamentos – projectos financiados;  

• Representante da ACISMA: carta educativa -  impacto nas IPSS’s da 

oferta pública de pré-escolar e a escola profissional proposta; parcerias 

com as Associações de Cultura e Recreio para resolver o problema dos 

prolongamentos (levantamento destas instituições); 

• Representante do secundário: carta educativa – relação entre a melhoria 

dos equipamentos e qualidade das aprendizagens; 

• Representante do 2º e 3º ciclos: parecer do CME sobre os 

prolongamentos; 

4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
• A autarquia (Presidente): congratula-se com o início de funcionamento do 

CME; apresentação da proposta da carta educativa; protocolos de 

construção das escolas; aprovação por unanimidade das alterações ao 

Regimento do CME; composição da Comissão Executiva do CME 

(representantes do CEFAZ e das IPSS); criação dos grupos de trabalho e 

identificação dos seus intervenientes – transportes, ASE, percurso 

educativo, rede escolar; 

4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
 
4.6 – Nas reuniões do CME, o representante da DREL apresentou 
informações/relatórios sobre o funcionamento do sistema educativo e sobre as 
escolas do Concelho, em particular? 

Pontualmente participa nas discussões temáticas/intervenção oral 
 

 
 
 
 
Acta do CME de 
28/11/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/2/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
21/3/2005 
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4.6.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008?  
• Falta de funcionários nas escolas (problema macro); ofertas formativas das 

escolas. 

• Enquadramento das AEC em termos nacionais; controlo das AEC pela autarquia 

 

• Obrigatoriedade do Conselho Pedagógico se pronunciar sobre as AEC; as 

alternativas locais às AEC 

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

• Medidas políticas de prolongamentos e de aulas de substituição 

 

• Avaliação da qualidade da carta educativa 

 

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

 
 
 
 

 
Notas de 
campo de 
21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de 
Divisão) 
Acta do CME 
de 
19/10/2007 
Acta do CME 
de 
27/03/2008 
Acta do CME 
de 
13/11/2007 
Acta do CME 
de 
28/11/2005 
Acta do CME 
de 10/2/2006 
Acta do CME 
de 
21/03/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do 
CME 
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5. Circulação da Informação 
 
5.1 - A Autarquia divulga publicamente as intervenções do CME? 
 
Nunca                                      Por Vezes X                               Sempre 

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

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

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

 
Pouco Satisfatório                  Satisfatório X                 Bom                        Muito Bom 
 
Nas Assembleias de Escolas o chefe de Divisão passa a informação do CME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
de 21/8/2008 
(Inquérito 
presencial ao 
Chefe de Divisão) 
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Metacategoria I – Do CLE ao CME - Genealogia do processo 
 

 
Categoria/ 

Subcat. 

 
Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

 
Notas 

 

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

Entrevistadora: Em que medida é que a criação do Concelho Local alterou a gestão 

educativa local? 

Presidente: Não alterou. Vem em sintonia perfeita com uma estratégia de 
intervenção política a nível do Sistema Educativo. 
 
 e referenciou a este propósito o espírito de consenso encontrado com este órgão 
(CLE), no intuito de capitalizar a massa crítica do município. 

EPCM2 
p. 229 
 
 
Notas de 
campo, p. 
237 

 

a.2) Especificidades 
regimentais dos CLE 

ARTIGO 2.º 
OBJECTIVOS 

O CLEA é um órgão com funções consultivas e visa atingir os seguintes objectivos: 
- Definir uma Política Local de Educação; 
- Elaborar um Projecto Educativo do Concelho; 
- Proporcionar a participação das várias forças sociais, culturais e 

económicas relativamente às medidas de política educativa; 
- Potenciar a interacção Escolas/Meio 

ARTIGO 11.º 
REGIME DE FUNCIONAMENTO 

1. O CLEA funciona em plenário e em comissões especializadas, a título 
permanente ou eventual. 

2. Constituem comissões especializadas permanentes: 
a) Conselho Consultivo de Acção Social Escolar; 
b) Conselho Consultivo de Transportes Escolares; 
c) Conselho Consultivo de Apoio a Projectos Educativos. 

3. Poderão ser constituídas outras comissões especializadas, a titulo permanente 
ou não, por iniciativa do plenário. 

4. Às comissões podem ser agregadas, por deliberação do Conselho, 
individualidades de reconhecida competência nos assuntos a tratar. 

5. O Conselho terá uma Comissão Executiva, composta pelo Presidente do 

RCLE 1 
P.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCLE 1 
pp.4-5 
 
 
 
 
 

No Regimento do CLE evoca-se a evolução 
da descentralização educativa e a 
autonomia das escolas para justificar a 
instalação do CLE 
Evoca-se o Dec. 115-A/98, para valorizar o 
CLE na definição do Projecto Educativo 
Concelhio e na implementação da carta 
escolar 
 
 
 
A definição de objectivos do CLE é 
semelhante à de outros regimentos 
 
 
 
 
 
 
 
Com a atribuição de um voto a cada 
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CLEA, ou seu representante, um Vice-Presidente e dois Vogais. 
a) O Vice-Presidente e os Vogais da Comissão Executiva são eleitos 

pelo Conselho, de entre os membros efectivos; 
b) À Comissão Executiva compete praticar os actos internos 

indispensáveis à dinamização das actividades do Conselho. 
ARTIGO 15.º 

ACTA DAS SESSÕES E PUBLICIDADE 

1. É elaborada acta das reuniões do CLEA, com as declarações de voto 
produzidas e com menção dos membros presentes. 

2. O Presidente do CLEA pode publicitar as deliberações das reuniões, podendo 
ser apresentada à comunicação social, no final de cada reunião, uma 
síntese dos trabalhos e respectivas deliberações. 

3. Os documentos emanados do Conselho, bem como as actas das 
respectivas reuniões, são distribuídas a todas as entidades no prazo de 
quinze dias. 

ARTIGO 16.º 
ENCARGOS FINANCEIROS 

Os encargos financeiros decorrentes do funcionamento do CLEA são suportados 
através de dotação inscrita no orçamento da autarquia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.6 

representante, o peso das votações das 
escolas do CLE é marcante 
Prevê-se a publicitação das decisões das 
reuniões e pareceres do CLE na 
comunicação social, no final de cada 
reunião 
Prevê-se dotação orçamental do CLE 
no orçamento da autarquia 
 
A especificidade surge no regime de 
funcionamento: plenário e comissões 
especializadas. A Comissão Executiva 
coordena o CLE. 
 
 

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

Por exemplo, desenvolvemos a partir de 2002 uma série de programas com as 
próprias escolas, no âmbito da educação ambiental, da educação para a cidadania, 
da prevenção de toxicodependências, no âmbito de uma série de outras situações, que 
não são tradicionalmente matéria escolar. 
 
E por outro lado estimulámos, através da criação de associações de estudantes em cada 
escola, estimulámos as próprias associações, os próprios estudantes a eles próprios 
criarem e desenvolverem e projectarem um conjunto de projectos também que 
traziam a Escola para a comunidade, com o apoio da Câmara e temos feito um sem 
número de projectos no que diz respeito a essa matéria. 
 
Quero falar basicamente de dois projectos que tenho tido um grande sucesso no que diz 

EPCM2 
p. 228 
 
 
 
 
EPCM2 
p. 228 
 
 
 
EPCM2 
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respeito a esse campo. É o projecto das chamadas férias desportivas, em que toda a 
comunidade escolar no período das férias grandes tem um mês de actividade desportiva 
ministrada, feita pela Câmara, em todas as suas valências. É um sistema difícil de 
montar. 

p. 228 
 
 

b.4)Intervenção da 
autarquia 
operacionalizada através 
do CLE 

Eu fui eleito pela primeira vez no princípio de 2002 e desde essa altura 
acompanho esse processo. Quero dizer-lhe o seguinte, para ficarmos logo à 
vontade. No que diz respeito à educação, tenho essa matéria delegada no 
vereador. Confesso que são assuntos que me são relativamente longínquos, porque 
tenho total confiança nesse vereador. É ele normalmente que preside ao CME e 
faz as reuniões. Eu vou sabendo o que se passa, naturalmente, mas 
pormenorizadamente se calhar não lhe poderei ser muito útil. 
 
Vou-lhe dar uma perspectiva do que é que nós achamos que deve ser o papel de 
uma autarquia local, em termos do Sistema Educativo. Nesta perspectiva de que 
todas as diligências que fizemos foi seguindo a via estratégica daquilo que 
achávamos que deve ser a intervenção da autarquia local no Sistema Educativo. 
Não vou falar de questões que têm a ver com responsabilidades ao nível do Parque 
Escolar, responsabilidades ao nível do protocolo que foi estabelecido com o Ministério 
da Educação, nada disso. Embora nós reconheçamos que um dos princípios básicos 
para haver sucesso no Sistema Educativo é de facto haver instalações em condições, 
não é? E investimos muito nessa matéria. 
 
 
O nosso grande objectivo sempre ao nível do sector educativo pode resumir-se 
basicamente a isto: fazer a ligação das escolas com a comunidade local e 
introduzir na Escola modelos de cultura local e regional. Actividades 
complementares que no fundo suprissem alguma falta que há ao nível do Sistema 
Educativo, no âmbito de matérias de formação de qualquer sistema de educação 
moderno, mas que o Ministério da Educação teve alguma dificuldade em adaptar-se a 
esses novos desafios.  
 
Ponto um da ordem de trabalhos: foi solicitado a todos os presentes, pelo [Vereador da 
Educação] que fizessem a avaliação do início do ano lectivo. 

EPCM2 
p. 227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM2 
p. 227 
 
 
 
 
 
 
EPCM2 
pp. 227-228 
 
 
 
 
 
ACLE 1 
p.3 
 

 
 As competências do CLE orientam um 
órgão de grande intervenção e 
importância na gestão local da 
educação, tendo em conta o seu 
sucessor CME. 
Explica-se a referência feita pelo chefe 
de divisão quanto à falta de dinamismo 
do CME, comparativamente ao CLE. 
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Ponto dois da ordem de trabalhos: o [Chefe de Divisão], começou por apresentar os 
vários grupos de trabalho, enunciou de seguida os grupos que ainda não reuniram: o 
Grupo de Acompanhamento à Carta Escolar e o Grupo de Apoio a Transportes 
Escolares …  

Relativamente ao Grupo de Acompanhamento do Percurso Escolar, a prof.ª … 
referiu que na reunião do grupo foi definida a criação de um instrumento que 
acompanhe o aluno ao longo do seu percurso educativo.  
Também no âmbito deste grupo de trabalho, [chefe de divisão] comunicou aos 
presentes a intenção de se realizarem as Jornadas Pedagógicas (documento entregue no 
CLE). Foi pedido aos presentes sugestões para a data de realização das jornadas, de 
oradores e temas, salvaguardando no entanto o prazo para entrega de sugestões, até dia 
18 de Dezembro.  

No que concerne ao Grupo de Apoio a Projectos Educativos, foi mencionado 
pelo [chefe de divisão], os critérios de apreciação dos projectos apresentados 
(documentação distribuída). 

No âmbito das reuniões do Grupo de Trabalho da Acção Social Escolar, o 
[chefe de divisão] referiu que o grupo definiu os apoios a conceder aos alunos que 
usufruem de ASE (livros, suplemento alimentar ou refeições), assim como as verbas 
referentes ao material de desgaste e telefones para as escolas. 

 
Ponto quatro da ordem de trabalhos: o [chefe de divisão] informou os presentes que, 
não havendo um regulamento aprovado para apoio aos projectos educativos, foi 
necessário criar um conjunto de critérios de apreciação para os projectos (documento 
entregue no CLE), que funcionaram apenas no presente ano lectivo. 

