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2. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

AUTARQUIA DE ALPIARÇA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 2.1 – Contextualização geográfica do Concelho de Alpiarça na AMLT / CULT (Associação de 
Municípios da Lezíria do Tejo / Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo), actual CIMLT (Comunidade 
Intermunicipal da Lezíria do Tejo). Fonte: Carta Educativa do Concelho de Alpiarça, Relatório final, p. 9. 
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2.1 Breve monografia do CLE / CME de Alpiarça 

 

I - Processo de transição/instalação do CLE / CME 

1- Conselho Local de Educação / Conselho Municipal de Educação 

 
Figura 2.2: Cronologia do Conselho Local / Conselho Municipal de Educação de Alpiarça. Fontes: Actas do 
Conselho Municipal de Educação de Alpiarça. 
 

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

Municipal de Educação (CME) de Alpiarça1 remete-nos, num primeiro momento, para o ano 

de 2003, mais propriamente para a reunião de Assembleia Municipal de 30/04/2003, data 

associada à decisão de constituição do CME. Doze meses mais tarde, em sessão solene do 

CME, de 2/04/2004, no dia do Concelho de Alpiarça, tomam posse todos os membros desta 

entidade (cf. Checklist do CME da Autarquia de Alpiarça, p. 102). Não há qualquer 

experiência anterior de Conselho Local de Educação. A memória histórica dos actores 

autárquicos, transmitida pelos seus testemunhos orais, evoca as relações de proximidade e de 

diálogo com os actores locais e, especialmente, com as escolas; justifica, naquele contexto 

preciso, a pouca utilidade do CLE e mais tarde do CME; referencia a não motivação da 

autarquia em dar continuidade a uma entidade desta natureza quando outros o fazem; 

reconhece, à posteriori, a falta de visão estratégica desta opção: 

Aproveitei a oportunidade e perguntei-lhe se tinha havido Conselho Local de Educação ou outra qualquer 
entidade. Respondeu-me que não (cf. Notas de campo do CME de Alpiarça, p. 150). 
 
O facto de terem um único agrupamento, abrangendo do pré-escolar ao secundário, de haver uma 
comunicação directa entre todos, da autarquia responder diariamente a todas as solicitações e pedidos de 
ajuda das escolas, esvazia, a seu ver, o sentido do CME. Segundo o seu ponto de vista, a dimensão 
geográfica do concelho e a proximidade das populações faz com que não sintam a necessidade de recorrer 
a este órgão. Referiu insistentemente que a comunicação era directa com as escolas, que contactavam com 
as forças de Segurança e com a DREL sempre que necessário. Que tinham um trabalho de parceria com a 
Associação de Pais e com as IPSS num projecto de intervenção precoce (cf. Notas de campo do CME de 
Alpiarça, pp. 147-148). 
 
 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE / CME de Alpiarça mobiliza-se o seguinte corpus 
documental: notas de campo das visitas exploratórias à autarquia de Alpiarça, referentes à comunicação 
presencial e por e-mail com a vereadora da Educação e a técnica superior; entrevista à presidente da câmara; 
Regimento do CME; actas das reuniões do CME (cf. Inventário do acervo documental de Alpiarça, p. 99). 



 88 

Optámos por responder no imediato às necessidades que diariamente nos colocam. O que lhe posso dizer 
é que hoje não teria deixado de reunir o Conselho Municipal Educação, até porque poderia partilhar mais, 
com outros parceiros, as dificuldades que a Câmara quase sozinha acabou por assumir (cf. EPCM8, p. 
144). 

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

 

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

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

autarquia de Alpiarça concretiza as directivas nacionais e inicia o processo de constituição do 

CME contactando todas as instituições ou serviços existentes no município para que indiquem 

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

nomeados pelos serviços respectivos; outros eleitos; outros ainda, nomeadamente as 

representações dos educadores / professores resultam das propostas apresentadas pela 

Comissão Executiva e aprovadas pelo Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas José 

Relvas, único existente no concelho, cabendo à presidente da Comissão a representação do 

Ensino Secundário (cf. Checklist do CME da Autarquia de Alpiarça, p. 106). 

Simultaneamente, avança com a elaboração do regimento seguindo o articulado proposto pela 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP): noção e objectivos; 

competências; composição; presidência; duração do mandato; substituição; faltas; 

constituição de grupos de trabalho; periodicidade e local de reuniões; convocação de reuniões; 

ordem do dia; quórum; uso da palavra; elaboração dos pareceres, propostas e recomendações; 

deliberações; actas das reuniões; apoio logístico; casos omissos; produção de efeitos.  

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

política educativa a nível municipal. Tem por objectivo a coordenação da política educativa 

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

dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido 

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

eficiência e eficácia do mesmo» (cf. RCME2, p. 6): 

 

A Sr.ª vereadora falou da importância desta reunião prévia, bem como das competências do Conselho 
Municipal de Educação, propondo que, no futuro, se constituam grupos de trabalho para estudos e 
análises temáticas (cf. ACME9, p. 2). 
 
Começou por referir que pouco tinha a dizer sobre o CME. Reunira duas ou três vezes desde 2004, ano 
em que fora criado. Usando as suas palavras “o CME foi utilizado para avançar com a carta educativa”. 
Explicou que a pouca mobilização deste órgão se deveu a uma questão de dimensão do município e de 
proximidade com todos os intervenientes no campo educativo (cf. Notas de campo do CME de Alpiarça, 
p. 147). 
 
De facto, o CME esteve unicamente ligado à Carta Educativa. Isso tem que ver com tudo o que lhe 
expliquei, mas também tem que ver com o facto de sermos um Concelho pequeno. … Num concelho 
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como o nosso, estou quase diariamente a contactar com os vários parceiros, com a Associação de Pais, 
com a Escola, com as forças de Segurança, com a Saúde… Estou diariamente a contactar com estas 
pessoas e entidades esvaziando-se um bocadinho o Conselho Municipal. Assim as coisas não ficam 
formalizadas e, sobretudo a este nível, se calhar, deveriam ter ficado. Se eu tivesse optado, como deveria, 
por reunir mais o Conselho Municipal de Educação, se calhar tinha conseguido, em vez de resolver a 
minha preocupação, de responder às necessidades no imediato, se calhar tinha conseguido, pelo menos 
que as coisas fossem mais hierarquizadas (cf. EPCM8, p. 143). 
 

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

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

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

Quadro 2.1 
Funcionamento do CME de Alpiarça. 

 

 
Fontes: Regimento do Conselho Municipal de Alpiarça (cf. RCME2). 

 

Os representantes são designados pelo período correspondente ao mandato autárquico. 

Como direitos e deveres dos intervenientes e outras normas evocam-se unicamente os 

seguintes: os deveres de assiduidade e de participação; a falta de assiduidade não representa 

perda de mandato; os convidados habituais não são identificados; a ligação/comunicação 

entre representantes e representados não é referenciada; as formas de publicitação das 

deliberações do CME não estão previstas. Como factor de diferenciação relativamente ao 

regimento-tipo da ANMP, consta a limitação de cinco minutos para cada intervenção (cf. 

RCME2, art.º 13.º).  

Finalmente, em 5/3/2004, tem lugar a primeira reunião do CME com a seguinte ordem 

de trabalhos: composição; propostas de alteração ao regimento-tipo da ANMP. 

 

II - Composição e funcionamento do CME 

1- Composição 

Como resultado da aplicação do art.º 3.º do Regimento do CME, 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 Ensino Básico público; a 

CME 
Alpiarça 

 

 
Plenário 

 
Grupos de Trabalho 
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representante do pessoal docente da Educação Pré-Escolar; duas representantes das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação; a representante da IPSS; o representante 

dos Serviços Públicos de Saúde; a representante dos Serviços da Segurança Social; o 

representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional; o representante dos serviços 

públicos da área da Juventude e do Desporto; o representante das forças de Segurança. No 

Regimento não consta a representação da Associação de Estudantes, justificada pela 

inexistência desta entidade2; a Fundação José Relvas tanto surge como entidade representada 

no CME como convidada3, dando voz ao Projecto Educativo dos Patudos4, da 

responsabilidade da autarquia. 

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

presença de «personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise» (cf. RCME2, 

art.º 3º, ponto 3), como também dispor de apoio logístico e administrativo (RCME2, art.º 4.º e 

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

especialistas pertencentes ao Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional - CEDRU, 

empresa encarregue de diagnosticar as necessidades do concelho em termos de ordenamento 

escolar e de projectar a Carta Educativa. O presidente e a vereadora da Educação fazem-se 

acompanhar de uma técnica da autarquia que secretaria a reunião e que distribui alguns 

documentos adicionais para conhecimento/discussão5 de todos os intervenientes (cf. Checklist 

do CME da Autarquia de Alpiarça, p. 110). Estas propostas/relatórios não são enviados 

antecipadamente para todos os representantes e convidados do CME para conhecimento e 

análise prévios.  

2- Regularidade/assiduidade do/no CME 

                                                 
2 Na 1.ª acta do CME, de 5/3/2004, consta a seguinte justificação dada pela presidente da Comissão Executiva do 
Agrupamento José Relvas e simultaneamente representante do Ensino Secundário: «A Dr.ª … referiu não existir 
Associação de Estudantes, daí a sua não representação na reunião» (cf. ACME9, p. 1). 
3 O estatuto da Fundação José Relvas no seio do CME não é claro: por um lado, consta como entidade 
representada na descrição nominal que é feita de todos os seus elementos; por outro, nas actas não está 
identificada como tal. Dá-se primazia à descrição nominal feita no Regimento, considerando-a representante de 
pleno direito.  
4 O Projecto Educativo dos Patudos desenvolve actividades de valorização histórica e de divulgação cultural e 
artística da região com incidência em áreas diversas, nomeadamente na musical, com a iniciativa “Conta-me uma 
ópera”, destinada às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo: «Ainda neste âmbito, de proporcionar múltiplas 
experiências educativas e culturais às crianças do concelho, referiu-se às actividades da Casa dos Patudos – Casa 
José Relvas e ao que chamou o Projecto Educativo dos Patudos, da responsabilidade da autarquia. Falou-me das 
actividades de comemoração da República e do encontro de música clássica, a ter lugar nos princípios de 
Novembro, “Conta-me uma ópera”, e que tem como intenção dar a conhecer este género musical às crianças do 
pré-escolar e do 1.º ciclo» (cf. Notas de campo do CME de Alpiarça, p. 149). 
5 Na 4.ª reunião do CME os documentos distribuídos incidem sobre os seguintes temas: Regulamento da 
Concessão de Auxílios Económicos para alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; Proposta da Rede 
Escolar para o Ano Lectivo de 2005/2006 (Portaria de Criação para EB1/JI de Alpiarça e Jardim de Infância do 
Frade de Cima); Projecto da Componente de Apoio à Família para o Pré-Escolar; Plano de Actividades 
organizados pela Câmara Municipal de Alpiarça; Protocolo com a Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de 
Dezembro; Folheto de Programa de Ocupação de Tempos Livres da Páscoa (cf. ACME12, p. 1). 
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As informações referidas decorrem da leitura e análise das actas de três das quatro 

reuniões do CME relativas ao período6 que vai do ano lectivo de 2003/2004 ao ano lectivo 

2007/2008. O quadro seguinte procura sistematizar os seguintes dados das reuniões do CME: 

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 2.2 

Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME de Alpiarça – 2003/2004 a 

2007/2008  

.  
Fontes: Actas do CME de Alpiarça, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo do CME de Alpiarça (cf. Checklist 
do CME da Autarquia de Alpiarça, p. 109). 
  