 
Ao que o [Vereador da Educação] reforçou a ideia de que são as escolas que irão 
propor os projectos para o desporto e que a CMA selecciona os que vão ao encontro da 
realidade e das necessidades do concelho. 

 
 

 
 
 
 
 
ACLE 1 
P. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACLE 1 
P. 4 
 
 
ACLE 2 
p. 3 

b.5) Intervenção dos 
actores locais 
operacionalizada através 

 
Este assunto [Docência Coadjuvada de Expressão e Educação Físico-Motora no 1º 
Ciclo ] foi analisado e discutido pelos membros do CLE, o que resultou numa proposta 

 
ACLE 1 
p.1 
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do CLE de Parecer para apresentar à Secretária de Estado da Educação (anexo). 
 
[Anexo] Parecer: O Conselho Local de Educação de Azambuja, reunido em plenário a 
20.11.02, manifesta a sua perplexidade pelo facto de não ser possível assegurar, nos 
Agrupamentos recém-constituídos, a prática de docência coadjuvada na área de 
Expressão e Educação Físico-Motora … Tendo em conta as diligências efectuadas quer 
pelas Escolas, quer pela Autarquia, considera este Conselho que o Ministério da 
Educação e as suas estruturas desconcentradas não se deveriam demitir da procura de 
soluções que promovam a oferta e a qualidade educativa. 
 

[…], em representação da ACISMA, referiu que as escolas fazem o PEE (Projecto 
Educativo de Escola) sem levarem em conta a comunidade e não tem a ver com as 
competências do técnico. As escolas devem voltar-se para a comunidade e 
colectividades para depois poderem elaborar os projectos para as diferentes 
modalidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACLE 2 
p.3 

c.6)Calendário do 
processo político 

Ainda no ponto das informações, foi referenciado aos presentes, que a Câmara 
Municipal de Azambuja, no âmbito das reuniões da Área Metropolitana de 
Lisboa, faz parte do grupo de trabalho que irá analisar a última parte da proposta 
da Lei de Bases do Sistema Educativo (em anexo). No decorrer do CLEA foi 
distribuída uma cópia desta proposta pelos presentes, ao que o [chefe de divisão] 
solicitou aos membros do CLEA que quem quisesse fazer sugestões de alterações que o 
poderia fazer, e estas seriam posteriormente transmitidas aquando o grupo de trabalho 
da AML voltasse a reunir. 

 

ACLE 2 
P. 3 

 

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

Eu notei uma mudança para melhor. Notei uma melhor eficiência na passagem dos 
CLE para os Conselhos Municipais. Não sei se essa eficiência se deve ao facto de ter 
sido regulamentado. Não sei se no caso específico da Azambuja se deve à dinâmica 
que foi criada à volta do Sistema Educativo, não sei sinceramente, agora noto que há 
entusiasmo na participação no CME, que a generalidade dos assuntos da educação são 
lá discutidos. Sim! 
 

EPCM2 
 
p. 229 
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Conclui que toda a conversa se centrou no CLE e no CME e que o meu interlocutor 
considerou o CLE uma entidade mais dinâmica e mais propiciadora da intervenção dos 
actores locais. Essas potencialidades resultavam, em sua opinião, do facto de reunir 
tantos participantes quanto os necessários para a discussão dos temas agendados. 
Referiu que o facto do CME ter a participação da DRE, como representante do 
Ministério da Educação, constituiu uma limitação do poder local que se reflectiu, 
segundo o seu ponto de vista, numa menor participação. 
 
Quanto à composição do CME, referiu um aspecto interessante que consistiu no facto 
de muitos conselheiros não participarem activamente nas sessões, limitando-se a estar 
presentes, não tendo qualquer intervenção; mais valia o modelo do CLE, em que só 
estava presente quem era convocado por estar intimamente ligado com a discussão. 

 
 
Notas de 
Campo, p. 
236 
 
 
 
 
Notas de 
Campo, pp. 
236-237 
 
 

 
Metacategoria II - As configurações dos CME e os contextos nacional, regional e local 
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d.8) Leitura e 
apropriação  

O terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi a criação do Conselho Municipal de Educação, 
neste ponto o [vereador da educação] explicou o facto de a Câmara Municipal de Azambuja 
não ter dado logo início ao CME, tal prendeu-se com o facto da Associação de Municípios, 
não ter concordado com o Dec. - Lei 7/2003. 

[chefe de divisão] explicou que no Dec. - Lei 7/2003 estava previsto um representante para 
o 1º, 2º e 3º Ciclo e na proposta para reformulação pretendia-se um representante para o 1º 
Ciclo e um representante para o 2º e 3º Ciclo. 

[vereador da educação], sugeriu a alteração da designação de Conselho Municipal de 
Educação para Conselho Municipal Escolar porque o conceito de educação é muito 
abrangente. 

ACLE 2 
p.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruza com d9 
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Falou-me ainda da Carta Educativa e do trabalho da CULT neste âmbito. Houve uma 
proposta de Carta em 1999, tendo-se então avançado com os elementos obtidos para 
decisões neste campo que envolveram os onze municípios. Tratou-se de uma economia de 
escala, tendo este princípio norteado a decisão de entregar a elaboração das cartas 
educativas a uma empresa que se encarregou de todo esse trabalho, donde resultaram os 
documentos finais. 
 
Deu-me o contacto da CULT para mais facilmente me inteirar do processo de escolha dessa 
empresa, e falou-me da ausência de um trabalho continuado por parte da CULT. Referiu-
me a falta de um sector educativo bem estruturado, que centralizasse a informação e a 
fizesse chegar às câmaras municipais. No início houve uma comissão executiva que não 
funcionou, pois em sua opinião não manteve um trabalho regular. Para além da carta 
educativa, muitas decisões sobre actividades de enriquecimento curricular também tinham 
passado pela CULT. 

Notas de 
Campo, p. 
236 

d.9) Acto de 
constituição dos 
CME 

Falou-me dos três agrupamentos existentes e da escola secundária e não se perdeu com 
descrições sobre as escolas, logo me dando informações sobre a organização e o 
funcionamento do CME, criado em 2004. 
 

Notas de 
Campo, 
p.235 
 
Checklist 

 

d.10) Metodologias 
de constituição dos 
CME 

Essa intervenção fez-se a níveis completamente diferentes. A Associação Nacional de 
Municípios teve uma intervenção ao nível dos próprios instrumentos legais que 
regulamentaram esse tipo de situações e depois na difusão, porque isto tudo é uma 
aventura, não é? Na difusão de instruções de carácter legal, instruções de carácter 
processual, levar à prática os CME. Teve um papel importante nessa matéria. 
 
 
A Comunidade Urbana teve um papel importante ao nível da harmonização de 
procedimentos destes municípios, que têm no fundo o mesmo substrato social e 
cultural. 
 
Houve reuniões dos vereadores de educação dos 11 municípios. Houve uma 

EPCM2 
p. 230 
 
 
 
 
 
 
EPCM2 
p. 230 
 
 

 
Diferentes escalas de acção pública: 
ANMP/CULT/Município 
 
 
 
Também pode relacionar-se com a G36 
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harmonização muito grande de actuações, tendo em vista a especificidade da região. 
Continua a haver essa ligação que tem a ver com economias de escala, das refeições, 
do ensino do Inglês e da Música, daquelas actividades complementares. Houve 
economias de escala, por esta agregação que se fez dos 11 municípios, como forma de 
aceder aos fundos comunitários. 

 

O prazo de eleição de representantes foi estipulada, pelo [Vereador da educação], para 
daqui a 3 meses, de forma a constituir-se o CME no prazo de 6 meses. Foi então proposta a 
marcação de nova reunião para definição dos representantes. 

 
 

 
EPCM2 
p. 230 
 
 
 
 
ACLE 2 
p.7 

Cruza com c6 

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

Basicamente pelas razões que já lhe referi. De facto, nós a partir de 2002 apostámos 
muito no sector educativo e apostámos muito, com uma visão estratégica que vinha já 
muito clarificada que vinha muito clarificada por razões de diversa ordem. 
 
Vínhamos já com uma estratégia muito definida em termos de actuação no Sistema 
Educativo; depois tivemos a experiência do CLE. Isso permitiu-nos entender 
determinadas particularidades do concelho e da região, que fizeram a diferença na 
passagem para o Conselho Municipal. 
 

EPCM2 
p. 230 
 
 
EPCM2 
p. 230 
 
 

A diferença existente entre este regimento e 
os outros anteriormente analisados levam-
nos a capitalizar a experiência do CLE 
como uma mais valia, no sentido de 
experiência e do conhecimento que 
possibilitaram tanto aos actores autárquicos 
como aos actores locais uma outra forma de 
operacionalização da política do CME e de 
regulação da acção pública. Enquanto que 
os anteriores regimentos mais não fazem do 
que colarem-se ao modelo da ANMP, neste 
caso da Azambuja existe a grande diferença 
de não seguir qualquer modelo formatado, 
antes orienta o articulado segundo uma 
matriz original que denota uma experiência 
e um conhecimento sobre a orgânica e o 
funcionamento de uma entidade como esta. 

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

Eu acho que são duas realidades que se complementam e consequentemente, não vejo 
por que não serem regulamentadas por um mesmo instrumento legal. De facto, o que 
é a carta educativa? A carta educativa é o plano director das infra-estruturas de 
educação no concelho. No fundo é um pouco isso, não é? O que é que determina essa 
carta educativa? Como sabe tem processos de revisão relativamente frequentes. O que 

 
EPCM2 
p. 229 
 
 

Relaciona-se com h41 
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determina a carta educativa são as perspectivas de evolução das necessidades 
educativas, do panorama, das perspectivas demográficas, inclusivamente, mas não só. 
A carta educativa é alimentada por uma perspectiva de evolução do Sistema 
Educativo. 
 
Essa perspectiva do Sistema Educativo não é só dado pelas previsões demográficas, é 
dado também por aquilo que são as intenções dos diversos actores no concelho; onde é 
que isso pode ser bem consubstanciado, no CME, e portanto, eu acho que são coisas 
muito mais paralelas, do que à primeira vista nós poderíamos pensar. 
 
Quer dizer, é importante que, por exemplo, o homem da associação de comerciantes e 
industriais do concelho, que está no CME possa dar um contributo valioso em termos 
da evolução da própria carta educativa. É nessa perspectiva que falo da 
complementaridade e que tenham sido regulamentados pelo mesmo instrumento legal. 

 
 
 
 
 
 
EPCM2 
p. 229 
 
 
EPCM2 
p. 229 

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

 
Entrando na ordem de trabalhos o regimento foi aprovado por unanimidade com a alteração 
ao ponto 1 do artigo 12. A Comissão Executiva será composta por 1 Presidente e dois 
vogais. 
 
 

ACME13 
 p. 2 

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

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

 Checklist  

e.15) Noção e 
objectivos do CME 

O Conselho Local de Educação e agora CME, na nossa perspectiva reflecte também 
esta estratégia. No fundo, o que é que é o CME? É um conjunto de pessoas que tem 
que ver com toda, digamos assim, a vida política, económica, cultural, social, 
educacional do concelho que se pronuncia sobre essa matéria. O conceito de CME 
assenta perfeitamente nesta estratégia de intervenção no sistema educativo. 

EPCM2 
P. 228 

 

e.16) Competências 
do CME 

Basicamente eu diria que são estas as três valências do CME. 
 

 Artigo 2.º 
Competências 

EPCM2 
p. 232 
 
 

1ª – Introduzir o universo exterior no 
Sistema Educativo; 2ª – serve para 
harmonizar processos, métodos e 
compatibilizar actuações; 3ª junta os 
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1. Para a prossecução dos seus objectivos, compete ao CMEA, enquanto instância de 
coordenação e consulta, deliberar, sobre as matérias definidas no Dec. Lei 7/2003 de 15 de 
Janeiro. 

 

RCME 3 
p. 2 

presidentes de todas as escolas 
 

e.17) Composição 
do CME 

Relativamente à composição do Conselho Municipal de Educação, foi comunicado aos 
presentes que já existe um representante da DREL, a (…), e que se tem de convidar outros 
agentes para participar no CME. 

 

Relativamente à Administração Central, a CMA, ficou de verificar quem será o 
representante. No que concerne aos convidados, foi sugerida, a ACISMA, o Centro de 
Formação da Escola Secundária, e um representante das colectividades e associações. 

Artigo 3.º 
Composição 

De acordo com o deliberado na Reunião Pública de Câmara de 28 de Outubro de 2004 
participam nas reuniões do CMEA a ACISMA e o Centro de Formação de Escolas de 

Azambuja. 
 

 

 
ACLE 2 
p. 6 
 
ACLE 2 
p.7 
 
 
 
RCME 3 
p.2 

 
 
Fazendo parte da composição do CME, a 
ACISMA e o Centro de Formação tem os 
mesmos direitos e deveres dos restantes 
representantes, nomeadamente o direito de 
voto. 

e.18) regime de 
funcionamento 

Artigo 10.º 
1. O Funcionamento do CMEA é assegurado pelo Plenário e por uma Comissão 
Executiva constituída no âmbito daquele. 
2. Poderão ser constituídos Grupos de Trabalho a título permanente ou não, por proposta 
de qualquer membro do CMEA, e após a sua aprovação em plenário por maioria simples 
dos presentes. 
3. Aos grupos de Trabalho podem ser agregadas, por determinação do CMEA, 
individualidades de reconhecido mérito na área de saber a tratar. 
 

Artigo 23.º 
Divulgação das deliberações 

1. Os pareceres, propostas e recomendações do CMEA podem ser publicitadas, através dos 
meios determinados pelo plenário. 
2. No final de cada reunião plenária o Presidente do CMEA ou o seu representante, podem 

RCME 3 
p.5 
 
 
 
 
 
 
 
RCME 3 
p. 6 
 
 
 

Cruza com d11 
 
A existência de uma comissão executiva 
com tais competências pode fazer a 
diferença na operacionalização desta 
entidade 
 
A constituição dos grupos de trabalho 
permanentes corresponde a um 
investimento na institucionalização do 
CME pela autarquia e pelos restantes 
actores locais. 
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elaborar um relato sucinto, sobre a ordem de trabalhos e posição do CMEA sobre os 
assuntos analisados, o qual poderá ser divulgado aos órgãos de comunicação social, sempre 
que se justifique. 
 

Artigo 24º 
Relatório anual de actividades 

  A Comissão Executiva submeterá à aprovação do plenário, na primeira reunião 
ordinária do CMEA de cada ano lectivo, o Relatório Anual de Actividades referente 
ao ano lectivo anterior. 
 
 

 
 
RCME 3 
p. 9 

f.19) O apoio 
logístico das 
autarquias ao CME 

Eu trouxe de Lisboa um técnico que é o chefe de divisão de educação: uma pessoa que 
sabe imenso de educação, o .... Isso facilitou também muito todo esse tipo de 
perspectiva. Também tem que ver com a característica das pessoas. 
 
O Sr. … [ACISMA] salientou a importância de haver um documento síntese dos vários 
intervenientes que permita efectuar os balanços, nos vários momentos da ano lectivo, 
com base em informação quantitativa prestada aos membros do conselho, o que foi 
corroborado pela Drª … [IPSS], até porque as AEC que decorrem em parceria com as 
IPSS’S não foram objecto de avaliação. Esta proposta foi aprovada por unanimidade, 
ficando os serviços da CMA de elaborar um instrumento que permitisse efectuar essa 
recolha.  

 

 
A Sra … [representante dos pais] solicitou esclarecimento por não ter recebido o 
questionário dirigido aos pais tendo o Dr. … [chefe de divisão] explicado que o mesmo se 
dirigiu apenas aos pais dos alunos que frequentavam as AEC. 
 
O Dr. … [chefe de divisão], na sequência de uma indicação do Sr. Vereador para que 
prestasse os esclarecimentos técnicos sobre o relatório identificou os parágrafos do mesmo 
em que se fazia menção à opinião das escolas e da avaliação conjunta efectuada com a 
autarquia. 
 

EPCM2 
p. 230 
 
 
 
ACME 17 
p. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME 20 
p. 3 
 
 
ACME 20 
p. 3 

Cruza-se com a g38 
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f.20) Modos de 
presidir e orientar o 
CME 

É muito preocupante e também faz muita diferença, a forma como se organiza os 
próprios sectores, os responsáveis, a mobilização de todos os intervenientes. É uma 
actividade de definição de estratégias, de supervisão, de apontar caminhos. 
 

 
1. As votações podem realizar-se por escrutínio secreto ou por braço no ar, de acordo com o 
que for determinado pelo Plenário. 
2. Em caso de empate, o Presidente do CMEA ou o seu representante têm voto de 
qualidade. 

 

A este propósito salientou a prática de reunir trimestralmente com os presidentes dos 
executivos, de modo a discutir os assuntos das escolas e não esgotar o tempo do CME com 
questões domésticas. 
 
 

EPCM2 
p. 231 
 
 
 
RCME 3 
p.9 
 
 
 
 
Notas de 
Campo, p. 
238 

 

f.21) Número e 
periodicidade das 
reuniões do CME 

A Dra. …, representante das IPSS´s referiu que antes de se efectuar o balanço do inicio do 
ano lectivo, deveria ter havido uma reunião de balanço do ano lectivo anterior e que a 
legislação quanto à periodicidade das reuniões do CME não estava ser cumprida. 
 

 
ACME 16 
p. 2 
 
checklist 

Cruza com j 50 

f.22) Controlo da 
assiduidade nos 
CME 

4. Os membros do CMEA perdem o mandato automaticamente nos seguintes casos: 
   c) Falta injustificada a duas reuniões seguidas; 
     d) Indicação, pelo órgão que representam, da cessação da sua qualidade de 
representante. 
 
 

RCME 3 
p.2 

As condições para a perda de mandato são 
em si formas de regulação – 2 faltas 
seguidas e perde-se o mandato. Apesar de 
regimentado, nunca aconteceu. ????? 

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

 
Artigo 14.º 

Competências 
1. Compete aos Grupos de Trabalho elaborar pareceres, propostas que tenham sido 
solicitados pelo Plenário do CMEA. 

  
 
RCME 3 
p.7 
 

 
A constituição dos grupos de trabalho 
permanentes corresponde a um 
investimento na institucionalização do 
CME pela autarquia e pelos restantes 
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2. Os projectos de parecer, propostas e recomendações são apresentados aos membros do 
CMEA com, pelo menos, 8 dias de antecedência relativamente à data agendada para o seu 
debate e aprovação. 

Artigo 15.º 
Funcionamento 

1. O Coordenador de cada Grupo de Trabalho será nomeado pelo Presidente do CMEA ou 
pelo seu representante, ouvidos os restantes membros desse Grupo de Trabalho.  
2. A apresentação em Plenário dos documentos aprovados pelos Grupos de Trabalho pode 
ser feita por um membro desse Grupo, designado pelos seus pares. 
3. Os projectos de parecer, propostas e recomendações a apresentar ao Plenário do CMEA, 
serão do conhecimento prévio da Comissão Executiva. 
4. Os grupos de Trabalho podem requerer à Comissão Executiva as informações, os 
documentos e o apoio necessários ao desenvolvimento das respectivas tarefas. 
5. O contacto dos Grupos de Trabalho com entidades externas é feito através da Comissão 
Executiva, podendo esta, caso assim o entenda, delegar naqueles essa função.  
 
 

No ponto 3 da ordem de trabalhos foram definidos os seguintes Grupos de trabalho e 
respectiva constituição: Transporte; ASE; Percurso Educativo; Rede Escolar 
 
Foi deliberado por unanimidade, reunir após a saída do Edital e que o grupo de trabalho 
[prolongamentos] deveria ter a seguinte composição: representação de todas as IPSS, os 
três Agrupamentos do Concelho, as três associações de pais e a DREL. 
 
 
Face à discussão gerada, o Vereador da Educação propôs a criação dum grupo de trabalho 
para elaboração dum Projecto Educativo Municipal. 
 
O Sr. Vereador da Educação propôs a constituição de um Grupo de Trabalho para a 
Formação Profissional, tendo sido acordado que dele fariam parte as Escolas, o CPJ, a 
ACISMA e o Centro de Emprego. Foi decidido agendar uma reunião para o início do mês 
de Dezembro, ficando a CMA responsável pela sua marcação. 
 
De acordo com o deliberado aquando da aprovação pelo CMEA da Carta Educativa, reuniu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME 13 
p. 2 
 
ACME 14 
p.6 
 
 
ACME 18 
p. 2 
 
 
ACME 19 
p. 2 
 
 
OCME 2 

actores locais 
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em 26 de Outubro de 2006, o Grupo de Trabalho da Carta Educativa … 
 
De acordo com o deliberado aquando da aprovação da carta educativa, reuniu em 16 de 
Outubro de 2007 o Grupo de Trabalho da Carta Educativa … 
 

p.1 
 
 
OCME 3 
p.1 

f.24) Cumprimento 
dos mandatos dos 
representantes 

Foi dito aos presentes que o representante é eleito por 3 anos. 

  
Artigo 4.º 
Mandato 

1. Os membros do CMEA são designados pelo período de um ano lectivo, renovável 
até um período de quatro anos lectivos. 

2. O mandato dos membros do CMEA considera-se automaticamente renovado, caso não 
seja comunicado ao seu presidente, ou ao representante deste, por escrito, a designação dos 
respectivos substitutos, até 30 dias antes do final de cada ano lectivo. 

3.Os membros do CMEA poderão renunciar ao mandato antes do seu término, devendo 
para o efeito apresentar o respectivo pedido, devidamente fundamentado, ao presidente ou ao 
seu representante, com a antecedência mínima de 60 dias. 

 

ACLE 2 
p. 7 
 
 
 
 
 
RCME 3 
p.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cruza com f 22 

f.25) Sistema de 
representativi- 
dade 

O [chefe de divisão] explicou que embora o Dec. - Lei refira que terá de haver eleição dos 
representantes tal poderá não acontecer. Os representantes poderão ser propostos, isto 
porque a DREL também reforçou esta possibilidade. Concluiu-se que primeiro tem de se 
chegar a um consenso para depois se chegar ao método de escolha dos representantes. 
Relativamente à forma de eleição, o [chefe de divisão] deu o exemplo de como este se 
processou noutros concelhos.  

 

A representante das Juntas de Freguesia, ( … ), defendeu a eleição dos representantes 
docentes, pois o representante das Juntas de Freguesia terá de ser eleito em Assembleia 
Municipal. 

 

Segundo o [vereador da educação], cada grupo de representação deverá ter a sua forma de 
eleição. 

 
 
ACLE 2 
p.6 
 
 
 
 
ACLE 2 
p. 6 
 
 
 
 
 

 
Cruza com d 11 
 
 
No período de transição do CLE para o 
CME e na última reunião do CLE foi 
proposto que se mantivesse um 
representante do 1º ciclo e outro de 2º e 3º 
ciclos. Assim se procurou resolver a 
representação de todos os agrupamentos. 
Lógicas de acção 
Assim se contornou a questão dos 
representantes dos diferentes níveis de 
ensino e se atribuiu direito de voto a todos 
os agrupamentos. 
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O Sr. Vereador iniciou a reunião informando da alteração dos representantes dos pais e 
encarregados de educação que passarão a ser o Sr. … e a D.ª… . Informou também das 
alterações dos representantes da Segurança Social e do Desporto, estes ainda não definidos, 
em virtude de alterações nas Instituições. 