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

Alpiarça reúne-se apenas quatro vezes no 1.º mandato (de 2003/2004 a 2004/2005)7; no 2.º 

mandato, de 2005/2006 a 2007/2008, não volta a reunir-se8:  

 

 

 

                                                 
6 Inventário do acervo documental do CLE / CME: Autarquia de Alpiarça, p. 99. 
7 As três actas analisadas referem-se unicamente ao 1.º mandato do CME. Findo o processo de elaboração e de 
aprovação da Carta Educativa, a autarquia de Alpiarça não encontra justificação para voltar a reunir o CME. 
8 No Quadro 2.1 a alínea d) representa a ausência de reuniões do CME. 
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Quadro 2.3 

Número de reuniões do CME de Alpiarça, por ano lectivo 

 

Fontes: Actas do CME de Alpiarça (cf. Checklist do CME da Autarquia de Alpiarça, p. 107). 

  

Nestes encontros estão previstas 17 presenças, correspondentes aos diferentes 

representantes da autarquia, à Coordenação Educativa da Lezíria do Tejo, aos representantes 

dos professores, aos pais e a todos os outros representantes das estruturas existentes no 

concelho e referenciadas em Regimento, nomeadamente o director-técnico da Fundação José 

Relvas. Mas para além destes elementos, o CME pode contar com a presença de técnicos do 

município e com convidados assíduos, sempre que convocados9 ou ainda com especialistas, 

como os técnicos da empresa CEDRU.  

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

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

por mandato e por reunião:  

Por mandato10, mais propriamente no primeiro, permitindo-nos referenciar: a presença, 

quase constante do presidente; a participação ininterrupta da vereadora da Educação, da 

presidente da Assembleia Municipal, do Representante da DREL/Coordenador Educativo da 

Lezíria, dos representantes dos professores, dos representantes dos Pais e do representante da 

Saúde; a presença pontual do representantes das juntas de freguesia e das forças de 

Segurança; a comparência assídua do responsável pelos projectos de intervenção da Fundação 

José Relvas; a ausência dos restantes representantes dos subsistemas, nomeadamente da 

Segurança Social, da Juventude e Desporto e do Emprego. A técnica da autarquia acompanha 

todas as reuniões, secretariando-as. A direcção do Agrupamento de Escolas de Alpiarça marca 

o seu espaço através da presença constante da presidente da Comissão 

Executiva/representante do Ensino Secundário e dos restantes representantes dos professores 

pertencentes à mesma entidade. Os técnicos da CEDRU intervêm no CME no período de 

                                                 
9 A representação do único agrupamento do concelho de Alpiarça é feita pela sua presidente e, simultaneamente, 
representante do Ensino Secundário; esta geminação está identificada no Quadro 2.1 com a alínea e). 
10 Repare-se que esta contabilização abrange unicamente o 1.º mandato do CME de Alpiarça, já que no segundo 
não há qualquer reunião. 

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 0 

2006/2007 0 

2005/2006 0 

2004/2005 1 

2003/2004 3 

2002/2003 0 
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diagnóstico, projecto e aprovação da carta educativa, em que tratam dos seguintes temas: 

redefinição da rede escolar, fecho de escolas no 1.º ciclo, construção do Centro Escolar e 

segurança nas escolas. No 2.º mandato11 ressalta a ausência de reuniões do CME. Aprovada a 

Carta Educativa, a autarquia não encontra sentido para a continuação desta entidade: deixa de 

legitimar as suas tomadas de decisão através do CME; não promove, por seu intermédio, as 

relações de proximidade com os interlocutores; não aproveita este espaço para resolver 

conflitos e conseguir consensos; nem debate as questões educativas locais nesta instância 

inicialmente criada com funções de coordenação e de consulta (cf. Notas de campo do CME 

de Alpiarça, p. 147);  

Por reunião, permitindo-nos referir o funcionamento do plenário sempre com mais de 

metade dos seus membros; a presença da quase totalidade dos representantes quando se trata 

de aprovar a Carta Educativa, respondendo positivamente à mobilização do presidente e da 

vereadora da Educação. Em matéria de assiduidade, assinala-se a predominância de presenças 

do presidente, da vereadora, dos representantes dos professores e dos representantes dos pais, 

assim como a presença assídua do responsável da Fundação José Relvas e ainda a presença 

constante da presidente da Comissão Executiva do Agrupamento José Relvas. 

 
3- Funcionamento do CME 

A mudança de mandato não corresponde a qualquer iniciativa de alteração/renovação 

dos representantes, nem de revitalização do CME. Um ano mais tarde a autarquia acciona 

mecanismos de reorganização desta entidade e solicita a nomeação/eleição dos respectivos 

representantes; no final do mandato12 ainda não se conhece a sua nova constituição; durante 

este período o CME não mais se reúne: 

Pegou no dossier que a Dr.ª … [técnica da divisão] tinha em mãos e folheou as convocatórias e as actas 
do CME. Confirmou que a última reunião tinha sido feita em Junho de 2005, com o objectivo de aprovar 
a Carta Educativa. Referiu que em Janeiro de 2007 tinham iniciado o processo de reorganização do CME, 
pedindo a todas as entidades representadas a nomeação/eleição do seu representante. E que o processo de 
constituição do novo CME lhe parecia estar quase concluído, pois tinha já a indicação de muitos nomes 
(cf. Notas de campo do CME de Alpiarça, p. 150). 
 
Para tal inércia contribuem vários factores: a apropriação que é feita pela autarquia e 

pelos actores locais13 do quadro normativo do CME, resumindo-o a um mero instrumento de 

validação da Carta Educativa; o modo de presidir e orientar o CME pela equipa autárquica; as 

                                                 
11 A meio do 2.º mandato a vereadora da Educação assume, simultaneamente, a vereação e a presidência da 
Câmara Municipal de Alpiarça. 
12 Referimo-nos a 8 de Outubro de 2009, momento em que se entrevista a presidente da Câmara. 
13 Os actores locais têm no Regimento do CME um instrumento de revitalização desta entidade, no sentido em 
que podem convocar reuniões «a requerimento de pelo menos dois terços dos seus membros, devendo, neste 
caso, o respectivo requerimento conter a indicação do(s) assunto(s) que desejam ver tratado(s)» (RCME2, artigo 
10.º, p. 11). 
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alterações na presidência da Câmara, presidência assumida pela anterior vereadora da 

Educação; a forma como a autarquia organiza o sector da educação; a ausência de clareza na 

definição de papéis e de competências dos diferentes actores; a dificuldade de gestão de 

alguma conflitualidade e hostilidade existentes no espaço educativo local14: 

 
O facto de este concelho ter um único agrupamento faz com que se invista na proximidade, se discuta 
diariamente com os mesmos agentes e se não reúna o Conselho Municipal de Educação (cf. EPCM8, p. 
137). 
 
Nós não damos pelo tempo passar… quando me disse que a última reunião do CME foi em 2005 eu não 
queria acreditar! (cf. EPCM8, p. 145). 

 
Tudo isto aqui é gerido com pouquíssimas pessoas, no imediato. A nossa relação é cara a cara com as 
pessoas e não temos meios. Nestes anos quem trabalhou na educação? Eu e outra pessoa. À medida que 
aumentámos as competências, eu me culpabilizo porque deveria ter exigido que a minha equipa fosse 
aumentada em número e qualidade com técnicos, com pessoas de que eu preciso para trabalhar, mas fui 
sempre eu a procurar responder a tudo e dar o meu melhor, no fundo, assim como as pessoas que 
trabalham comigo (cf. EPCM8, p. 143). 
 
Interessada em perceber a perspectiva da vereadora, deixei que a conversa fluísse fazendo unicamente 
alguns reparos. Comentei que achava muito interessante a ideia de proximidade e o que isso significava a 
nível local. Disse que as saídas encontradas por Alpiarça poderiam ser um bom exemplo para as outras 
autarquias e que, neste sentido, o CME poderia ser uma entidade sistematizadora, de encontro e de 
reflexão, dando visibilidade ao muito que se fazia. Respondeu-me que todas as energias estavam 
vocacionadas para a acção e que faltava tempo para sistematizar o que quer que fosse. Que havia 
situações que não se compadeciam com esperas. Usou as seguintes palavras “ou, de facto, cumprimos na 
íntegra as burocracias ou passamos a um diálogo directo com os representados e não com os 
representantes”. Afirmou que o contacto cara a cara só poderia dar os seus frutos (cf. Notas de campo do 
CME de Alpiarça, p. 148). 

 
A informação de que dispomos corresponde aos anos lectivos que já tem preenchidos, uma vez que a 
partir dessa data não têm existido reuniões do CME. Tal como já lhe tinha sido indicado, a autarquia nos 
últimos anos reúne-se com os parceiros do CME quando é necessário resolver algum assunto, mas sem 
que este seja convocado (cf. Notas de campo do CME de Alpiarça, p. 152). 
 

Apesar de previsto no Regimento e proposto pela vereadora de Educação15, no CME se 

não formaram grupos de trabalho, funcionando unicamente em plenário. 

 

4 – Agendas das reuniões do CME 

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

vereadora da Educação e aprovadas pelo presidente. Identificam-se os temas mais importantes 

incluídos nessas agendas: Carta Educativa; construção do centro escolar; funcionamento do 

                                                 
14 Esta conflitualidade, declarada e pública, envolvendo a autarquia e a direcção do Agrupamento José Relvas 
não se pode detectar nem nas Actas das 3 sessões do CME nem nas Notas de campo, mas é totalmente 
perceptível na entrevista à Presidente da Câmara de Alpiarça.  
15 Logo na 1.ª reunião do CME a vereadora da Educação chama a atenção do plenário para a necessidade de se 
criarem grupos de trabalho para estudos e análises temáticas: «A Sr.ª Vereadora falou da importância desta 
reunião prévia, bem como das competências do Conselho Municipal de Educação, propondo que, no futuro, se 
constituam grupos de trabalho para estudos e análises temáticas» (cf. ACME9, p. 2). 
 



 95 

agrupamento; acção social escolar; segurança nas escolas; rede escolar. Estes são os temas 

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

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

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

sessões do CME, dá lugar ao quadro seguinte que se interliga com o quadro 2.2: 

 

Quadro 2.4  

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

 
Fontes: Actas do CME de Alpiarça, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo do CME de Alpiarça (cf. Checklist 
do CME da Autarquia de Alpiarça, p. 115). 
 

Da leitura transversal por mandato sobressai a intervenção preponderante da vereadora16 

na gestão das diferentes opiniões dos representantes e na defesa dos projectos/pareceres da 

autarquia, nomeadamente da Carta Educativa. Ressalta a acção pontual do presidente da 

Câmara na abertura das reuniões, nas formalidades de apresentação e de boas vindas. Dos 

restantes autarcas sobressai a ausência de intervenções do presidente da Assembleia 

Municipal e do representante das juntas de freguesia, (cf. Checklist do CME da Autarquia de 

Alpiarça, p. 114). Destaca-se o silêncio total dos representantes do Ministério da Educação e 

                                                 
16 Advogada de profissão, refere sobre si própria: «Seguidamente, teceu um comentário muito interessante sobre 
a forma como se trabalhava naquela autarquia. Que a legislação era igual para todos, mas a forma de aplicar era 
diferente. Perguntei se o facto de ser jurista lhe dava, neste campo de intervenção, uma mais-valia acrescida. 
Sorrio e indirectamente respondeu à minha pergunta. Que sempre que ia à DREL os técnicos do ministério se 
metiam com ela pelo facto de ser advogada, pela sua preocupação da aplicação da lei e pela argumentação que 
utilizava» (cf. Notas de campo do CME de Alpiarça, pp. 148-149). 
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dos subsistemas: da DREL e da Saúde, apesar da sua presença constante no plenário, das 

IPSS, da Segurança Social, da Juventude e do Desporto, da Formação Profissional, ausentes 

em todas as reuniões; a intervenção pontual do representante das forças de Segurança quando 

se fala de sistemas de segurança nas escolas. O representante da Fundação José Relvas 

intervém com alguma regularidade, referindo-se à periodicidade das reuniões e à necessidade 

de divulgação dos cursos tecnológicos existentes no Agrupamento. Dos representantes dos 

pais sobreleva a intervenção pontual mas incisiva de um dos seus elementos a propósito da 

rede escolar e da crítica dirigida a alguns pais que optam por matricular os seus filhos nas 

escolas de outros concelhos limítrofes, desvalorizando as de Alpiarça (cf. Checklist do CME 

da Autarquia de Alpiarça, p. 114). Dos representantes dos professores, assíduos mas pouco 

comunicativos, prende a atenção a intervenção do representante do Ensino Secundário, 

simultaneamente presidente da Comissão Executiva do Agrupamento de Escolas José Relvas, 

pela sua dupla responsabilidade em dar voz à instituição que dirige e ao grupo que representa, 

falando da necessidade da existência de um plano de emergência e de se divulgar os cursos 

tecnológicos existentes no agrupamento. A técnica da autarquia não toma a palavra mas está 

sempre presente na assessoria e secretariado das reuniões17 (cf. Checklist do CME da 

Autarquia de Alpiarça, p. 110). 