 

O [chefe de divisão] esclareceu os presentes referindo que a CMA irá reunir com as 
Associações de Pais, as IPSS para se escolherem os representantes. 

Os presentes foram alertados para o conceito de representante, este deverá 
representar o concelho e não casos particulares. 
Por sugestão da prof. …, foi definido por unanimidade, os três Agrupamentos reunirem 
para escolherem o representante do 1º Ciclo. 

O prof. …, do Agrupamento Vale – Aveiras, sugeriu promover a reunião dos 
Agrupamentos. 

Relativamente ao Ensino Secundário, o prof. …, assumiu que a escolha do representante 
será interna e que será feita em função de uma pessoa que tenha o perfil adequado para o 
exercício desse cargo. Esta ideia teve o apoio por parte do professor …. Para além disso, o 
professor … sugeriu a constituição de um outro órgão que fosse paralelo ao CME e com 
carácter consultivo. O [vereador da educação] concordou com esta proposta. 
 
Falou-me da preocupação com a representatividade no Conselho e da necessidade de a 
mesma ser repensada. O Centro de Formação de Professores e a Associação de Comércio e 
Indústria estariam presentes como parceiros e cada agrupamento de escolas teria um 
representante. Inquiridas as escolas sobre a melhor forma de exercer esse direito de 
representação, decidiu-se então que a cada agrupamento corresponderia um representante, 
tendo essa decisão sido ratificada pelas respectivas Assembleias de Escola. 
 
Reforçou a informação de que os convidados ao CME – ACISMA E CEFAZ _ tinham 
direito a voto, assumindo o pleno direito de representantes ao CME. 

 
 
 
 
ACME 21 
p.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de 
Campo, p. 
235 
 
 
 
 
 
Notas de 
Campo, p. 

A lógica de representação foi invertida.  



 212 

Categoria/ 
Subcat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

237 

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

Artigo 17.º 
Agendamento das reuniões ordinárias 

1. O Agendamento dos pontos da ordem de trabalhos é efectuado pela Comissão Executiva; 
 
 

 
RCME 3 
p. 8 

 

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

2. Os membros do CMEA podem propor à Comissão Executiva o agendamento de pontos 
para as reuniões ordinárias, desde que o façam com a antecedência mínima de 30 dias. 
 

 
RCME 3 
p. 8 
 
checklist 

 

f.28) Intervenção 
dos representantes 
da DREL 

 
 
 
 
 
O sr. Director Regional Adjunto, Dr. … , informou da disponibilidade de dados sobre a 
rede escolar do Concelho na 1ª quinzena do Mês de Abril. 
 
 
     O Dr. …, representante da DREL salientou a qualidade da Carta apresentada e que a 
mesma se apresenta em condições de seguir para a fase seguinte uma vez que do ponto de 
vista formal cumpre todos os requisitos. 
 
      Salientou que aprovação da Carta Educativa não compromete a DREL na construção da 
nova Escola Básica Integrada prevista para a Vila de Azambuja. 
 
O Dr. … [DREL] referiu considerar também o CME reflectir sobre as AEC, embora não 
tenha poder deliberativo, uma vez que nele está representado uma seria de instituições que 
têm com certeza opinião sobre o assunto.  
 
O Dr. … [DREL] informou que este é um problema nacional, que deve ser enquadrado em 
termos macro, nomeadamente no que diz respeito à resolução do deficit público e do 

 
 
 
 
 
ACME 13 
p. 2 
 
 
ACME 15 
p. 3 
 
 
ACME 17 
p. 2 
 
ACME 19 
p.2 
 
 
 
 

A Azambuja pertencia à área metropolitana 
de Lisboa e a DREL  
 
O representante da DREL é muitas vezes 
questionado sobre os sentidos das políticas, 
sobre o desenvolvimento de projectos, 
sobre a implementação dos programas. 
Nem sempre responde às questões 
colocadas. 
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número de efectivos da Administração Pública. 
 
 
O Dr. … [DREL] informou da obrigatoriedade de os Conselhos Pedagógicos se 
pronunciarem e da necessidade de as escolas irem dando feed-back à Administração 
Central pelo que considera que os Aspectos pedagógicos se encontram 
salvaguardados. Informou também que a tutela faz uma avaliação positiva das AEC, 
bem como dos Planos Nacionais da Leitura e da Matemática. 
 

 
 
 
ACME 20 
p. 3 

f.29) Entidades 
externas convidadas 
para participar no 
CME 

O Dr. … , da CEDRU [empresa responsável pela elaboração da Carta Educativa], fez uma 
apresentação da mesma, tendo salientado: … 
 
Houve da parte da CEDRU uma especificação de proposta da Escola Profissional de 
Azambuja, enunciando as duas hipóteses: Construção de raiz ou aproveitamento das 
instalações da Escola Secundária. 
Foi também indicado que relativamente à localização da Escola Profissional a mesma será a 
definir. 
 

ACME 15 
p. 2 
 
 
 

A carta educativa é um instrumento de 
implementação e consolidação das políticas 
educativas do pré-escolar ao secundário e 
ensino profissional.  
A carta educativa como instrumento de 
regulação financeira: o acesso aos fundos 
comunitários 

f.30) Temas mais 
importantes 
debatidos no CME 

 Checklist  

f.31) Saberes que 
circulam no CME 

Por um lado, é necessário haver um conhecimento muito profundo de toda a panóplia 
de legislação e regulamentação relativa ao sector da educação. Depois, há aqui muitos 
factores sociológicos e psicológicos abrangidos em toda esta situação. Então, acho que 
os saberes destas áreas são fundamentais para lidar com um sector como este. 
 
Depois, há para mim, não diria um saber, mas uma atitude perante a vida, que é uma 
abertura em aceitar tudo quanto é inovação. O meu vereador tem essa atitude, o chefe 
de divisão e as pessoas que trabalham na estrutura da educação também a têm. Eu 
acho que isso não é um saber, mas é uma posição e uma atitude que é fundamental. 

EPCM2 
p. 231 
 
 
EPCM2 
p. 231 
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g.32) As autarquias 
dão continuidade/não 
dão continuidade à 
gestão no campo 
educativo 

 
Na sequência da ordem de trabalhos, o vereador da educação, frisou as dificuldades que 
imperam na implementação do ensino do Inglês, quer por parte dos Agrupamentos, das 
instituições envolvidas e da própria autarquia e louvou o empenho e dedicação que os 
intervenientes tiveram face às dificuldades decorrentes da implementação deste programa. 
 
Considerou que as AEC têm decorrido razoavelmente bem, sendo necessário reflectir sobre 
a excessiva permanência dos alunos no espaço escolar. 
 
O Sr. Vereador de Educação, Dr. … , salientou as dificuldades das previsões decorrentes de 
pressão do novo Aeroporto da OTA, realçando que quer a DREL, quer a Câmara Municipal, 
quer a Assembleia Municipal têm de ter a consciência da necessidade de monitorização 
permanente desta Carta. 
 

 
ACME 14 
p.3 
 
 
ACME 17 
p. 4 
 
 
ACME 15 
p. 3 

 

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

Neste sentido [construção do Projecto Educativo Municipal] foram discutidas diferentes 
metodologias a serem seguidas ficando esclarecido não haver necessidade, nem intenção de 
criar um Guião orientador de construção de PE’s, mas sim encontrar linhas orientadoras de 
uma política local que correspondesse a necessidades diagnosticadas em todo o Concelho e 
em todos os estabelecimentos educativos. Para este efeito, concluiu-se ter como “ponto de 
partida” os documentos já existentes: Carta Educativa, Diagnóstico Social da Rede Social e 
os próprios PE’s. 
 
 
Tendo sido questionado e identificado todo este conjunto de situações conclui-se, uma vez 
mais, haver necessidade de construir um Projecto Educativo Municipal que permitisse 
“espelhar” uma Política Local de Educação. 
 
Relativamente ao ponto 3 da Ordem de trabalhos “ Transferência de Competências para as 
Autarquias”, o Sr. Vereador … informou os presentes de que está a autarquia a envidar 
esforços no sentido de que a implementação da transferência de competências seja 

ACME 18 
p. 2 
 
 
 
 
 
ACME 18 
p. 2 
 
 
 
ACME 21 
p. 4 
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atempadamente planeada e organizada. Para tal está a autarquia a realizar reuniões com os 
Conselhos Executivos dos Agrupamentos. Foi também manifestado pelo Sr. Vereador a 
preocupação relativamente ao Planeamento adequado da gestão de Recursos Humanos, 
nomeadamente a questão da divisão do poder hierárquico e disciplinar do pessoal não 
docente e administrativo. 

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

Participei numa reunião do CME em Outubro, Setembro ou Outubro e tomou-se uma 
decisão importante. Pensei que seria bom, instituirmos um Dia Municipal da 
Educação. Pensámos como é que seria, como é que não seria, gizámos o esquema e fui 
apresentá-lo ao CME. Foi votado, aprovado e instituído o dia 8 de Dezembro, como Dia 
Municipal da Educação. Já tivemos o primeiro dia e foi muito bom, muito interessante 
porque fomos fazer discussões em todos os agrupamentos. Fui eu, foi o vereador também, 
fomos fazer discussões das matérias que diziam respeito ao sector educativo do concelho. 
Depois fizemos uma homenagem aos reformados; atribuímos bolsas de estudo e de bolsas de 
mérito. Fizemos uma sessão plenária de homenagem a todos. 
 
A Assembleia Municipal Jovem é outra iniciativa que nós fazemos todos os anos. É uma 
Assembleia Municipal formal, mas em vez de serem os deputados municipais são deputados 
seleccionados nos agrupamentos escolares. Tem todo o formalismo de uma Assembleia 
Municipal, mas com matérias específicas da área da educação. E é o Conselho Municipal de 
Educação que propõe as temáticas a serem tratadas na Assembleia. 
 
Outro projecto que tem tido também um enorme sucesso, chamado viagens dos anos 20. Há 
7 ou 8 viagens temáticas: uma das viagens temáticas é a rota urbana, em que os jovens têm 
um percurso pelos principais núcleos urbanos, pelos seus monumentos. Há um outro que é a 
rota da cidadania: visitam instituições de solidariedade social, visitam colectividades, 
participam em sessões de câmara e colocam questões. Nas sessões de câmara tenho 
actualmente uma turma. Temos um outro projecto que é a rota do pão, em que temos 
contratado com alguns padeiros aqui da região: as crianças e jovens vêem o fabrico de pão, 
os moinhos. A rota das lezírias: vão às ganadarias ver os touros. É uma forma também de a 
gente fazer com que a cultura local seja integrada no sistema educativo. Temos apostado 
muito, muito, muito! Temos também a rota empresarial: estabelecemos um protocolo com as 
principais empresas da região, e eles vão ver e conversam e vêem os processos de fabrico. 
 

 
 
 
 
EPCM2 
p. 233 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM 2 
p. 233 
 
 
 
EPCM2 
p. 228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também se relacionam com G36? 
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g.35) As autarquias 
legitimam/ não 
legitimam suas 
tomadas de decisão no 
campo educativo 

Nós temos escrupulosamente seguido aquilo que é determinado na Carta Escolar e 
neste momento temos já um, dos três agrupamentos, muito bem servido, praticamente 
as três unidades que esse Centro utiliza: um Jardim-de- Infância, uma escola do 
primeiro ciclo e depois uma escola básica integrada. Têm todas menos de três anos. 
Estamos agora a iniciar a construção, fizemos uma grande intervenção também em 
Aveiras, que é outro dos agrupamentos verticais e agora aqui na Azambuja, que é o 
terceiro agrupamento vertical. Estamos a iniciar um grande Centro Educativo com 
vinte e quatro salas de aula, com todas as condições. Intervimos nessa matéria, mas 
isso é uma questão material, que não tem a ver com a perspectiva em termos de 
educação. 
 
Relativamente ao ponto 4 “Carta Educativa” o Sr. Vereador informou da homologação da 
Carta Educativa de Azambuja e deu conta da Acta do Grupo de Trabalho, que se anexa à 
presente Acta. 
 
[Grupo da carta educativa] Em seguida o Sr. Director do Departamento de Urbanismo da 
Autarquia informou sobre os cenários de desenvolvimento que são neste momento bastante 
diversos em função da localização do futuro aeroporto. Caso o aeroporto não se venha a 
localizar em Ota não se prevê um crescimento urbano significativo e que tenha impacto nos 
equipamentos educativos. 
 

EPCM2 
p. 227 
 
 
 
 
 
 
ACME 16 
p. 4 
 
 
OCME 3 
p.1 

 

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

… o ponto da situação da Carta Educativa, o Vereador da Educação explicou aos presentes 
que perante o panorama da construção do novo aeroporto da Ota, torna-se necessário uma 
proposta de alteração à Carta de Equipamentos, pelo que foi solicitado à empresa encarregue 
da elaboração da mesma, a proposta de um terceiro cenário. 
 
O Sr. Vereador da Educação informou o Conselho dos montantes atribuídos no âmbito  do 
apoio aos Projectos Educativos das Escolas. 
 
Entrando na Ordem de Trabalhos o Sr. Vereador informou que convidou o coordenador da 
empresa responsável pelas AEC que não pode estar presente, mas se encontra disponível 
para qualquer reunião futura do Conselho. 
 
No ponto 2 da ordem de trabalhos foi analisado o relatório das AEC que havia sido enviado 

ACME 14 
p.6 
 
 
ACME 15 
p. 5 
 
ACME 20 
p. 2 
 
 
ACME 21 
p.2 

 
 
A autarquia financia parte dos Projectos 
Educativos das escolas.  
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a todos os membros do Conselho antecipadamente. 
 
 

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

Face às dificuldades conhecidas considerou que a autarquia deveria ter uma posição clara, 
ou confrontar a Administração Central com as insuficiências existentes ou assumia a 
responsabilidade por colmatar essas insuficiências. A propósito deste assunto foram 
unânimes as considerações dos docentes presentes em que todos referiram as dificuldades 
com que se confrontam no quotidiano. O Sr. Vereador interveio para considerar que esta é 
uma das competências que o Governo e  
ANMP têm vindo a discutir em termos de transferências futuras e com o qual ele, 
pessoalmente, não concorda. 
 
O Sr. Vereador manifestou a sua preocupação, em particular, com o eventual 
problema do amianto existente na construção da Escola Secundária. Apresentou dados e 
estudos sobre esta problemática que consubstanciavam a sua preocupação, bem como uma 
decisão da Assembleia da República no sentido de o Governo efectuar uma inventariação 
dos edifícios públicos em que este problema pudesse existir, trabalho de que não se 
conhecem resultados. 
 
O Sr. Vereador interpelou o Dr. … se a DREL tem uma empresa que efectue este tipo de 
avaliação ao que o Dr. … afirmou desconhecer. 
 

ACME 19 
p.2 
 
 
 
 
 
 
ACME 20 
p. 2 
 
 
 

 

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

 
Antes de ser presidente de câmara, isto agora é uma particularidade, não tem a ver 
com o facto de ter sido professor, porque era de outra índole, mas eu era responsável 
pelo sector de ambiente da Câmara de Lisboa e apostámos muito durante dez anos na 
interacção com o Sistema Educativo em Lisboa, para as questões da promoção e 
divulgação ambiental. Apercebi-me muito cedo da necessidade de promover a abertura 
das escolas à comunidade e aos problemas globais. 
 
Acho que sim, pois, e acho que um dos grandes problemas que as autarquias têm, não 
só no Sistema Educativo, mas nesta vertente de educação, mas em todas as outras 
vertentes, é muitas vezes a dificuldade em captarem e manterem técnicos qualificados. 
 

EPCM2 
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Houve uma determinada geração de autarcas que, coitados, até por dificuldades, tiveram que 
ser eles a executar as coisas. É matéria para gente especializada, não é matéria para 
político, não é matéria para autarca, não é matéria para vereador. Todas estas coisas 
têm que estar sedimentadas e resultam ou não, se nós temos como base, de facto, 
conhecimentos especializados ao serviço da autarquia e isso em todos os campos, e na 
educação também. E depois temos de fazer a gestão política destes processos. 
 
A prova de que o meu Conselho Municipal é muito dinâmico é que eu de vez em quando 
sou chamado a gerir conflitos no seio do CME. Isso é mau? Não, pelo contrário é bom, é 
muito bom a existência de conflitos no seio de uma estrutura destas. É claro, não são 
conflitos de andarem à chapada! Mas conflitos de competências, conflitos de opiniões. São 
construtivos! 
 
 
 
 

 
 
EPCM2 
p. 231 
 
 
 
 
EPCM2 
p. 231 
 
 
 

 
 
 
 
 
Relaciona-se com H42 

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

Manifestou ainda o seu regozijo pela importância atribuída a esta discussão e de as 
instituições se juntarem para discutirem questões importantes como a Carta Educativa. 
 
O Sr. Vereador … historiou o processo das AEC e referiu que apesar de haver vários 
aspectos para melhorar podemos considerar a experiencia do concelho como uma das mais 
positivas. 
 

ACME 15 
p. 4 
 
 
ACME 21 
p. 2 

 

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

Entrevistadora: Então, o CME tem uma carga muito política, de participação cívica, de 

aprendizagem política? 

Presidente: De participação cívica e de responsabilização, que é uma coisa que eu acho 
que faz muita falta no nosso país. O facto de todos os membros do Conselho Municipal 
terem direito a voto, responsabiliza-os. 
 
Imagine que nós tínhamos membros do Conselho Municipal como observadores. As pessoas 
não se sentem integradas, não assumem como suas, as decisões em que não participam. Esta 
é de facto uma forma de, estrategicamente, as motivar à participação, de assumirem decisões 

EPCM2 
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 219 

 
Categoria/ 

Subcat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página. 

 
Notas 

 
 

como suas. 
 
No Ponto “Outros Assuntos” o Dr. … [chefe de divisão] apresentou a proposta de 
metodologia para a elaboração do Projecto Educativo Municipal como resultado da 
decisão do Conselho de 12/6. 
A Dra … [representante da IPSS] considerou que na fase de entrevistas deveriam ser 
também integradas as IPSS’s com o que o Conselho concordou. O Sr. … (representante da 
ACISMA) propôs que fosse considerada a possibilidade de também entrevistar pessoas de 
interesse relevante no que o Conselho concordou. A restante proposta de metodologia foi 
aceite pelo Conselho. 
 
 

h.41) Importância 
atribuída pela 
autarquia ao CME 

Serve para tantas coisas. Vou tentar resumir, fazer apelo da minha capacidade de 
síntese. Serve, desde logo, para esta coisa fundamental que é introduzir o universo 
exterior no Sistema Educativo e basta ver a sua composição para perceber que esse é 
um dos objectivos do CME; 
 
[balanço] Sinceramente é muito positivo, particularmente naquelas três valências que eu lhe 
disse e que justificam no meu entender o funcionamento e a existência do CME. O balanço, 
na minha perspectiva é muito positivo e acho que de facto fazia muita falta a 
instituição formal de um órgão que fosse o sítio onde as questões da educação em 
termos macro e de interligação do Sistema Educativo com a comunidade fosse 
analisado, discutido, decidido. 
 
Neste momento não mudaria nada. Manteria o mesmo formato. Ainda não pensei muito 
nisso, se quer que lhe diga. Basicamente manteria o mesmo formato. 
 
Da conversa com o [Chefe de Divisão] transpareceu a ideia de que o reconhecimento da 
importância do CME depende muito da sensibilidade política do responsável pelo 
departamento da educação de cada autarquia. Não fez propriamente referências directas a 
este assunto mas referiu que o CME cai por vezes no esquecimento, sendo as chamadas de 
atenção do técnico da educação que levam o vereador a convocar uma nova reunião. 
 
 

EPCM2 
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Campo, p. 3 

h.42) Importância 
atribuída pela 
autarquia à 
participação/intervençã
o dos 
representantes/convida
dos no CME 
 

Entrevistadora: A forma como o CME está organizado valoriza a intervenção e a 

participação dos seus membros? 

 

Presidente: Acho que sim. Acho que é suficiente. Estamos todos maçados e fartos de 
reestruturações e quando as coisas funcionam bem, deixemo-las funcionar como elas 
estão. 
 
Serve depois na minha perspectiva também para harmonizar actuações de outros sectores, 
nomeadamente municipais e das juntas de freguesia que intervêm directamente no 
processo educativo. 
 
O Sr Vereador referiu que a autarquia é a entidade promotora das AEC logo tem de ser a 
autarquia a responder a todas as dúvidas que se levantem no CME, embora seja possível a 
vinda do coordenador da empresa [Espalha-ideias/AEC]. 

EPCM2 
p. 232 
 
 
 
 
 
EPCM2 
p. 232 
 
 
ACME 21 
p. 3 

 

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

segunda matéria importante, serve para harmonizar processos, métodos e para 
compatibilizar actuações, não é? Acho que é praticamente o único sítio onde, os três 
conselhos directivos dos agrupamentos se reúnem. É fundamental no que diz respeito a 
essa matéria. 
 
A Prof. … [Representante do 2º e 3º ciclos e do Agrupamento Vale de Aveiras] salientou a 
importância das AEC e informou a assiduidade em Vale Brejo e Vale Paraíso é superior a 
Aveiras de Cima. No Agrupamento Vale de Aveiras existe uma preocupação com os alunos 
que não frequentam qualquer actividade de tempos livres e que se deveria já iniciar o 
processo de definição das AEC para o próximo ano. 
 
A Professora … [representante do pré-escolar e do Agrupamento de Azambuja] referiu que 
as AEC têm decorrido com normalidade e que houve melhorias em relação à avaliação dos 
alunos 

EPCM2 
p. 232 
 
 
 
ACME 21 
p. 2 

 

h.44) Perspectiva da 
autarquia sobre a 
relação entre 

Numa perspectiva crítica, disse-me que um dos problemas centrais do CME residia na 
questão da representação e na ligação entre representantes e representados. Quem na 
entidade representada faria a ligação entre o Conselho e a comunidade? Seria 

Notas de 
campo, p. 
235 
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representantes e 
representados 

verdadeiramente operacional a comunicação nos Conselhos Pedagógicos e nas Assembleias 
de Escola? Seguidamente, usou uma expressão muito interessante para classificar o CME, 
disse que “o órgão nasceu torto”. 
 

 
 
 
 
 
 
Metacategoria IV - A apropriação do CME pelos actores locais 
 

Categoria/ 
Subcat. 

 
Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

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

 
O representante do 1º ciclo, Dr. …, referiu os constrangimentos iniciais do Agrupamento 
do Alto Concelho, mas que o inicio do ano lectivo decorreu dentro da normalidade, as aulas 
no Agrupamento tiveram inicio no dia 16 de Setembro, porém o prolongamento só 
principiou no dia seguinte. 
 
A intervenção da representante dos 2.º/3.º ciclo do município da Azambuja, Dr.ª … , 
para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, pronunciou que o inicio das aulas no 
Agrupamento Vale-Aveiras ... Alertou para as dificuldades existentes relativamente às 
refeições e deslocações de alunos. 
 
 
[Representante do Secundário] Necessidade de criar um instrumento uniformizador 
das situações de avaliação que permita a articulação do percurso escolar dos alunos. 
 