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

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

2004 a 2005, apresentam os Relatórios de Progresso e Final Preliminar da Carta Educativa: 

num ambiente favorável por parte da autarquia; num clima de incerteza e de passividade por 

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

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

da rede escolar, mas antes pela finalização de um percurso que culmina com a aprovação por 

unanimidade da Carta Educativa e esvazia o CME de qualquer sentido18. Nessas discussões 

intervêm a vereadora da Educação, os representantes dos professores dos diferentes 

níveis/ciclos de ensino, o representante da Fundação José Relvas, o técnico da CEDRU. Neste 

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

Educativa: o questionamento dos representantes dos professores e das forças de Segurança 

sobre as questões de segurança nas escolas e de implementação do Plano de Emergência no 

contexto da rede escolar; a posição da presidente do Agrupamento/representante do Ensino 

                                                 
17 A forma como se exerce o secretariado das reuniões do CME e se redige as respectivas actas pode ser também 
objecto de análise. Neste caso sobressai a economia de palavras, a linearidade do registo das intervenções, 
apresentadas por tópicos. Resta saber se estas actas, sem grandes descrições sobre o que passa nas reuniões, 
resultam de uma efectiva falta de discussão no CME ou da simplificação e resumo das principais intervenções. 
18 Referimo-nos à perspectiva da autarquia sobre o conceito e os objectivos do CME. 
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Secundário na argumentação em prol dos cursos tecnológicos, apoiada pelo representante da 

Fundação José Relvas; as críticas aos pais que matriculam os seus filhos em escolas de outros 

concelhos vizinhos.  

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

CME: 

 

De seguida, falou da rede escolar e da luta que teve que travar para manter em funcionamento duas 
escolas de 1.º ciclo quando a DREL as queria fechar. Defendeu a ideia de que estas escolas estavam 
integradas numa região onde viviam jovens casais com filhos em idade pré-escolar e que o seu fecho seria 
errado, pois iria contribuir para o abandono daquela região por parte da população. Que em vez de se 
fechar escolas se deveria criar um Jardim-escola para assegurar o ensino pré-escolar a essas crianças. 
Assim se fez. Terminadas as negociações, as escolas permaneceram abertas e foi criado um novo jardim-
de-infância, tendo a autarquia assumido todos os custos do projecto (cf. Notas de campo do CME de 
Alpiarça, p. 150). 
 

O relatório apresentado corresponde à 1.ª parte da Carta Educativa, resultando as informações de reuniões 
com a Câmara. Após a apresentação pelo Dr. … [CEDRU], a Sr.ª vereadora tomou a palavra e referiu o 
esforço da autarquia em melhorar alguns aspectos nas escolas, nomeadamente: a Segurança, as Novas 
Tecnologias e o seu apetrechamento (cf. ACME10, p. 1). 

 
Relativamente aos Cursos Tecnológicos, a Profª. ... [representante do secundário e presidente do 
Agrupamento José Relvas] referiu a possibilidade e a necessidade de uma maior promoção e divulgação 
do Curso Tecnológico de Acção Social, a funcionar na EB2,3/S José Relvas de Alpiarça (cf. ACME10, p. 
2). 

 
Na apresentação dos principais problemas identificados na rede escolar do concelho, o Sr. … 
[representante dos pais] referiu o problema de alguns alunos não efectuarem a matrícula nas escolas das 
áreas de residência. Na sua opinião, se os concelhos têm resposta para dar, eles terão que ficar nesses 
concelhos. Responsabiliza os pais por matricularem as crianças noutros concelhos vizinhos, quando em 
Alpiarça se tem promovido a criação de infra-estruturas e grandes investimentos nas escolas (cf. 
ACME10, p. 2). 

 
Foi para a carta educativa e mais nada! Acho que a origem de tudo isto está em alguma confusão que se 
gera com o não ter a visão necessária e a sensibilidade necessária para trabalhar na educação. O sistema 
deveria ter um mecanismo para reagir, porque é a comunidade educativa que perde (cf. EPCM8, p. 145). 

 

A agenda do CME nem sempre acompanha a da política educativa nacional. O maior 

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

esforço de aperfeiçoamento do funcionamento e da gestão desta entidade pela autarquia, sem 

que se note uma correspondente dinamização do debate. Entenda-se esta orientação no 

resumo das intervenções dos representantes na última reunião de 13/06/2005 (cf. ACME12): 

 

A autarquia [vereadora]: entrega de documentos aos membros do CME: Regulamento de concessão de 
auxílios económicos para os alunos no pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; Proposta da rede 
escolar para o Ano Lectivo de 2005/2006 (Portaria de Criação para EB1/JI de Alpiarça e Jardim de 
Infância do Frade de Cima); Projecto da Componente de Apoio à Família para o Pré-Escolar; Plano de 
Actividades organizados pela Câmara Municipal de Alpiarça; Protocolo com a Sociedade Filarmónica 
Alpiarcense 1.º de Dezembro; Folheto de Programa de Ocupação de Tempos Livres da Páscoa; 
apresentação de eventuais propostas de ratificação a fazer ao Relatório; 
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Equipa da CEDRU: apresentação do Relatório Final Preliminar da Carta Educativa; 
 

Restantes representantes: não apresentam propostas de ratificação; aprovam por unanimidade do 
Relatório Final Preliminar da Carta Educativa. (cf. Checklist do CME da Autarquia de Alpiarça, p. 114). 
 

 
5 – Circulação da Informação 
 

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

relação estabelecida entre representantes e representados é frágil e de difícil percepção pelos 

órgãos de gestão administrativa e pedagógica do único Agrupamento, a não ser no período de 

selecção/nomeação dos representantes. A autarquia não faz a publicitação dos 

pareceres/relatórios saídos desta entidade nem promove discussões públicas sobre os temas 

abordados. Antes valoriza os canais de comunicação informais, direccionados parcelarmente e 

desvinculados do CME; vale-se das relações de proximidade com os actores locais para 

transmitir informações e gerir conflitos «cara a cara»; desvincula-se de uma entidade na qual 

não encontra sentido imediato para além da aprovação da Carta Educativa; recorre 

frequentemente aos serviços regionais do Ministério da Educação como mediador de 

confrontos; reconhece, à posteriori, a falta de visão estratégica destas opções (cf. EPCM8, pp. 

137-145) Neste cenário, o CME deixa de se reunir. A partir de 2005 a implementação das 

principais medidas de política educativa, como as AEC e a transferência de competências para 

as autarquias, faz-se à margem de um órgão inicialmente criado para estes fins: 

 

O balanço que faço do CME vai muito na linha do que lhe disse anteriormente. A falta de regularidade no 
seu funcionamento teve a ver com a estrutura e a conjuntura, que lhe eram adversas, ou com as opções da 
própria autarquia das quais tenho consciência (cf. EPCM8, p. 144). 

 
O balanço que eu faço, apesar de tudo é positivo, tanto na educação como na criação de infra-estruturas 
de que as escolas necessitam. Nos meus oito anos criámos dois jardins-de-infância, não deixámos fechar 
as duas escolas, uma delas com menos de 10 alunos, porque exigimos que a DREL só o fizesse quando 
pudesse oferecer àquelas crianças melhores condições. Não tendo essas condições da parte da Câmara 
nunca teria essa anuência e não a teve (cf. EPCM8, p. 143-144). 
 
Temos uma direcção de uma escola com a qual temos alguma dificuldade em nos articularmos. Têm sido 
oito anos de desgaste absoluto, o que é pena e não tem sentido. O que se passa nessa Direcção de escola, 
onde tudo já aconteceu! (cf. EPCM8, p. 137). 
 
Também foi muito difícil implementar as actividades de enriquecimento curricular, às quais a escola 
resistiu inicialmente. Houve sempre necessidade da intervenção da DREL (cf. EPCM8, p. 144). 

 
Optámos por responder, no imediato, às necessidades que diariamente nos colocam. O que lhe posso dizer 
é que hoje não teria deixado de reunir o Conselho Municipal Educação, até porque poderia partilhar mais 
com os outros parceiros as dificuldades que a Câmara, quase sozinha, acabou por assumir (cf. EPCM8, p. 
144). 
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2.2 Inventário do acervo documental do CLE / CME de Alpiarça 

 

            

  Inventário do acervo documental do CLE / CME de Alpiarça   

Tipo de 
documento 

Descrição do 
documento N.º Doc. 

N.º 
pág./tempo Data Referência 

Regimento do CLE         

Actas do CLE         

Regimento do CME 1 9 03-03-2004 RCME2 

  2 05-03-2004 ACME9 

4 5 02-04-2004 ACME10 

  3 24-05-2004 ACME11 

Documentos 
do 

CLE/CME 
Actas do CLE 

  2 13-06-2005 ACME12 

Entrevista 

Entrevista ao Presidente 
de Câmara Municipal de 
Alpiarça 1 12 pág./48’ 08-10-2009 EPCM8 

Notas de 
campo 

Notas de campo dos 
contactos 1 6 pág. 27-10-2007 

Notas de 
campo do CME 

de Alpiarça 

  
com a Vereadora e com 
a Técnica Superior     07-08-2008   

      

      

                  Legenda      

  Fontes Códigos    

Regimentos RCLE    

Actas ACLE    

Correspondência CCLE    C
L

E
 

Outros OCLE    

Regimentos RCME    

Actas ACME    

Correspondência CCME    

Outros OCME    

Entrevista a Presidente de 
Câmara EPCM    

C
M

E
 

Notas de campo dos contactos 
com a Vereadora da Educação 
e com Técnica Superior 

Notas de campo 
do CME de 

Alpiarça    
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2.3 Checklist do CLE / CME de Alpiarça 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação  

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

 
I - Processo de transição/instalação do CLE / CME 

 
1- Conselho Local de Educação 

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

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

o grupo 2. 

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

1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

O Presidente                  O vereador             As escolas                    Outros           

        Quem? ________________________________________________________                            
      1.3 - Identifique os membros do CLE?  

Presidente da Câmara Municipal ou seu representante  

Vereador de Pelouro da Educação  

Chefe da Divisão de Educação e Juventude  

Representantes das Juntas de Freguesia  

Representantes dos partidos políticos com assento na A. Municipal  

Representantes dos Agrupamentos  

Representantes da Escola Secundária   

Representante da Associação de Pais  

Director do Centro de Formação   

Representante da Associação de Estudantes da Esc. Secundária  

Representante do Ensino Especial  

Representante do Ensino Recorrente  

Representantes das IPSS  

Representante do CRSS  

Delegado de Saúde  

Representante de Associações Empresariais   
Representante das Colectividades e Associações do Concelho   

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça 
25/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça 
25/10/2007 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
5/3/2004 
 
 

 

 

Validada pela Chefe de 
Divisão da Educação em 
07/08/2008 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

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

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

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

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2- Conselho Municipal de Educação (constituição/regimento) 
 
2.1 – Qual a data de decisão de constituição do Conselho Municipal  
de Educação? 
 
Deliberação da constituição do CME em Assembleia Municipal de 30/4/2003; 

Tomada de posse dos membros do CME em 2/4/2004, no dia do Concelho de 

Alpiarça. 1.ª reunião do CME em 5/03/2004. 

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

     ANMP X                        CLE                     Outro             Qual?__ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do 
CME de 
Alpiarça – 
Acta da 
Tomada de 
posse dos 
membros dos 
CME 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 
Alpiarça 
25/10/2007 

 

 

 

 

 

 

30/4/2003 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

2.3 – O regimento do CME estabelece/prevê:                                                    

2.3.1 - A existência de uma comissão executiva encarregue de dinamizar 

            o CME? 

Sim                        Não X 

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

         Sim X                        Não                                                                                           

2.3.3 - Articulado referente aos direitos e deveres dos representantes? 

Sim                      Não X 

2.3.4 - Anos de mandatos dos representantes?  

Sim X                       Não 

Se sim, qual? - Mandato autárquico 

2.3.5 - Orientações quanto à ligação/comunicação entre representantes e  

representados? 

Sim                        Não X 

2.3.6 – As formas de publicitar as deliberações do CME? 

Sim                        Não X 

2.3.7 – Os convidados habituais do CME? 

Sim                        Não X 

 
II – Composição e funcionamento do CME 

 
1 - Composição  
 

1.1 – Identifique os membros do CME:     
   

Presidente da Câmara Municipal  
 

1 

Presidente da Assembleia Municipal 1 

Vereador da Educação 1 

Representante das Juntas de Freguesia 1 

Director Regional de Educação ou quem o substitui 1 

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

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

 

 

Embora o Representante da Fundação José Relvas não conste na versão inicial do 

Regimento, a quando da Tomada de posse passa a constar como elemento, a par de 

outros representantes; nunca houve representante da associação de estudantes. 

 1.2 – O CME teve convidados? 

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

   

 Se sim, quem foi convidado___________________________________________ 

     Por iniciativa de quem? _____________________________________________ 

      Para tratar de que assuntos? _ 

Representante das Instituições de Ensino Superior privado 0 

Representante do pessoal docente do E. Secundário público 1 

Representantes do pessoal docente do E. Básico público 1 

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

Representante dos estabelecimentos de educação do E. Básico 
e secundário privados 

0 

Representantes das associações de pais e encarregados de educação 2 

Representante das associações de estudantes  
 

0 

Representante das IPSS 1 

Representante dos serviços públicos de saúde 1 

Representante dos serviços da segurança social 1 

Um representante dos serviços de emprego/formação profissional 1 

Representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto 
 

1 

Representante das forças de segurança 1 

Representante da Fundação José Relvas 1 

 
 
Tomada de posse 
dos membros do 
CME 
2/4/2004 (dia do 
Concelho de 
Alpiarça) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça 
7/8/2008 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

 

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

     Se sim, quem foi convidado___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     Por iniciativa de quem? _____________________________________________ 

      Para tratar de que assuntos? __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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

     Se sim, quem foi convidado__ Dr José Avelino, membro da equipa da CEDRU – 

Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano 

     Por iniciativa de quem? __ por iniciativa do Presidente da Autarquia e da Sr.ª 

Vereadora da Educação 

   Para tratar de que assuntos? ___ Carta Educativa. Aprovação do Relatório final 

preliminar da Carta Educativa. 

 

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

     Se sim, quem foi convidado___Dr José Avelino, membro da equipa da CEDRU – 

Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano 

     Por iniciativa de quem? __ por iniciativa do Presidente da Autarquia e Sr.ª 

Vereadora da Educação. 

      Para tratar de que assuntos? __ Carta Educativa. Apresentação e discussão dos 

relatórios da carta educativa, elaborados pela CEDRU. 

 

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

das Escolas participaram nas reuniões do CME? 
 
 
 

 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça 
7/8/2008 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
13/6/2005 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça 
7/8/2008 
(Inquérito por e-
mail à chefe de 
divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
24/5/2004 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

Nunca  

1 vez por ano                  
 
2 a 3 vezes por ano      X         

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

 
Como convidados?                        
 
Como representantes dos Ciclos de Ensino? X 
 
O representante do Secundário é o Presidente do Conselho Executivo do único 

agrupamento do Concelho de Alpiarça 

       
Outra situação_______________________________________________________ 

1.4 – Foram convidados especialistas para participar no CME? 

Nunca  

1 vez por ano                  

2 a 3 vezes por ano  X         

 mais de 3 vezes por ano 

Para tratar de que assuntos? ____ Carta Educativa: Representante da CEDRU (no 

período de construção e discussão da carta educativa). 

 

1.5 – Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

Um representante do CAE – actualmente, Equipa de Apoio às Escolas da Lezíria do 

Tejo. Como não se têm realizado reuniões não é possível indicar um nome. 

1.5.1– No ano lectivo de 2007/2008? 

O Coordenador da Área Educativa 

Outro  

Quem? _______________________________________________________ 

1.5.2 – No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador da Área Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
13/6/2005 
 
 
 
 
Actas do CME: 
5/3/2004 
2/4/2004 
24/5/2004 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça 
7/8/2008 
(Inquérito por 
e-mail à chefe 
de divisão) 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

Outro. Quem? 

__________________________________________________________ 

1.5.3– No ano lectivo de 2005/2006? 

O Coordenador da Área Educativa 

Outro. Quem? _______________________________________________ 

1.5.4– No ano lectivo de 2004/2005? 

O Coordenador da Área Educativa 

Outro. Quem? Drª Susete Palminha, como representante da DREL 

 – No ano lectivo de 2003/2004? 

O Coordenador da Área Educativa 

Outro. Quem? _Drª Susete Palminha, como representante da DREL  

2 - Regularidade/assiduidade do/no CME 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
 

2007/2008 0 

2006/2007 0 

2005/2006 0 

2004/2005 1 

2003/2004 3 

2002/2003 0 

 

2.2 – Qual a duração do mandato dos representantes? 

1 ano                     2 anos               3 anos                4 anos X            outra             
 
2.3 – Como foi feito o controlo da assiduidade dos representantes? 

2.3.1 – No Ano Lectivo 2007/2008 

Como não tem havido reuniões, também não se realizaram alterações. Assim, o 

que se aplicava em 2003/2004 mantém-se. 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não 

 
 
Notas de campo do 
CME de Alpiarça 
7/8/2008 
(Inquérito por e-mail 
à chefe de divisão) 
 
 
 
 
Acta do CME 
13/6/2005 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME: 
5/3/2004 
2/4/2004 
24/5/2004 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

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

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

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

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não 

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

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não 

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

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                      Sim                      Não X 

As representantes da Segurança Social e do Instituto de emprego nunca 

compareceram. 

Se sim, de qual/quais representante/s? 
 
2.3.5 - No Ano Lectivo 2003/2004 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

As representantes da Segurança Social e do Instituto de emprego nunca 

compareceram. 

 
Se sim, de qual/quais representante/s? 

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

Se sim, de qual/quais representante/s? _ 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

 
2.4 - Na falta do seu representante, a DREL indico um substituto para estar 

presente nas reuniões do CME? 
 
Não se realizaram reuniões. 

 

2.4.1- No Ano Lectivo de 2007/2008? 
 
Sim                      Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ 
 
2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Sim                      Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _ 
 
2.5 – Presenças e ausências dos Representantes/Convidados/Especialistas no 

CME 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 
 

 
Fontes 

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

Presidente, conforme o Regimento. 

 

Outro                                                      
 
Identifique_ 
3.2 – As reuniões do CME contam habitualmente com a presença de técnicos 
da Autarquia?  
Sim X                   Não  
Se sim, quais?  
A técnica da autarquia secretariou as 3 reuniões do CME. 

3.2.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Não se realizaram reuniões 

Chefe da Divisão da Educação     

Para tratar de que assuntos? __ 

Técnico da Divisão da Educação 

Para tratar de que assuntos? __ 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? __ 

Outros 

Para tratar de que assuntos? __ 

3.2.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Chefe da Divisão da Educação     

Para tratar de que assuntos? _ 

Técnico da Divisão da Educação 

Para tratar de que assuntos? _ 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? _ 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

 

Outros 

Para tratar de que assuntos? _ 

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

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

 

• No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

 

• No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

 

• No Ano Lectivo de 2004/2005? 

Composição do/s grupo/s de trabalho _ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

 

• No Ano Lectivo de 2003/2004? 

Composição do/s grupo/s de trabalho _ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 
 

 
Fontes 

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

Para inventariar temas a debater no CME  

Para sistematizar os trabalhos e deliberações do CME       

Para analisar projectos específicos a desenvolver               

Para dinamizar as discussões no CME          

Para redigir propostas e recomendações   

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Acompanhamento dos Projectos Educativos 
 

 

 
4. Agendas das reuniões do CME 

4.1 – Como é definida a agenda do CME? 

A Autarquia avança com propostas e ordens de trabalhos  X 

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

 

A Autarquia mobiliza os representantes para a definição da agenda 
 

 

Outra situação _  

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

Transferência de competências para as Autarquias  

Regimentos Internos  X 

Projectos Educativos dos Agrupamentos/Escolas  

Carta Educativa/Construção dos Centros Escolares X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas  X 

Escola a tempo inteiro  

Abandono Escolar  
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso  

Indisciplina   

Acção Social Escolar X 

Transportes Escolares  

Qualificação e requalificação do parque escolar  

Segurança nas escolas X 

Rede Escolar X 

Ensino / Formação Profissional X 

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

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

nas discussões temáticas? 

4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
4.4.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
4.4.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Em que discussões temáticas? _ 
 
4.4.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Em que discussões temáticas? __ A presidente do Agrupamento José Relvas 

(representante do Ensino. Secundário) participou na discussão sobre segurança na 

escola; cursos tecnológicos. 

4.5 – Nas reuniões do CME, os representantes apresentaram 
informações/relatórios sobre os temas em debate? 
4.5.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? __ 
 
4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? __ 
  
4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? __ 
 
4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? __ 

• A autarquia (Presidente): Análise do Relatório preliminar da Carta 

Educativa do Município de Alpiarça 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

• A autarquia (Vereadora): entrega de documentos aos membros do CME 

_ Regulamento de concessão de auxílios Económicos para alunos no pré-

escolar e 1.º ciclo do ensino básico; Proposta da Rede Escolar para o 

Ano Lectivo de 2005/2006 (Portaria de Criação para EB1/JI de Alpiarça 

e Jardim de Infância do Frade de Cima); Projecto da Componente de 

Apoio à Família para o Pré-Escolar; Plano de Actividades organizados 

pela Câmara Municipal de Alpiarça; Protocolo com a Sociedade 

Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro; Folheto de Programa de 

Ocupação de Tempos Livres da Páscoa; Aprovação por unanimidade do 

Relatório Final Preliminar da Carta Educativa 

• Equipa da CEDRU: Apresentação do Relatório Final Preliminar da 

Carta Educativa. 

4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? __ 
• A autarquia (Presidente): boas vindas e apresentação dos conselheiros; 

divulgação do modelo de regimento da ANMP para integração de novas 

propostas; proposta para criação de grupos de trabalho; 

• A autarquia (Vereadora): marcação do acto formal de tomada de posse do 

CME no dia do Concelho de Alpiarça, 2 de Abril de 2004 (envio prévio da 

convocatória); Importância da reunião; composição do CME; constituição 

de grupos de trabalho para estudos e análises temáticas;  

• Representante da Fundação José Relvas: periodicidade das reuniões. 