[Representante do Secundário] Referiu a importância de se olhar para além de 

 
 
ACME 14 
p. 3 
 
 
 
ACME 14 
p.4 
 
 
 
ACME 14 
p. 6 
 
 
 

 
Chamar à discussão as questões do 
processo ensino-aprendizagem. Os 
equipamentos não são a solução para os 
problemas decorrentes das dificuldades de 
aprendizagem e dos maus resultados dos 
alunos. A questão é muito mais complexa. 
A requalificação escolar não é só por si a 
solução dos problemas das escolas 
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novos edifícios e equipamentos, considerando importante ter atenção às condições 
em que decorrem as situações de ensino-aprendizagem. 
 
 
 
A Dra … [representante das IPSS] considera que a avaliação efectuada às AEC não foi 
tecnicamente bem executada uma vez que existe uma comparação entre AEC e IPSS’s em 
que se comparam situações que são incomparáveis. Repetiu que não foi abordada para 
qualquer reunião entre a sua instituição e a autarquia ou a empresa para avaliação das AEC. 
 

ACME 15 
p. 5 
 
 
 
 
 
 
ACME 20 
p. 3 

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

 
Interveio o Sr. … [ACISMA] para informar que a ACISMA, no ambiente de candidatura 
POPH, irá desenvolver 3 cursos EFA nas vertentes de técnico de logística e de técnico de 
apoio à gestão, desenvolvendo-se dois em horário laboral e um em pós-laboral. 
 
Foi também informado o Conselho que a Escola Secundária é Centro Novas Oportunidades. 

 
ACME 21 
p. 1 
 
 
ACME 21 
p. 2 

 

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

O representante da ACISMA alertou para a mobilização da sociedade civil sobre a questão 
do aeroporto, nomeadamente as questões de segurança e do enquadramento das mesmas por 
parte do Governo. 
 
A professora …, informou da actividade do Centro de Formação de professores, indicando 
que todas as acções previstas em 2006 (6 para docentes e 4 para pessoal não docente) se 
realizaram, não sendo para 2007 a perspectiva tão animadora em função das dificuldades de 
financiamento. Indicou também que as áreas das TIC e Bibliotecas Escolares serão 
privilegiadas no próximo ano.  
 
O representante das forças de segurança informou que têm efectuado um périplo pelos 
diversos Agrupamentos, tendo sido identificado os pontos chave das questões de segurança 
no Concelho. Informou ainda que o programa de “Escola Segura”se encontra em 
reestruturação prevendo-se que possa ter uma acção mais pró-activa  com a realização de 
acções de prevenção.  
 
 

ACME 14 
p.7 
 
 
ACME 16 
p. 3 
 
 
 
ACME 16 
p. 4 
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i.48) Os presidentes/ 
representantes das 
escolas/agrup. 
Servem-se/não se 
servem do CME para 
resolver problemas 
das suas escolas 

 
       
O Docente …, representante do Ensino Pré-escolar e docente no Agrupamento de Azambuja 
informou que no Agrupamento de Azambuja aumentou uma turma do 1º ciclo em relação ao 
ano anterior e que os alunos da vertente da CERCI- Flor da Vida ficaram agora na 
dependência do Agrupamento.   
 
O professor … , representante do Ensino Secundário e docente da Escola Secundária referiu 
que na Escola Secundária aumentou o número de alunos e o número de turmas, existindo 
procura de alunos residentes fora do Concelho. 
 
O Prof. … (representante do Agrupamento Alto Concelho e 1º ciclo) recordou a forma como 
foram desenvolvidas desde 2004/2005 os Prolongamentos e as AEC. Informou também da 
forma como é feita a articulação entre a escola e o conselho executivo, conselho 
pedagógico, conselho de docentes, autarquia, empresa e professores das AEC. 
 
Interveio a Prof. … [Agrupamento de Azambuja e representante do pré-escolar] informando 
que houve reuniões entre docentes titulares de turma e professores das AEC para articulação 
das actividades 
 
 
 

ACME 16 
p. 2 
 
 
 
 
 
 
 
ACME 16 
p. 2 
 
 
ACME 20 
p.4 

 
Cruza com j 51 
 
 
 
 
 
 
 
E perfeitamente visível como se 
contornou a representação dos 
agrupamentos. Quando falam, falam do 
seu agrupamento. Na acta está 
referenciada a tomada da palavra pelo 
representante e de seguida o agrupamento 
de origem. 
 

 
j.49) Importância 
atribuída pelos 
actores locais ao 
CME 

 
… sendo que a representante do Centro de Segurança Social de Vila Franca de Xira 
reforçou que o Conselho Municipal de Educação é uma instância adequada para a 
organização da nova realidade. 
 
A Prof. … [representante do 2º e 3º ciclos] ao apresentar os dados relativos ao Agrupamento 
de Vale Aveiras salientou a necessidade de existência de uma grelha uniforme e de todos os 
participantes se cingirem a essa grelha, considerando ainda ser um papel do C.M.E fazer um 
esforço para que em diferentes contextos haja níveis de exigência semelhantes. 
 
O Sr. … [ACISMA] reforçou a necessidade de articulação entre as várias entidades, 
informando que o Concelho vai ter um Plano Económico e Social no qual a oferta formativa 

 
ACME 14 
p. 5 
 
 
ACME 19 
p.4 
 
 
ACME 19 
p. 2 
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deve ser integrada. Referiu ainda que esse é um dos papéis do CME (a promoção de 
articulação entre entidades e uma visão prospectiva) e que o prestígio deste órgão permitirá 
que o próprio Município dê mais atenção às suas recomendações. 
 

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

A Dra…. [representante da IPSS] fez saber que aprovaria a Carta Educativa proposta mas 
com enormes reservas quanto às projecções apresentadas para o pré-escolar e respectivos 
impactos nas IPSS´s. 
 
O Sr. …   representante da ACISMA indicou que esta Carta Educativa lhe levanta duas 
questões centrais, uma a do impacto nas IPSS´s da oferta pública de pré-escolar, o que 
levará à necessidade das IPSS´s reorientarem a sua intervenção, de acordo com as novas 
realidades decorrentes  das transformações sociais que se vão verificando. A segunda 
questão central é a Escola Profissional proposta. Considera a necessidade de não se 
encarar esta proposta apenas como pró-forma, salientando que todos os candidatos 
autárquicos têm apresentado esta proposta. Considera ainda que este pode ser um projecto 
estruturante ao nível do desenvolvimento em geral, da qualificação dos Recursos Humanos, 
da fixação de empresas, pelo que há necessidade de se iniciar a discussão sobre as propostas 
apresentadas na Carta Educativa, o que deveria ser objecto numa próxima reunião do 
Conselho. 
 
O Sr. … [representante dos pais] reforço o entendimento de que deve ser a autarquia a 
assegurar esse papel de controlo e avaliação a que se siga um momento de prestação de 
contas desse controlo e avaliação. 
 

ACME 15 
p. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME 15 
p. 4 
 
 
 
 
 
ACME 21 
p.3 

 

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

O professor … , em representação dos docentes do 2º/3º Ciclos e docente no Agrupamento 
de Vale Aveiras referiu que o ano lectivo se iniciou bem, salientando a existência de duas 
turmas de novos cursos EFJ [Educação e Formação de Jovens]. 
 
O professor … , representante do 1º Ciclo e docente no Agrupamento do Alto Concelho 
referiu ter havido algumas dificuldades na abertura do ano lectivo devido às obras de 
ampliação da E B 2,3 e da abertura do novo Jardim de Infância. 

ACME 16 
p. 2 
 

Cruza com j 48 
 
Os representantes assumem-se com 
naturalidade como interlocutores entre o 
CME e os Agrupamentos 

j.52) Os actores 
locais mobilizam/não 
mobilizam os 

[Representante da ACISMA] Considera ainda que este pode ser um projecto estruturante ao 
nível do desenvolvimento em geral, da qualificação dos Recursos Humanos, da fixação de 
empresas, pelo que há necessidade de se iniciar a discussão sobre as propostas apresentadas 

ACME 15 
p. 4 
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diferentes saberes que 
circulam no CME 

na Carta Educativa, o que deveria ser objecto numa próxima reunião do Conselho. 
 
A [representante do 3.º ciclo] interveio no sentido de que o Conselho se devia pronunciar 
sobre a questão dos Prolongamentos e efectuar uma reflexão a partir das boas práticas 
existentes em anos lectivos anteriores, para que no próximo ano lectivo se possam 
oferecer serviços de qualidade retomando parcerias já existentes. 
 
 
O Sr. … [ACISMA] referiu que a União Europeia desde 2005 proibiu qualquer construção 

que contivesse amianto. 

 

A Dra [representante da saúde] salientou que a perigosidade do fibrocimento apenas existe 
em situação de deterioração mas que o ideal seria efectuar as medições através do Instituto 
Ricardo Jorge que é uma instituição com credibilidade. 
 

 

 
 
ACME 15 
pp. 6-7 
 
 
 
 
 
ACME 20 
p. 2 
 
 
 
 
 
 

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

Interveio o Sr. … [ACISMA] para solicitar uma definição da política de formação 
profissional do Concelho, uma vez que são várias as entidades que apresentam ofertas 
formativas, sem coordenação e articulação. Referiu ainda que a propósito das necessidades 
de formação existem já diagnósticos realizados e que se desconhecem, sobre este assunto, as 
intenções da  
Câmara Municipal. 
 
Interveio o Sr. … [ACISMA] que começou por esclarecer que a sua intervenção não tinha 
um cariz técnico mas sim um cariz político, tendo introduzido a questão de ser ou não esta 
uma necessidade básica da população portuguesa. Respondeu que não lhe parece que essa 
fosse uma necessidade uma vez que havia respostas adequadas por parte da comunidade. 
Resumiu historicamente e de forma crítica o processo dos Prolongamentos e das AEC. 
Considera que o relatório apresentado não adianta nada à sua questão principal e que 
tem como destinatários as escolas e que é a de saber se as escolas fazem uma boa 
avaliação desta experiência e de saber se os Conselhos pedagógicos se têm pronunciado 

ACME 19 
p. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME 20 
p.3 
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sobre esta questão. 
 
O Sr. … [ACISMA] referiu que se devia conhecer o modelo de funcionamento das 
empresas que prestam esse serviço uma vez que é necessário acautelar a qualidade dessas 
actividades. Considera também que o inglês deveria ser curricular para não se criarem 
desigualdades entre os alunos e que falta articulação entre os professores das AEC e os 
Departamentos Curriculares dos Agrupamentos. 
 
 

 
 
 
ACME 21 
p.3 
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3. 5 Entrevista ao Presidente da C. M. de Azambuja 

Azambuja, 4 de Fevereiro de 2009 

 

Entrevistadora: O Sr. Presidente acompanhou o processo de constituição dos Conselhos 

Locais/Conselhos Municipais de Educação? Desde quando? 

 

Presidente: Eu fui eleito pela primeira vez no princípio de 2002 e desde essa altura 

acompanho esse processo. Quero dizer-lhe o seguinte, para ficarmos logo à vontade. No que 

diz respeito à educação, tenho essa matéria delegada no vereador. Confesso que são assuntos 

que me são relativamente longínquos, porque tenho total confiança nesse vereador. É ele 

normalmente que preside ao CME e faz as reuniões. Eu vou sabendo o que se passa, 

naturalmente, mas pormenorizadamente se calhar não lhe poderei ser muito útil. 

 

Entrevistadora: Não tem qualquer problema. O que me interessa é a sua perspectiva política. 

A forma como delega num vereador ou como organiza o sector da educação no município. 

Quais foram as motivações políticas que levaram à constituição do CLE, em 2002? 