 

 

• A autarquia (Vereadora): leitura e aprovação da acta anterior; aprovação 

do regimento interno, sem nenhuma alteração; relatório de progressos da 

carta educativa; prioridades da autarquia expressas na carta educativa 

(segurança, TIC e apetrechamento das escolas); estudo relativo à 

segurança nas escolas; plano de emergência a elaborar pelos Bombeiros 

de Alpiarça 

• Equipa CEDRU: Relatório de progresso da Carta Educativa;  

• Representante das forças de segurança: falta de segurança nas escolas; 

necessidade de serem instalados alarmes, nas escolas; 

• Representante dos pais: rede escolar; os pais devem inscrever os filhos nas 

escolas do concelho e não noutras fora da área de residência, com 

prejuízo para Alpiarça; 
• Representante do Básico: maior segurança na Escola de Frade de Cima; 
• Representante do pré-escolar: lista de espera no pré-escolar 
• Representante do Secundário: plano de emergência, obrigatório, para as 

escolas; maior divulgação dos cursos tecnológicos 
• Representante da Fundação José Relvas: divulgação desses cursos por 

parte da DREL em todas as escolas; 
 
4.6 – Nas reuniões do CME, o representante da DREL apresentou 
informações/relatórios sobre o funcionamento do sistema educativo e sobre as  
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

Escolas do Concelho em particular? 
 

4.6.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? __ 
 
4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? __ 
 
4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? __ 
 
4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
__ Não apresentou qualquer relatório ou prestou quaisquer informações. 
 
4.6.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
__ Não apresentou qualquer relatório ou prestou quaisquer informações. 

 

4.7 – Intervenção dos representantes/especialistas ao CME 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
 
Checklist do CLE / CME da Autarquia de Alpiarça 
 

 
Fontes 

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

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

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

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

 
Pouco Satisfatório                  Satisfatório                 Bom                        Muito Bom 
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2.4 Análise de conteúdo do corpus documental – CLE / CME de Alpiarça 

 
Meta-categoria I – Do CLE ao CME - Genealogia do processo 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

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

   

a.2) Especificidades regimentais dos CLE    
b.3) Actividade do CLE: agenda local de 
política educativa 

   

b.4)Intervenção da autarquia 
operacionalizada através do CLE 

   

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

   

c.6)Calendário do processo político 

Pegou no dossier que a Dr.ª … [técnica da divisão] tinha em mãos e folheou as 
convocatórias e as actas do CME. Confirmou que a última reunião tinha sido feita 
em Junho de 2005, com o objectivo de aprovar a carta educativa. Que em Janeiro 
de 2007 tinham iniciado o processo de reorganização do CME, pedindo a todas as 
entidades representadas a nomeação/eleição do seu representante. E que o processo 
de constituição do novo CME, lhe parecia estar quase concluído, pois tinha já a 
indicação de muitos nomes. Aproveitei a oportunidade e perguntei-lhe se tinha 
havido Conselho Local de Educação ou outra qualquer entidade. Respondeu-me 
que não. 

Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 150 

 

c.7)As rupturas continuidades na transição 
CLE/CME 
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Meta-categoria II - As configurações dos CME e os contextos nacional, regional e local 
 

Categoria/ 
Sub-cat. Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

d.8) Leitura e apropriação  

Fizemos as mútuas apresentações e fiquei a saber que era advogada de profissão e que para 
além do pelouro da educação, tinha a seu cargo outros sectores da autarquia. Justificou tal 
organização, pelo facto de ser uma câmara pequena e de ser necessário dividir o trabalho 
entre todos. 
 
 
Para realçar a operacionalidade do seu trabalho, muito virado para a acção, como não se 
cansava de referir, falou da componente do apoio à família, como sendo muito bem 
estruturada. 
Seguidamente, teceu um comentário muito interessante sobre a forma como se trabalhava 
naquela autarquia. Que a legislação era igual para todos, mas a forma de aplicar era 
diferente. Perguntei se o facto de ser jurista lhe dava, neste campo de intervenção, uma 
mais valia acrescida. Sorrio e indirectamente respondeu à minha pergunta. Que sempre que 
ia à DREL, os técnicos do ministério “metiam-se com ela” pelo facto de ser advogada, pela 
sua preocupação da aplicação da lei e pela argumentação que utilizava. 
 
Nesta conversa valorizou a interacção da autarquia com o pré-escolar, pelos avanços dados 
no complemento de horário e nas refeições. Com algum orgulho falou do refeitório e do 
facto das refeições serem confeccionadas localmente, sem recurso a qualquer prestação de 
serviços. Que tudo isto tinha uma história: existia um catering que fornecia dois refeitórios. 
A relação preço/qualidade era má. As crianças não comiam. Então a autarquia optou por 
chamar a si a responsabilidade da compra e confecção da comida, contratando cozinheiras. 
Desta forma investiram na qualidade dos produtos da região e na boa confecção. 
Entendiam ser uma forma de prestar um duplo serviço à comunidade: incrementar o 
comércio do concelho e simultaneamente promover uma alimentação saudável. 
 
Questões políticas. Quando o PS ganha as eleições em Alpiarça em Dezembro de 1997, 
esta senhora era candidata à Câmara. Mas ganhou o Dr. Rosa do Céu. Nós ficámos com 
três pessoas e duas da oposição, entre as quais ela. As coisas correram, como correram! No 
primeiro mandato nenhum dos vereadores da oposição tinha pelouro. Neste mandato havia 
um vereador da oposição que tinha um pelouro e que acabou por dizer que não ficava com 
ele, porque não estava aqui. Ela era vereadora da oposição e quando eu entro, ela sai e vai 

Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p.147 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, pp. 148-
149 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

para escola onde estava como professora, mas passa a integrar, na altura, o Conselho 
Directivo. As coisas correrem bem, enquanto era presidente outra pessoa.  A partir 
daí, foi extremamente difícil, ainda com o Presidente, mas eu é que tinha o pelouro da 
educação, era eu que assumia este tipo de situação e foi extremamente difícil. 
 

d.9) Acto de constituição dos CME 

Eu acompanho desde a sua criação. Este é o meu oitavo ano com o pelouro da educação e 
acompanho desde que foi criado o Conselho Municipal de Educação. 
 
Já com suporte legal definido após deliberações da Assembleia Municipal de Alpiarça de 
30 de Abril de 2003, conforme proposta apresentada pela Câmara Municipal de Alpiarça, 
após aprovação em sessão de 14 de Março de 2003, a criação deste Conselho Municipal de 
Educação é hoje formalizada com a Tomada de Posse dos seus membros: 
 
Foi proposto aos presentes, pelo Sr Presidente e Sr.ª Vereadora da Educação, que o acto 
formal da tomada de posse da Conselho Municipal de Educação fosse no dia 2 de Abril, em 
virtude de ser o dia do Concelho, aos que todos os presentes concordaram; 
 

EPCM8 
p. 137 
 
 
 
RCME2, p. 1 
 
 
 
 
ACME9, p. 1 

 

d.10) Metodologias de constituição 
dos CME 

 Checklist  

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

   

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

Assinámos o protocolo de transferência de competências…o que considerando as nossas 
circunstâncias, foi um desafio muito maior, do que para outra autarquia, onde as 
articulações são saudáveis, com boa saúde. E são as articulações saudáveis que fazem 
sentido. Estas coisas começam mal quando se confundem as coisas, quando se confundem 
os espaços de actuação. Eu partia do pressuposto de que quanto mais pequeno o Concelho, 
maior deveria ser a proximidade. Teria sido tudo melhor, se as pessoas fossem diferentes. 
Posso dizer que tem sido, para mim um enorme privilégio trabalhar numa área que eu não 
conhecia, a da educação. Mas tem sido muito desgastante. As coisas não tinham que 
começar mal, mas começaram! Porquê? E falo com toda a tranquilidade, pois é verdade. 
 
Assinámos o protocolo das transferências de competências e eu disse à DREL: “- Como é 
que eu vou gerir isso? Eu penso que a Câmara pode fazer melhor, dentro das suas 

EPCM8 
p. 138 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

possibilidades, do que está a ser feito. Mas as coisas têm que ser claras; têm que perceber 
quem é que gere, o quê e como. Numa outra escola, quando há entendimento e bom senso a 
Câmara disponibiliza as pessoas, dentro de cada escola as pessoas são geridas, mas há bom 
senso. Aqui eu sei que não vai haver. A Sr.ª nas reuniões que faz com os pais, chama “tonta 
à Sr.ª Ministra da Educação. Que eles não sabem o que é isto; que para eles nós somos 
números e só número!” Eles … que são os seus superiores hierárquicos…. 
 
Depois do Verão a Sr.ª em causa passa a Directora da Escola. Fizemos a apresentação do 
nosso plano de gestão para este ano lectivo, a Sr.ª disse que não concordava com o plano e 
fez as suas diligências. Do Ministério de Educação, início do ano lectivo, período de 
eleições, conturbadíssimo, telefonam-me dizendo que ir-se-ia permitir que o ano lectivo 
arrancasse: a escola faria a gestão das pessoas nesse período e estaríamos atentos à 
evolução das coisas.  Voltaram os problemas! Esse tal jardim-de-infância passou a ter só 
duas pessoas. Depois dá, por exemplo, autorização para as pessoas irem fazer formação 
num período em que não têm ninguém que faça a substituição! Depois carrega na Câmara a 
pedir pessoas! Nós não temos! Mas esta decisão do Ministério da Educação não foi 
formalizada. O protocolo inicial continua!  
Estou numa situação em que não me devia preocupar, por todos os motivos, por que não 
sou candidata. Mas para mim é impensável assistir a isto e ficar …Disse ao Director 
Regional: “- O Sr. foi àquela escola duas semanas antes dizer que isto era para cumprir e 
duas semanas depois…eu compreendo a pressão política… Não façam as coisas assim 
porque a seguir há uma ameaça diferente e a Câmara não vai ceder!”. Mas é a Câmara que 
vai ser onerada. A Câmara tem a responsabilidade perante os pais e as pessoas não 
percebem. Isto é um case-Study. Adoraria passar-lhe um dossier. Só lendo…isto é 
hilariante! Nota-se a perversidade dos modelos. Há pouco ligou-me uma professora, que é 
minha amiga, e que me dizia: “- O que é que vai acontecer? Tu ainda lutavas! Mas nós 
precisamos do nosso vencimento mensal!” Eu disse-lhe que os professores têm os seus 
direitos e se os sentem ameaçados, reclamem, falem! Mas o Ministério de Educação é um 
monstro de burocracia. Sei de uma pessoa que teve um processo disciplinar, do qual ainda 
não existe decisão final em que o objecto da queixa foi porque falou alto à Sr.ª Directora. 
Teve os Inspectores, teve o inquérito normal: por que falou alto, por que foi inadequada, 
por que lhe faltou ao respeito. Esta pessoa até tinha uma vida familiar complicada: estava a 
viver sozinha com duas filhas e teve que pagar a advogados! As pessoas olham para 
exemplos destes e intimidam-se. Esta é a verdade e isto passa-se aqui! Disse-o ao Sr. 
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Director da DREL, várias vezes. Percebo que eles tenham também as suas dificuldades, 
mas há que agir. Não imagina como os funcionários ficaram felizes com a transferência de 
competências… agora as pessoas não percebem e ficam completamente inseguras! Vou às 
escolas e ouço de toda a gente: Isto vai ficar assim…nós estávamos tão bem! Eu respondo 
que têm que ter calma, a Direcção Regional vai ter que se manifestar. Isto é um autêntico 
caso de estudo, pois demonstra as perversidades! Em sítios com estas circunstâncias, mais 
pequenos, certas pessoas apropriam-se dos palcos transforma-nos. É horrível! Temos 
procurado fazer o nosso trabalho, o melhor possível. Com as transferências, as pessoas 
sentem que estão vinculadas à Câmara, neste momento, e sabem que têm mais liberdade 
para falar; já arriscam mais e perceberam que enquanto a Câmara fez a gestão as coisas 
correram bem, andavam serenas. 
 
Foi sempre tudo muito difícil de conseguir, mas fomos conseguindo. Esta situação da 
autonomia das escolas tem algumas perversidades, que não poderão ser consideradas como 
exemplo. É do geral e não do particular que as coisas se fazem, mas deve haver alguma 
cautela de quem tem estas responsabilidades e perceber que estas perversidades existem e 
devem haver mecanismos para as combater 
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e.13) Estratégias das autarquias 
para a elaboração do Regimento 
do CME 

O Sr. Presidente deu uma breve informação sobre a documentação constante nas pastas 
entregues a cada um dos representantes, designadamente a Proposta do Conselho 

Municipal de Educação do Concelho de Alpiarça, o Decreto Lei n.º 7/2003 de 15 de 
Janeiro, a Lei n.º 41/2003 de 22 de Agosto, que altera o Decreto Lei n.º 7/2003, e o 
Regimento Tipo do Conselho Municipal de Educação da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, que o Sr. Presidente referiu de extrema importância, para leitura e 
possível integração de algumas propostas numa próxima reunião; 
 

 
ACME9, p. 1 
 
 
 
Checklist 

 

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

Aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Educação. Foi submetida a aprovação 
do Regimento Interno, tendo sido aprovado, por unanimidade, sem nenhuma alteração; 
 

ACME10, p. 1 
 
Checklist 

 

e.15) Noção e objectivos do CME 

Começou por referir que pouco tinha a dizer sobre o CME. Reunira duas ou três vezes, 
desde 2004, ano em que fora criado. Usando as suas palavras “ o CME foi utilizado para 
avançar com a carta educativa”. Explicou que a pouca mobilização deste órgão se deveu a 
uma questão de dimensão do município e de proximidade com todos os intervenientes no 
campo educativo. 
 

Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 147 
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e.16) Competências do CME 

Instância de coordenação e consulta, que tem por objectivo promover, a nível municipal, a 
coordenação da política educativa, articulando a intervenção dos agentes educativos e dos 
parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do sistema 
educativo e propondo as acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de 
eficiência e eficácia do mesmo. 

 

RCME2, p. 1  

e.17) Composição do CME 

O Sr. Presidente deu a conhecer a composição do Conselho Municipal de Educação 
indicando o nome e respectiva representação de cada um dos elementos ali reunidos, bem 
como dos objectivos a que se propunha; 
 

ACME1, p.1 
 
Checklist 

 

e.18) regime de funcionamento 

Começo a nossa conversa por lhe dizer que não somos um grande exemplo a esse nível, de 
funcionamento do CME, por força das circunstâncias próprias do Concelho. Havendo um 
único agrupamento, há coisas que acabam por não se formalizar, que acabam por não ficar 
registadas. Em termos de procedimento, o que se faz diariamente não fica registado. Não 
temos alterado esse procedimento e erradamente. 
 
Nós deveríamos reunir o Conselho, por uma simples razão: ainda agora venho das escolas, 
falei com as professoras, com as educadoras, fazemos reuniões para avaliação das 
actividades, ainda ontem houve um Conselho Transitório, reunião com os pais por causa 
das AEC. 
 
No fundo o CME ficou um bocadinho vazio. Enquanto noutros Concelhos maiores, as 
pessoas só se encontram no Conselho Municipal de Educação, nós fazemo-lo, quase, 
diariamente. 
 
Foi lida aos presentes a acta da1º reunião do Conselho Municipal de Educação, seguiu-se a 
sua aprovação, e assinatura por parte dos elementos presentes; Foi feito um período de 
ordem do dia, apesar de ainda não existir aprovação do Regimento Interno, para justificar 
os poucos dias que antecederam a convocatória, entregue em mão a todos os elementos.  
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f.19) O apoio logístico das 
autarquias ao CME 

Tudo isto aqui é gerido com pouquíssimas pessoas, no imediato. A nossa relação é cara a 
cara com as pessoas e não temos meios. Nestes anos quem trabalhou na educação? Eu e 
outra pessoa. À medida que aumentámos as competências, eu me culpabilizo porque 
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deveria ter exigido que a minha equipa fosse aumentada em número e qualidade, com 
técnicos, de pessoas que eu preciso para trabalhar, mas fui sempre eu que procurando 
responder a tudo e dar o meu melhor, no fundo, assim como as pessoas que trabalham 
comigo. Isto tem tudo de bonito, no imediato as nossas acções acontecem, mas tem estas 
perversidades. 
 
Fui recebida pela vereadora da educação, Dr.ª …, pela técnica do sector, Dr.ª … e pela 
secretária do Presidente da Câmara, Dr.ª …, apresentadas como fazendo parte de uma 
pequena estrutura que fazia o interface do sector da educação, com o da acção social. 
 

 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 147 
 
Checklist 

f.20) Modos de presidir e orientar 
o CME 

Notas finais: Fiquei verdadeiramente surpreendida com os pontos de vista desta vereadora. 
Num esforço de sistematização e de problematização de tudo o que me disse e arriscando a 
errar com este pensamento intuitivo, diria o seguinte. 
Que a desvalorização que faz do CME assenta no principio da proximidade de todos os 
intervenientes no processo educativo. A relação directa com os actores locais, segundo o 
seu ponto de vista, deve ser prioritária relativamente ao trabalho desenvolvido com 
representantes nomeados/eleitos para os representar no CME. Neste contexto este órgão 
não tem razão de ser. Pode ser entendido como mais uma estrutura burocrática que 
distancia os actores no terreno, através de burocracias de representatividade, nem sempre 
claras e alargadas. 

Assim esta autarca não reconhece utilidade no CME. 
Porquê? 
Será que a relação de proximidade pode ser justificação para esta desvalorização?  
Será que o CME vive unicamente desta questão (sem dúvida fundamental) da 

representatividade?  
Por que se rejeita o sentido fundamental do CME, o ser um órgão de coordenação e 

consulta? 
 
 
 

A Sr.ª Vereadora perguntou se havia alguma ratificação a fazer ao Relatório, e ninguém se 
pronunciou com alterações.  
A Sr.ª Vereadora colocou a aprovação o Relatório Final Preliminar da Carta Educativa do 

 
 
Notas de campo 
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Município de Alpiarça, tendo sido aprovado por unanimidade 
 
Eu sempre tive a melhor relação com todos os Directores Regionais, com todos os 
Coordenadores, quando havia esse cargo, pode falar com todos os que passaram por aqui 
conhecem essa realidade miserável. Para quem vem a seguir, que não serei eu, a tarefa será 
muito mais facilitada, porque há um percurso aberto, há um desgaste e as pessoas já 
perceberam que não há outra saída. É difícil a Câmara fazer-se quando a escola diz que é 
assim! É assim! Que é assim!...A situação é absurda e não tem sentido. O que lhe contei é 
um paradigma. O que aconteceu com a GNR foi um acto de loucura. Nós passámos este 
episódio e a seguir estávamos a fazer outras coisas. Esquecemos!  
 
 

 
 
 
 
EPCM8 
p. 140 

f.21) Número e periodicidade das 
reuniões do CME 

O facto de este Concelho ter um único agrupamento faz com que se invista na proximidade, 
se discuta diariamente com os mesmos agentes e se não reúna o Conselho Municipal de 
Educação.  
 
Nós não damos pelo tempo passar… quando me disse que a última reunião do CME foi em 
2005 eu não queria acreditar! 
 
 
 
A informação que dispomos corresponde aos anos lectivos que já tem preenchidos, uma 
vez que a partir dessa data não têm existido reuniões do CME. Tal como já lhe tinha sido 
indicado, a Autarquia, nos últimos anos, reúne com os parceiros do CME quando é 
necessário resolver algum assunto, mas sem que seja convocado o CME. 
 
 
O Dr. … [representante da Fundação José Relvas] questionou acerca da periodicidade das 
reuniões, sendo-lhe respondido que seria o que estava contemplado no decreto-lei n.º 
7/2003 de 25 de Janeiro, no seu artigo 7º alínea 1. 
 
. 
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ACME9, p.2 
Checklist 

 

f.22) Controlo da assiduidade nos  Checklist  
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CME 

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

A Sr.ª Vereadora falou da importância desta reunião prévia, bem como das competências 
do Conselho Municipal de Educação, propondo que, no futuro, se constituam grupos de 
trabalho para estudos e análises temáticas; 
 

ACME9, p.2  

f.24) Cumprimento dos mandatos 
dos representantes 

 Checklist  

f.25) Sistema de representatividade    

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

O relatório apresentado corresponde à 1ª parte da Carta Educativa, resultando as 
informações de reuniões com a Câmara. Após a apresentação pelo Dr. José …, a Sr.ª 
Vereadora tomou a palavra e referiu o esforço da Autarquia em melhorar alguns aspectos 
nas Escolas, nomeadamente: Segurança, Novas Tecnologias e apetrechamento das Escolas; 
 
Foi entregue a todos os presentes uma Pasta com a seguinte documentação: Regulamento 
da Concessão de Auxílios Económicos para alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico; Proposta da Rede Escolar para o Ano Lectivo de 2005/2006 (Portaria de Criação 
para EB1/JI de Alpiarça e Jardim de Infância do Frade de Cima); Projecto da Componente 
de Apoio à Família para o Pré-Escolar; Plano de Actividades organizados pela Câmara 
Municipal de Alpiarça; Protocolo com a Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de 
Dezembro; Folheto de Programa de Ocupação de Tempos Livres da Páscoa. 
 
 

ACME10, p. 1 
 
 
 
 
 
 
ACME12, p. 1 

 

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

   

f.28) Intervenção dos 
representantes da DREL 

Também foi muito difícil implementar as actividades de enriquecimento curricular, a que a 
escola resistiu inicialmente. Houve sempre necessidade da intervenção da DREL. 

EPCM8 
p. 144 

 

f.29) Entidades externas 
convidadas para participar no 
CME 

Apresentação sucinta do Relatório de Progresso da Carta Educativa, pela Equipa da 
CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano. O Dr. … fez a 
apresentação como membro da Equipa da CEDRU. 
 

ACME10, p. 1 
 
 
Checklist 

 

f.30) Temas mais importantes 
debatidos no CME 

Foi para a carta educativa e mais nada! Acho que a origem de tudo isto está em alguma 
confusão que se gera com o não ter a visão necessária e a sensibilidade necessária para 
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trabalhar na educação. O sistema deveria ter um mecanismo para reagir, porque é a 
comunidade educativa que perde. 

f.31) Saberes que circulam no 
CME 

   

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

Só temos conseguido avançar na educação em Alpiarça graças a um empenho muito grande 
das pessoas que trabalham aqui. Os meus colegas das outras autarquias acham que eu devo 
ser mais directiva. Se não for assim, as crianças não usufruem daquilo que nós 
pretendemos. 
 