 

Presidente: Vou-lhe dar uma perspectiva do que é que nós achamos que deve ser o papel de 

uma autarquia local, em termos do Sistema Educativo. Nesta perspectiva de que todas as 

diligências que fizemos foi seguindo a via estratégica daquilo que achávamos que deve ser a 

intervenção da autarquia local no Sistema Educativo. Não vou falar de questões que têm a ver 

com responsabilidades ao nível do Parque Escolar, responsabilidades ao nível do protocolo 

que foi estabelecido com o Ministério da Educação, nada disso. Embora nós reconheçamos 

que um dos princípios básicos para haver sucesso no Sistema Educativo é de facto haver 

instalações em condições, não é? E investimos muito nessa matéria. Nós temos 

escrupulosamente seguido aquilo que é determinado na Carta Escolar e neste momento temos 

já um, dos três agrupamentos, muito bem servido, praticamente as três unidades que esse 

Centro utiliza: um Jardim-de-Infância, uma escola do primeiro ciclo e depois uma escola 

básica integrada. Têm todas menos de três anos. Estamos agora a iniciar a construção, 

fizemos uma grande intervenção também em Aveiras, que é outro dos agrupamentos verticais 

e agora aqui na Azambuja, que é o terceiro agrupamento vertical. Estamos a iniciar um grande 

Centro Educativo com vinte e quatro salas de aula, com todas as condições. Intervimos nessa 

matéria, mas isso é uma questão material, que não tem a ver com a perspectiva em termos de 

educação. O nosso grande objectivo sempre ao nível do sector educativo pode resumir-se 
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basicamente a isto: fazer a ligação das escolas com a comunidade local e introduzir na Escola 

modelos de cultura local e regional. Actividades complementares que no fundo suprissem 

alguma falta que há ao nível do Sistema Educativo, no âmbito de matérias de formação de 

qualquer sistema de educação moderno, mas que o Ministério da Educação teve alguma 

dificuldade em adaptar-se a esses novos desafios. Por exemplo, desenvolvemos a partir de 

2002 uma série de programas com as próprias escolas, no âmbito da educação ambiental, da 

educação para a cidadania, da prevenção de toxicodependências, no âmbito de uma série de 

outras situações, que não são tradicionalmente matéria escolar. E por outro lado estimulámos, 

através da criação de associações de estudantes em cada escola, estimulámos as próprias 

associações, os próprios estudantes a eles próprios criarem e desenvolverem e projectarem um 

conjunto de projectos também que traziam a Escola para a comunidade, com o apoio da 

Câmara e temos feito um sem número de projectos no que diz respeito a essa matéria. Quero 

falar basicamente de dois projectos que tenho tido um grande sucesso no que diz respeito a 

esse campo. É o projecto das chamadas férias desportivas, em que toda a comunidade escolar 

no período das férias grandes tem um mês de actividade desportiva ministrada, feita pela 

Câmara, em todas as suas valências. É um sistema difícil de montar.  

Outro projecto que tem tido também um enorme sucesso, chamado viagens dos anos 20. 

Há 7 ou 8 viagens temáticas: uma das viagens temáticas é a rota urbana, em que os jovens têm 

um percurso pelos principais núcleos urbanos, pelos seus monumentos. Há um outro que é a 

rota da cidadania: visitam instituições de solidariedade social, visitam colectividades, 

participam em sessões de câmara e colocam questões. Nas sessões de câmara tenho 

actualmente uma turma. Temos um outro projecto que é a rota do pão, em que temos 

contratado com alguns padeiros aqui da região: as crianças e jovens vêem o fabrico de pão, os 

moinhos. A rota das lezírias: vão às ganadarias ver os touros. É uma forma também de a gente 

fazer com que a cultura local seja integrada no sistema educativo. Temos apostado muito, 

muito, muito! Temos também a rota empresarial: estabelecemos um protocolo com as 

principais empresas da região, e eles vão ver e conversam e vêem os processos de fabrico. 

 O Concelho Local de Educação e agora CME, na nossa perspectiva reflecte também 

esta estratégia. No fundo, o que é que é o CME? É um conjunto de pessoas que tem que ver 

com toda, digamos assim, a vida política, económica, cultural, social, educacional do 

concelho que se pronuncia sobre essa matéria. O conceito de CME assenta perfeitamente 

nesta estratégia de intervenção no sistema educativo. 
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Entrevistadora: Em que medida é que a criação do Concelho Local alterou a gestão educativa 

local? 

 

Presidente: Não alterou. Vem em sintonia perfeita com uma estratégia de intervenção política 

a nível do Sistema Educativo. 

 

Entrevistadora: Como é que o Sr. Presidente entendeu a mudança do CLE para o CME? 

 

Presidente: Eu notei uma mudança para melhor. Notei uma melhor eficiência na passagem 

dos CLE para os Conselhos Municipais. Não sei se essa eficiência se deve ao facto de ter sido 

regulamentado. Não sei se no caso específico da Azambuja se deve à dinâmica que foi criada 

à volta do Sistema Educativo, não sei sinceramente, agora noto que há entusiasmo na 

participação no CME, que a generalidade dos assuntos da educação são lá discutidos. Sim! 

 

Entrevistadora: Qual foi a intencionalidade política do Decreto-Lei 7/2003 que regulamenta 

os CME e ao mesmo tempo regula as cartas educativas? Como é que entendeu essas duas 

dinâmicas introduzidas no mesmo Decreto? 

 

Presidente: Eu acho que são duas realidades que se complementam e consequentemente, não 

vejo por que não serem regulamentadas por um mesmo instrumento legal. De facto, o que é a 

carta educativa? A carta educativa é o plano director das infra-estruturas de educação no 

concelho. No fundo é um pouco isso, não é? O que é que determina essa carta educativa? 

Como sabe tem processos de revisão relativamente frequentes. O que determina a carta 

educativa são as perspectivas de evolução das necessidades educativas, do panorama, das 

perspectivas demográficas, inclusivamente, mas não só. A carta educativa é alimentada por 

uma perspectiva de evolução do Sistema Educativo. Essa perspectiva do Sistema Educativo 

não é só dado pelas previsões demográficas, é dado também por aquilo que são as intenções 

dos diversos actores no concelho; onde é que isso pode ser bem consubstanciado, no CME, e 

portanto, eu acho que são coisas muito mais paralelas, do que à primeira vista nós poderíamos 

pensar. Quer dizer, é importante que, por exemplo, o homem da associação de comerciantes e 

industriais do concelho, que está no CME possa dar um contributo valioso em termos da 

evolução da própria carta educativa. É nessa perspectiva que falo da complementaridade e que 

tenham sido regulamentados pelo mesmo instrumento legal. 
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Entrevistadora: Nesse processo de passagem dos CLE para os CME, qual o espaço de 

intervenção da Associação Nacional de Municípios e da Comunidade Urbana da Lezíria do 

Tejo?  

 

Presidente: Essa intervenção fez-se a níveis completamente diferentes. A Associação 

Nacional de Municípios teve uma intervenção ao nível dos próprios instrumentos legais que 

regulamentaram esse tipo de situações e depois na difusão, porque isto tudo é uma aventura, 

não é? Na difusão de instruções de carácter legal, instruções de carácter processual, levar à 

prática os CME. Teve um papel importante nessa matéria.  

A Comunidade Urbana teve um papel importante ao nível da harmonização de 

procedimentos destes municípios, que têm no fundo o mesmo substrato social e cultural. 

Houve reuniões dos vereadores de educação dos 11 municípios. Houve uma harmonização 

muito grande de actuações, tendo em vista a especificidade da região. Continua a haver essa 

ligação que tem a ver com economias de escala, das refeições, do ensino do Inglês e da 

Música, daquelas actividades complementares. Houve economias de escala, por esta 

agregação que se fez dos 11 municípios, como forma de aceder aos fundos comunitários.  

 

Entrevistadora: Por que razão o CME no seu município tomou determinada orientação e não 

outra? 

 

Presidente: Basicamente pelas razões que já lhe referi. De facto, nós a partir de 2002 

apostámos muito no sector educativo e apostámos muito, com uma visão estratégica que 

vinha já muito clarificada que vinha muito clarificada por razões de diversa ordem. Eu trouxe 

de Lisboa um técnico que é o chefe de divisão de educação: uma pessoa que sabe imenso de 

educação, o …. Isso facilitou também muito todo esse tipo de perspectiva. Também tem que 

ver com a característica das pessoas. Antes de ser presidente de câmara, isto agora é uma 

particularidade, não tem a ver com o facto de ter sido professor, porque era de outra índole, 

mas eu era responsável pelo sector de ambiente da Câmara de Lisboa e apostámos muito 

durante dez anos na interacção com o Sistema Educativo em Lisboa, para as questões da 

promoção e divulgação ambiental. Apercebi-me muito cedo da necessidade de promover a 

abertura das escolas à comunidade e aos problemas globais. Vínhamos já com uma estratégia 

muito definida em termos de actuação no Sistema Educativo; depois tivemos a experiência do 

CLE. Isso permitiu-nos entender determinadas particularidades do concelho e da região, que 

fizeram a diferença na passagem para o Conselho Municipal. 
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Entrevistadora: A forma como o Dr. … [Chefe de Divisão] e o senhor Presidente se 

posicionam remetem para um know-how especial, um conjunto de saberes que lhes permitem 

encarar a educação de outra forma. Esses saberes, fazem a diferença numa autarquia, não 

acha? 

 

Presidente: Acho que sim, pois, e acho que um dos grandes problemas que as autarquias têm, 

não só no Sistema Educativo, mas nesta vertente de educação, mas em todas as outras 

vertentes, é muitas vezes a dificuldade em captarem e manterem técnicos qualificados. É 

muito preocupante e também faz muita diferença, a forma como se organiza os próprios 

sectores, os responsáveis, a mobilização de todos os intervenientes. 

É uma actividade de definição de estratégias, de supervisão, de apontar caminhos. 

 Houve uma determinada geração de autarcas que, coitados, até por dificuldades, 

tiveram que ser eles a executar as coisas. É matéria para gente especializada, não é matéria 

para político, não é matéria para autarca, não é matéria para vereador. Todas estas coisas têm 

que estar sedimentadas e resultam ou não, se nós temos como base, de facto, conhecimentos 

especializados ao serviço da autarquia e isso em todos os campos, e na educação também. E 

depois temos de fazer a gestão política destes processos. A prova de que o meu Conselho 

Municipal é muito dinâmico é que eu de vez em quando sou chamado a gerir conflitos no seio 

do CME. Isso é mau? Não, pelo contrário é bom, é muito bom a existência de conflitos no 

seio de uma estrutura destas. É claro, não são conflitos de andarem à chapada! Mas conflitos 

de competências, conflitos de opiniões. São construtivos!  

 

Entrevistadora: Para quem trabalha no sector educativo na sua autarquia, quais são os saberes 

que privilegia? 

 

Presidente: Por um lado, é necessário haver um conhecimento muito profundo de toda a 

panóplia de legislação e regulamentação relativa ao sector da educação. Depois, há aqui 

muitos factores sociológicos e psicológicos abrangidos em toda esta situação. Então, acho que 

os saberes destas áreas são fundamentais para lidar com um sector como este. Depois, há para 

mim, não diria um saber, mas uma atitude perante a vida, que é uma abertura em aceitar tudo 

quanto é inovação. O meu vereador tem essa atitude, o … [Chefe de Divisão] e as pessoas que 

trabalham na estrutura da educação também a têm. Eu acho que isso não é um saber, mas é 

uma posição e uma atitude que é fundamental.  
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Entrevistadora: A forma como o CME está organizado valoriza a intervenção e a participação 

dos seus membros? 

 

Presidente: Acho que sim. Acho que é suficiente. Estamos todos maçados e fartos de 

reestruturações e quando as coisas funcionam bem, deixemo-las funcionar como elas estão. 

 

Entrevistadora: Para que serve o CME? 