 
A partir de agora é a Câmara que tem as pessoas. A continuada reivindicação que não têm 
pessoas para isto e para aquilo…agora é a Câmara que vai assumir…Vocês têm que me 
ajudar, porque eu sei o que vou assumir.” Disse-lhe muito simplesmente que a Câmara de 
Alpiarça assumia a transferência de competências, desde que se faça um acordo que 
clarifique competências. Eu tenho as pessoas, mas sou eu que faço a gestão. Só assim é que 
eu aceito, porque não há sintonia. Do Ministério da Educação disseram que compreendiam 
e que agradeciam o favor de procurar ajudá-los, pois também era um problema deles. E 
assim fizemos. O Ministério de Educação chamou aqui a escola, enviou o contrato de 
execução, fez uma minuta de memorando que iria concretizar o que estava no contrato de 
execução e nesse memorando havia uma clarificação, quanto à gestão. A gestão efectiva ia 
ser feita pela Câmara, ouvida a escola. O contrato de execução não é claro, quanto a isso e a 
legislação também não o é. Sou jurista e assumo o que estou a dizer! Este contrato de 
transferência de competências, para que seja um veículo de execução devida do que se 
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A autarquia não 
mobiliza o CME para 
dar continuidade à 
gestão no campo 
educativo 
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pretende, deveria prever a gestão pelas as autarquias, para que a autarquia, ela própria, se 
entendesse que deveria dar a gestão à escola… então…assim faria. Mas aí pressupunha um 
bom entendimento. Porquê uma entidade pagar e a outra gerir! Não se percebe quem é que 
exerce o poder disciplinar, é uma confusão medonha e acaba por ser uma irresponsabilidade 
total! Quando há problemas, ninguém é responsável: a Câmara por que tem uma coisa e não 
tem a outra; a escola por que tem uma coisa e não tem a outra. Não deveria ser assim! A 
legislação deveria definir, que sendo a Câmara a entidade contratante é a Câmara que gere. 
Se eu tivesse uma óptima relação com a escola, eu preferia que fosse a Escola a gerir… 
 
Tentámos reelaborar a gestão, alterar procedimentos e as coisas funcionaram muito bem 
estes meses todos, em que Câmara assumiu a gestão. Há sempre problemas! Há pessoas que 
vão de baixa, mas como temos a gestão integral. Como temos secundária, podíamos optar 
por ficar com tudo ou não. Optámos para ficar com tudo para termos maior margem. A 
nossa escola é integrada, temos a gestão do pessoal, até ao secundário. Estão em causa 60 
funcionários. Para nós é mais fácil, do que ser só parcelar. A escola é EB23/S. Correu tudo 
muito bem. 
 
 
Agora vamos construir um novo centro escolar em Alpiarça, candidatamo-nos ao QREN. 
Há uma escolinha com doze meninos, eles estão bem, têm um espaço fantástico, não 
deixaram de ter inglês, música, computadores actividade física. Essa foi sempre a nossa 
preocupação, que todas a escolas tenham refeitórios, que a comida seja uma comida bem 
confeccionada e de qualidade. 
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Ou D7 

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

De seguida, falou da rede escolar e da luta que teve de travar, para manter em 
funcionamento, duas escolas de 1º ciclo, quando a DREL as queria fechar. Defendeu a ideia 
que estas escolas estavam integradas numa região onde viviam jovens casais, com filhos em 
idade pré-escolar e que o seu fecho seria errado, pois iria contribuir para o abandono 
daquela região, por parte da população. Que em vez de se fechar escolas, se deveria criar 
um Jardim-escola, para assegurar o ensino pré-escolar a essas crianças. Assim se fez. 
Terminadas as negociações, as escolas permaneceram abertas e foi criado um novo jardim-
de-infância, tendo a autarquia assumido todos os custos do projecto. 
 
Daí considerar não existir fronteiras entre a educação e acção social. Falou do trabalho com 
a comissão de protecção de menores, em que estão envolvidos dois psicólogos; referiu-se 
ao Gabinete de Apoio à família, criado desde 2004, e que tem por objectivo dar apoio às 
crianças sinalizadas nas escolas 
 

 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 150 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 150 

 

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

Ainda neste âmbito, de proporcionar múltiplas experiências educativas e culturais às 
crianças do concelho, referiu-se às actividades da Casa dos Patudos – Casa José Relvas e ao 
que chamou o Projecto Educativo dos Patudos, da responsabilidade da autarquia. Falou-me 
das actividades de comemoração da República e do encontro de música clássica, a ter lugar 
nos princípios de Novembro - “ Conta-me uma ópera” e que tem como intencionalidade dar 
a conhecer este género musical, às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo. 
Perguntei-lhe se esse Projecto Educativo dos Patudos estava integrado num documento 
mais geral, referente à intervenção da autarquia no campo educativo, de um Projecto 
Educativo Local. Disse-me que não tinham Projecto Educativo. E que só agora é que se 
sentiam capazes de desenvolver o trabalho que iniciaram nos Patudos, pois pensavam 
utilizar os fundos comunitários, para dar resposta à necessidade de recursos humanos, para 
desenvolver este projecto. Considerou-o fundamental para a divulgação cultural na região e 
foi mais longe ao falar do acesso ao conhecimento e ao esforço de tornar este acesso o mais 
igualitário possível.  

 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 150 

 

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

Deu o exemplo das actividades de enriquecimento curricular. Descreveu o processo, do 
seguinte modo. Fez-se uma avaliação do trabalho desenvolvido no ano anterior e chegou-se 
à conclusão que muito havia a mudar. Não se poderia continuar um trabalho de costas 

Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 148 
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voltado, entre a empresa e as escolas. Não havia comunicação entre a monitora e o 
professor titular de turma. Não havia passagem de testemunho. Era necessário avançar com 
um plano de intervenção que resolvesse esses problemas de comunicação. Então 
preocupou-se em ouvir e ver as experiências das outras autarquias mais próximas, para tirar 
ensinamentos. Resolveu avançar com um protocolo que a todos envolvesse, onde se 
definiam as competências de cada um e a sua articulação. O facto de estarem muito perto 
uns dos outros, só facilitou este trabalho. Quando existiam dúvidas, reuniam-se. Quando 
não se vislumbravam consensos, contactavam com a DREL, para que tudo ficasse bem 
definido. 
 

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

Contactamos com a GNR, através da Escola Segura, quando há algum problema, ou com a 
Saúde. Ainda agora, por causa da gripe e do plano de contingência, reunimos várias vezes. 
 
Não imagina o que se conseguiu fazer. Havia situações, em nosso entender de clara má 
gestão. Havia um jardim-de-infância com primeiro andar e quatro salas e como sabemos 
que a situação ideal é uma funcionária por sala, imediatamente fizemos isso. Estavam só 
duas pessoas e nós colocámos nos jardins-de-infância, onde as crianças são mais 
pequeninas, uma pessoa por sala. 
 
Imagino-me, por exemplo no Concelho de Santarém, onde há muitas escolas. Eu, 
Presidente de Câmara, só contacto com os Srs. Presidentes dos Conselhos Executivos, 
actuais Directores, no Conselho Municipal. Só consigo reunir o Conselho Municipal com a 
comunidade educativa no Conselho Municipal. Num concelho como o nosso, estou quase 
diariamente a contactar com os vários parceiros, com a Associação de Pais, com a Escola, 
com as Forças de Segurança, com a saúde… Estou diariamente a contactar com estas 
pessoas e esvazia-se um bocadinho o Conselho Municipal. Assim as coisas não ficam 
formalizadas e, sobretudo a este nível, se calhar, deveriam ter ficado. 
 
Depois da DREL, da Escola e da Câmara estarem aqui, assinarmos o protocolo e o tal 
memorando, a três, em que o Sr. Director Regional explica à escola, clausula por clausula, 
o que é que se pretendia e que o objectivo de todos era implementar, com bom senso, a 
transferência, esta senhora foi há dois meses, para um jornal regional, dizer que foi coagida 
pela Câmara. Quando esteve à frente do seu superior hierárquico a assinar aqueles 
documentos. Disse que foi coagida! Está documentado! Está-se a fazer política e não 

EPCM8 
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EPCM8 
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EPCM8 
p. 143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM8 
p. 144 

A autarquia não 
consegue desenvolver 
relações de proximidade 
com o único 
Agrupamento do 
concelho 
 
 
Esta perspectiva da 
maior eficácia das 
relações informais 
/directas e de 
proximidade  
entre actores 
autárquicos e locais em 
detrimento das relações 
formais/institucionais 
vinculadas pelo CME 
não dá grande margem 
de manobra, deixando a 
Presidente e a autarquia 
reféns das suas opções 
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educação! O que é muito mau! 

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

Temos uma Direcção de Escola com a qual temos alguma dificuldade em articular. Têm 
sido oito anos de desgaste absoluto, o que é pena e sem sentido. O que se passa nessa 
Direcção de escola, onde tudo já aconteceu! Ainda agora vínhamos do Casalinho, uma 
escola só com treze alunos e que a professora esteve cá três anos e foi embora e os miúdos 
têm imensas saudades da senhora. Está lá outra professora. A nossa relação com o corpo 
docente, directamente, é muito boa. Com a Direcção da Escola…a pessoa que está à frente 
da escola … Não tem sido fácil a articulação! 
 
 
 
Posso dar-lhe um caso absolutamente caricato. O que é que autonomia das escola tem de 
menos bom. Acho que é como tudo. Depende das pessoas, de como encaram os projectos, 
da sua visão e da forma como estão nos projectos. O que lhe vou contar é hilariante, mas 
absolutamente verdadeiro. Em qualquer outra autarquia, eu sei por outros colegas, é a 
escola que tem todo o interesse em que a Câmara participe activamente no seu plano de 
actividades, porque precisa dos transportes. Aqui, impõem-nos um prazo para 
apresentarmos um plano, nunca se viu! Tudo isto está perfeitamente documentado! 
Imporem-nos um prazo para apresentar um plano…Este é um case-study, autenticamente. 
Ouvi um caso parecido, uma vez que reunimos os vereadores da educação, em Alcobaça, 
em que as pessoas abusam da proximidade que têm com os pais, transmitem aos pais a 
versão de situações em que a Câmara não pode estar constantemente: “- Não foi assim, foi 
assado!”. É uma coisa absolutamente incrível. O ano passado impuseram-nos um prazo 
para apresentar um plano, nós atrasamo-nos por motivos que tinham a ver com problemas 
de saúde de uma colega, que já não está entre nós e que era o meu “braço direito” na 
educação. Atrasámo-nos dois dias a entregar o plano. E como nos atrasámos, acharam que a 
actividade em causa, que era a feira do livro não estava aprovada, ou devidamente não sei o 
quê…e não autorizaram as crianças a visitar a feira do livro, a sua feira do livro! Eu falei 
para a DREL, onde este Concelho é absolutamente conhecido e disse que era inacreditável! 
Não posso continuar a aceitar que uma pessoa, que não pode estar no seu juízo perfeito, 
proíba as crianças de ir à feira do livro. Estamos a falar de pré-escolar e de primeiro 
ciclo…A Sr.ª alega que não foi aprovada a actividade no plano de actividades e que quem é 
responsável pelas crianças é a escola e as crianças não vão sair. Mas a Câmara que 
dinamiza as actividades de enriquecimento curricular, através das actividades de 
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A autarquia não se serve 
do CME para gerir 
conflitos com o único 
agrupamento do 
concelho 
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enriquecimento curricular leva, nesse período, as crianças à feira do livro, e assim fizemos. 
O Sr. Director Regional enviou um fax a dizer que fazia todo o sentido para a escola. Sabe 
o que aconteceu? Os nossos autocarros parados à porta das escolas, com crianças já dentro 
e a Sr.ª Directora fez uma participação à GNR. Isto é autêntico. Acusavam a Câmara de 
estar a levar crianças, sem autorização para tal. As crianças, já dentro dos autocarros foram 
obrigadas a sair. As professoras, sem saber o que fazer, tinham recebido uma ordem 
expressa para que as crianças saíssem dos autocarros, com a GNR à porta que não sabia o 
que estava a fazer…foi lá! Eu disse ao Director Regional que era hilariante, na altura, eu 
percebi que nem ele próprio sabia o que fazer. As pessoas são legitimamente eleitas e a 
pessoa em causa foi eleita e tendo sido eleita, lá está! 
 