 

Presidente: Serve para tantas coisas. Vou tentar resumir, fazer apelo da minha capacidade de 

síntese. Serve, desde logo, para esta coisa fundamental que é introduzir o universo exterior no 

Sistema Educativo e basta ver a sua composição para perceber que esse é um dos objectivos 

do CME; segunda matéria importante, serve para harmonizar processos, métodos e para 

compatibilizar actuações, não é? Acho que é praticamente o único sítio onde, os três 

conselhos directivos dos agrupamentos se reúnem. É fundamental no que diz respeito a essa 

matéria. Serve depois na minha perspectiva também para harmonizar actuações de outros 

sectores, nomeadamente municipais e das juntas de freguesia que intervêm directamente no 

processo educativo. Basicamente eu diria que são estas as três grandes valências do CME. 

 

Entrevistadora: Então, o CME tem uma carga muito política, de participação cívica, de 

aprendizagem política? 

 

Presidente: De participação cívica e de responsabilização, que é uma coisa que eu acho que 

faz muita falta no nosso país. O facto de todos os membros do Conselho Municipal terem 

direito a voto, responsabiliza-os. Imagine que nós tínhamos membros do Conselho Municipal 

como observadores. As pessoas não se sentem integradas, não assumem como suas, as 

decisões em que não participam. Esta é de facto uma forma de, estrategicamente, as motivar à 

participação, de assumirem decisões como suas. 

 

Entrevistadora: Quais foram as principais decisões de política educativa local que contaram 

com a intervenção do Conselho Municipal? 
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Presidente: Agora tenho dificuldade em responder a essa pergunta, muita dificuldade! Posso 

perguntar ao meu vereador de educação! Acho que seria bom completar o meu depoimento, 

com a entrevista ao vereador. Ele dar-lhe-ia a conhecer os aspectos mais práticos do CME.  

Participei numa reunião do CME em Outubro, Setembro ou Outubro e tomou-se uma 

decisão importante. Pensei que seria bom, instituirmos um Dia Municipal da Educação. 

Pensámos como é que seria, como é que não seria, gizámos o esquema e fui apresentá-lo ao 

CME. Foi votado, aprovado e instituído o dia 8 de Dezembro, como Dia Municipal da 

Educação. Já tivemos o primeiro dia e foi muito bom, muito interessante porque fomos fazer 

discussões em todos os agrupamentos. Fui eu, foi o vereador também, fomos fazer discussões 

das matérias que diziam respeito ao sector educativo do concelho. Depois fizemos uma 

homenagem aos reformados; atribuímos bolsas de estudo e de bolsas de mérito. Fizemos uma 

sessão plenária de homenagem a todos.  

A Assembleia Municipal Jovem é outra iniciativa que nós fazemos todos os anos. É uma 

Assembleia Municipal formal, mas em vez de serem os deputados municipais são deputados 

seleccionados nos agrupamentos escolares. Tem todo o formalismo de uma Assembleia 

Municipal, mas com matérias específicas da área da educação. E é o Conselho Municipal de 

Educação que propõe as temáticas a serem tratadas na Assembleia.  

 

Entrevistadora: Qual é o balanço que faz da intervenção do Conselho Municipal? 

 

Presidente: Sinceramente é muito positivo, particularmente naquelas três valências que eu lhe 

disse e que justificam no meu entender o funcionamento e a existência do CME. O balanço, 

na minha perspectiva é muito positivo e acho que de facto fazia muita falta a instituição 

formal de um órgão que fosse o sítio onde as questões da educação em termos macro e de 

interligação do Sistema Educativo com a comunidade fosse analisado, discutido, decidido. 

 

Entrevistadora: O que mudaria no CME?  

 

Presidente: Neste momento não mudaria nada. Manteria o mesmo formato. Ainda não pensei 

muito nisso, se quer que lhe diga. Basicamente manteria o mesmo formato. 

 

Entrevistadora: Muito obrigada pela sua entrevista, Sr. Presidente. 

 

Presidente: Muito obrigado também.  
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3.6 Notas de campo do CLE/CME de Azambuja 

 

22 de Março de 2007 

Para além de ter enviado o e-mail padrão, houve uma situação particular que me 

facilitou o acesso ao sector da educação da autarquia de Azambuja. Como tinha sido oradora 

num seminário sobre indisciplina nas escolas organizado pelo centro de formação desta 

localidade, mais facilmente estabeleci um primeiro contacto com o vereador e com o técnico 

da educação. Tendo ocorrido este encontro nos finais de Fevereiro, bastou-me um novo 

contacto com esses serviços. Tive resposta do Dr. [Chefe de Divisão], técnico do sector que 

me marcou uma reunião no Pátio Valverde, espaço polivalente onde funcionam alguns dos 

departamentos do município, entre os quais o da educação. 

Houve uma mútua apresentação e a descrição da intenção do meu trabalho. Fiquei a 

saber que o Dr. [Chefe de Divisão], é psicólogo de formação, professor do ISPA, e que de há 

muito se interessa pelas questões teóricas da descentralização. Falou-me de alguns dos seus 

trabalhos e na orientação dada aos seus alunos de licenciatura, identificando a monografia de 

uma das suas alunas, a …, sobre a intervenção da autarquia de Benavente no campo 

educativo. 

Fez-me o historial do CLE desde 2001, caracterizando-o como mais participativo do que 

o seu sucessor. 

Falou-me dos quatro agrupamentos existentes e não se perdeu com descrições sobre as 

escolas, logo me dando informações sobre a organização e o funcionamento do CME, criado 

em 2004. 

Falou-me da preocupação com a representatividade no Conselho e da necessidade de a 

mesma ser repensada. O Centro de Formação de Professores e a Associação de Comércio e 

Indústria estariam presentes como parceiros e cada agrupamento de escolas teria um 

representante. Inquiridas as escolas sobre a melhor forma de exercer esse direito de 

representação, decidiu-se então que a cada agrupamento corresponderia um representante, 

tendo essa decisão sido ratificada pelas respectivas Assembleias de Escola. 

Numa perspectiva crítica, disse-me que um dos problemas centrais do CME residia na 

questão da representação e na ligação entre representantes e representados. 

Quem na entidade representada faria a ligação entre o Conselho e a comunidade? Seria 

verdadeiramente operacional a comunicação nos Conselhos Pedagógicos e nas Assembleias 

de Escola? Seguidamente, usou uma expressão muito interessante para classificar o CME, 

disse que “o órgão nasceu torto”. 
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Falou-me ainda da Carta Educativa e do trabalho da CULT neste âmbito. Houve uma 

proposta de Carta em 1999, tendo-se então avançado com os elementos obtidos para decisões 

neste campo que envolveram os onze municípios. Tratou-se de uma economia de escala, 

tendo este princípio norteado a decisão de entregar a elaboração das cartas educativas a uma 

empresa que se encarregou de todo esse trabalho, donde resultaram os documentos finais. 

Deu-me o contacto da CULT para mais facilmente me inteirar do processo de escolha 

dessa empresa, e falou-me da ausência de um trabalho continuado por parte da CULT. 

Referiu-me a falta de um sector educativo bem estruturado, que centralizasse a informação e a 

fizesse chegar às câmaras municipais. No início houve uma comissão executiva que não 

funcionou, pois em sua opinião não manteve um trabalho regular. Para além da carta 

educativa, muitas decisões sobre actividades de enriquecimento curricular também tinham 

passado pela CULT. 

Pressionado que estava o meu interlocutor pelos sucessivos telefonemas das escolas e 

dos serviços, dei por terminada a conversa. Agradeci-lhe a disponibilidade em me receber e 

fiquei com a promessa de me enviar, via e-mail, toda a documentação solicitada. Saí do 

recinto e, como tem sido hábito, sentei-me numa mesa de café onde aproveitei para registar as 

minhas primeiras impressões.  

Conclui que toda a conversa se centrou no CLE e no CME e que o meu interlocutor 

considerou o CLE uma entidade mais dinâmica e mais propiciadora da intervenção dos 

actores locais. Essas potencialidades resultavam, em sua opinião, do facto de reunir tantos 

participantes quanto os necessários para a discussão dos temas agendados. Referiu que o facto 

do CME ter a participação da DRE, como representante do Ministério da Educação, constituiu 

uma limitação do poder local que se reflectiu, segundo o seu ponto de vista, numa menor 

participação. 

Quanto ao CME, considerou-o um órgão muito útil, mas referiu que “nasceu torto”. 

Achei muito interessante ter-se estabelecido a nomeação de um representante de cada 

ciclo de ensino em cada agrupamento, assegurando-se a representação de todos os 

agrupamentos no órgão. Esta representação, por recair sobre um dos elementos do Conselho 

Executivo, acabou por constituir uma boa solução. 

O facto do Centro de Formação de Professores e da Associação de Comércio e Indústria 

do Concelho de Azambuja estarem representados, também me pareceu ser uma 

particularidade interessante. 

Quanto à composição do CME, referiu um aspecto interessante que consistiu no facto de 

muitos conselheiros não participarem activamente nas sessões, limitando-se a estar presentes, 
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não tendo qualquer intervenção; mais valia o modelo do CLE, em que só estava presente 

quem era convocado por estar intimamente ligado com a discussão. 

Considerou a passagem de informações do Conselho para as escolas/entidades 

representadas como fundamental, tendo a ligação com a comunidade sido identificada como a 

questão fulcral. Referiu que a falta de comunicação punha em causa muita da 

operacionalidade do CME.  

Outro aspecto importante teve a ver com o trabalho desenvolvido pela CULT e com a 

sua intervenção na área educativa, pelo que se me revela como fundamental consultar o site e 

a base de dados desta entidade. 

Da conversa com o Dr. … [Chefe de divisão] transpareceu a ideia de que o 

reconhecimento da importância do CME depende muito da sensibilidade política do 

responsável pelo departamento da educação de cada autarquia. Não fez propriamente 

referências directas a este assunto mas referiu que o CME cai por vezes no esquecimento, 

sendo as chamadas de atenção do técnico da educação que levam o vereador a convocar uma 

nova reunião. Este aspecto revela-se fundamental para a minha investigação, aferir da 

utilidade dos CME, averiguar se os autarcas lhe dão importância, verificar se os acham 

entidades “com funções decorativas”. Estas são questões centrais do meu trabalho. 

 

21 de Agosto de 2008 

Terminado o tratamento da informação referente ao CME da Azambuja enviei a 

respectiva checklist, por e-mail, ao chefe de divisão para que a pudesse completar, rectificar e 

validar. O técnico da autarquia sugeriu-me que essa validação fosse feita presencialmente, de 

modo a esclarecer todas as dúvidas que surgissem de ambas as partes. Concordei prontamente 

com a sugestão. Seria mais uma oportunidade para obter informações fundamentais para o 

meu estudo. Assim foi: a par e passo, com a leitura da checklist, de cada questão/resposta o 

Dr. … [Chefe de Divisão] avançava com novos dados que esclareciam os anteriores; 

simultaneamente rectificava e validava os inventariados.  

Começou pelo eixo de análise Processo de transição/instalação do CLE/CME: 

rectificou a data de constituição do CLE, a autoria desta iniciativa, a composição e 

referenciou a este propósito o espírito de consenso encontrado com este órgão, no intuito de 

capitalizar a massa crítica do município. Relativamente à Composição e funcionamento do 

CME rectificou algumas informações que não estavam explícitas nas actas analisadas. 

Reforçou a informação de que os convidados ao CME – ACISMA E CEFAZ _ tinham direito 

a voto, assumindo o pleno direito de representantes ao CME. Sugeriu uma abordagem 
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percentual para a questão II-1.3; referenciou aspectos relacionados com a assiduidade; com a 

autoria de algumas estratégias do CME (vereador); com as intervenções dos representantes; 

com a agenda e temas mais abordados no CME. A este propósito salientou a prática de reunir 

trimestralmente com os presidentes dos executivos, de modo a discutir os assuntos das escolas 

e não esgotar o tempo do CME com questões domésticas. 

Em termos metodológicos parece-me ser a melhor estratégia para prover uma validação 

mais completa da Checklist. Vou sugerir esta metodologia aos restantes chefes de divisão.
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