 

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

   

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

O facto de terem um único agrupamento, abrangendo do pré-escolar ao secundário, de 
haver uma comunicação directa entre todos, da autarquia responder diariamente a todas as 
solicitações e pedidos de ajuda das escolas, esvazia, a seu ver, o sentido do CME. Segundo 
o seu ponto de vista, a dimensão geográfica do concelho, a proximidade das populações faz 
com que não sintam a necessidade de recorrer a este órgão. Referiu insistentemente que a 
comunicação era directa com as escolas, que contactavam com as Forças de Segurança e 
com a DREL, sempre que necessário. Que tinham um trabalho de parceria com a 
Associação de Pais e com as IPSS, num projecto de intervenção precoce. 
 
Interessada em perceber a perspectiva da vereadora, deixei que a conversa fluísse, fazendo 
unicamente alguns reparos. Comentei que achava muito interessante a ideia de proximidade 
e do que isso significava a nível local. 
Que as saídas encontradas por Alpiarça poderiam ser um bom exemplo para as outras 
autarquias e que neste sentido o CME poderia ser uma entidade sistematizadora, de 
encontro e de reflexão, dando visibilidade ao muito que se fazia. Respondeu-me que todas 
as energias estavam vocacionadas para a acção e que faltava tempo para sistematizar o que 
quer que fosse. Que havia situações que não se compadeciam com as esperas. Usou as 
seguintes palavras “ ou de facto cumprimos na íntegra as burocracias ou passamos a um 

Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, pp. 147-
148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p. 148 
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diálogo directo com os representados e não com os representantes”. Que o contacto cara a 
cara só poderia dar os seus frutos. 
 
 

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

Acabámos por tentar preservar a educação e responder àquilo que isso realmente é 
importante e isso acontece diariamente, em vez de partilhar um bocadinho esta dificuldade, 
se calhar, fizemo-lo para nosso prejuízo. Fomos respondendo ao imediato, deixando um 
bocadinho o formalismo, que é necessário neste caso e os procedimentos deveriam ter sido 
feitos, para nosso benefício, partilhados! Tudo isto se passa, em circunstâncias como esta, 
de forma veloz! 
 
 

EPCM8 
pp. 144-145 

 

h.41) Importância atribuída pela 
autarquia ao CME 

Agora, este trabalho que vamos fazendo diariamente, daqui por uns anos, acaba por não se 
perceber o que foi feito, o que se passou. Foram respostas às necessidades imediatas e, 
portanto, não fica registado como deveria, com a reunião do Conselho. Esse trabalho é 
imenso e não fica devidamente registado. Como temos só uma escola, pior ainda… Por 
vezes desejava que tivéssemos uns cinco agrupamentos. Era mais fácil de gerir, a todos os 
níveis. 
 
Finalmente, oito anos depois, porque é um Concelho muito pequeno onde se movimentam 
determinado tipo de situações, onde as associações são tomadas com determinados fins. 
 
Se eu tivesse optado, como deveria, por reunir mais o Conselho Municipal de Educação, se 
calhar tinha conseguido, em vez de resolver a minha preocupação, de responder às 
necessidades, no imediato, se calhar tinha conseguido, pelo menos que as coisas fossem 
mais hierarquizadas. 
 
O balanço que eu faço, apesar de tudo, é positivo, na educação, na criação de infra-
estruturas que as escolas necessitam. Nos meus oito anos, criámos dois jardins-de-infância, 
não deixámos fechar as duas escolas, uma delas com menos de 10 alunos porque exigimos 
que a DREL só o fizesse quando pudesse oferecer àquelas crianças melhores condições. 
Não as tendo, da parte da Câmara nunca teria essa anuência e não a teve. 
 
O balanço que faço do CME vai muito na linha do que lhe disse anteriormente. A falta de 
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regularidade no seu funcionamento teve a ver com a estrutura e a conjuntura, que lhe eram 
adversas o com as opções da própria autarquia, das quais tenho consciência. 
 
De facto o CME esteve unicamente ligado à Carta Educativa. Isso tem que ver com tudo o 
que lhe expliquei, mas também tem que ver com o facto de sermos um Concelho pequeno. 
 
 

p. 144 
 
 
EPCM8 
p. 143 

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

Optámos por responder, no imediato, às necessidades que diariamente nos colocam. O que 
lhe posso dizer é que hoje não teria deixado de reunir o Conselho Municipal Educação, até 
porque poderia partilhar mais, com outros parceiros, as dificuldades que a Câmara, quase 
sozinha acabou por assumir. 

EPCM8 
p. 144 

 

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

A actual Directora da Escola foi Vereadora da oposição no anterior executivo da Câmara e 
portanto, a partir daí, quando eu entrei, essa senhora saiu da Câmara para o Conselho 
Executivo da Escola e as coisas não começaram bem a partir daí. As pessoas quando 
assumem este tipo de responsabilidade devem perceber que os palcos são outros. Acho que 
ela nunca percebeu. Da parte da Câmara, tenho a consciência absolutamente tranquila. 
Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que a articulação fosse possível ?? Este 
ano aconteceu e o ano passado também. Vamos iniciar o ano lectivo. Temos um plano de 
transportes e o plano de transportes que a escola nos envia chega ao anoitecer, de véspera. 
A Câmara, imediatamente, reúne a sua equipa para que no outro dia, segunda-feira, as 
crianças sejam transportadas. E isto é o que acontece, de forma recorrente. Todos os dias, 
recebemos da escola um número não inferior a 10 faxes. Ou é a fechadura, ou é a porta… 
Não há uma visão enquadrada, reflectida, de bom senso…Isto é muito desgastante. Temos 
conseguido fazer o nosso trabalho que é isso que nos concentra e nos move. 
 

EPCM8 
p. 138 

 

h.44) Perspectiva da autarquia 
sobre a relação entre 
representantes e representados 
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i.45) Os representantes servem-
se/não se servem do CME para 
resolver problemas/ 
situações concretas das entidades 
representadas 

Neste contexto a secretária do Presidente da Câmara interveio. A Dr.ª … [anterior 
representante da associação de pais] falou um pouco da sua experiência como representante 
dos pais no CME e da opção que fez em deixar esta entidade, para trabalhar na autarquia, 
no apoio à presidência e à vereação da educação. Fez referência que neste novo contexto 
continua a dar primazia ao trabalho com os pais. 
 
O Sr. Capitão … [Forças de Segurança] referiu a falta de Segurança em algumas Escolas e 
colocou a hipótese de serem colocados alarmes. A Sr.ª Vereadora disse que estava a ser 
feito um estudo relativamente à Segurança nas Escolas; 
 
A Sr.ª Professora … [representante do Básico] disse que a Escola do Frade de Cima neste 
momento, apresenta mais segurança; 
 
A Sr.ª Educadora … [representante do pré-escolar] falou do problema das listas de espera 
para o pré-escolar, devido à necessidade de reduzir o número de alunos nas salas para 
integrarem as crianças com necessidades educativas especiais. Neste âmbito, referiu a 
necessidade de se criar mais uma sala para o pré-escolar público. 
 
O Sr. Dr. … [representante da Fundação José Relvas], propôs que a DREL fizesse uma 
divulgação juntos das Escolas acerca dos Cursos Tecnológicos. 
 

Notas de campo 
do CME de 
Alpiarça, p.148 
 
 
ACME10, p.2 
 
 
ACME10, p.2 
 
 
 
 
ACME10, p.2 
 
 
 
ACME10, p.2 

 

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

   

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

   

i.48) Os presidentes/ 
representantes das escolas/agrup. 

A Sr.ª Prof.ª … [representante do secundário e Presidente do Agrupamento José Relvas] 
falou do Plano de Emergência obrigatório para as Escolas. A Sr.ª Vereadora disse estar a 

ACME10, p.2 
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Servem-se/não se servem do 
CME para resolver problemas das 
suas escolas 

ser elaborado pelo Comandante dos Bombeiros Municipais um Projecto, tendo em conta as 
visitas já efectuadas às várias Escolas do Concelho; 
 
Relativamente aos Cursos Tecnológicos, a Profª. ... [representante do secundário e 
Presidente do Agrupamento José Relvas] referiu a possibilidade e a necessidade de uma 
maior promoção e divulgação do Curso Tecnológico de Acção Social, na EB2,3/S José 
Relvas de Alpiarça; 
 
 

 
 
ACME10, p.2 

j.49) Importância atribuída pelos 
actores locais ao CME 

Na apresentação dos principais problemas identificados na Rede Escolar do Concelho, o Sr. 
… [representante dos pais] referiu o problema de alguns alunos não efectuarem a matrícula 
nas Escolas das áreas de residência. Na sua opinião, se os concelhos têm resposta para dar, 
eles terão que ficar no concelho. Responsabiliza os pais por matricularem as crianças 
noutros concelhos vizinhos, quando em Alpiarça se tem promovido a criação de Infra-
estruturas e grandes investimentos nas Escolas. 
 

ACME10, p. 2  

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

   

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

   

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

   

j.53) Os actores locais 
entendem/não entendem o CME 
como espaço de aprendizagem 
política 
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2.5 Entrevista à Presidente da C. M. de Alpiarça 

Alpiarça, 8 de Outubro de 2009 

 

Entrevistadora: A Sr.ª Presidente acompanhou o processo político dos Conselhos 

Locais/Conselhos Municipais de Educação? Desde quando? 

 

Presidente: Eu acompanho desde a sua criação. Este é o meu oitavo ano com o pelouro da 

educação e acompanho desde que foi criado o Conselho Municipal de Educação. Começo a 

nossa conversa por lhe dizer que não somos um grande exemplo a esse nível, de 

funcionamento do CME, por força das circunstâncias próprias do Concelho. Havendo um 

único agrupamento, há coisas que acabam por não se formalizar, que acabam por não ficar 

registadas. Em termos de procedimento, o que se faz diariamente não fica registado. Não 

temos alterado esse procedimento e erradamente. Nós deveríamos reunir o Conselho, por uma 

simples razão: ainda agora venho das escolas, falei com as professoras, com as educadoras, 

fazemos reuniões para avaliação das actividades, ainda ontem houve um Conselho 

Transitório, reunião com os pais por causa das AEC. O facto deste Concelho ter um único 

agrupamento faz com que se invista na proximidade, se discuta diariamente com os mesmos 

agentes e se não reúna o Conselho Municipal de Educação. Contactamos com a GNR, através 

da Escola Segura, quando há algum problema, ou com a Saúde. Ainda agora, por causa da 

gripe e do plano de contingência, reunimos várias vezes. No fundo o CME ficou um 

bocadinho vazio. Enquanto noutros Concelhos maiores, as pessoas só se encontram no 

Conselho Municipal de Educação, nós fazemo-lo, quase, diariamente. Agora, este trabalho 

que vamos fazendo diariamente, daqui por uns anos, acaba por não se perceber o que foi feito, 

o que se passou. Foram respostas às necessidades imediatas e, portanto, não fica registado 

como deveria, com a reunião do Conselho. Esse trabalho é imenso e não fica devidamente 

registado. Como temos só uma escola, pior ainda… Por vezes desejava que tivéssemos uns 

cinco agrupamentos. Era mais fácil de gerir, a todos os níveis. 

 Temos uma Direcção de Escola com a qual temos alguma dificuldade em articular. Têm sido 

oito anos de desgaste absoluto, o que é pena e sem sentido. O que se passa nessa Direcção de 

escola, onde tudo já aconteceu! Ainda agora vínhamos do Casalinho, uma escola só com treze 

alunos e que a professora esteve cá três anos e foi embora e os miúdos têm imensas saudades 

da senhora. Está lá outra professora. A nossa relação com o corpo docente, directamente, é 

muito boa. Com a Direcção da Escola…a pessoa que está à frente da escola … Não tem sido 

fácil a articulação!  
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Só temos conseguido avançar na educação em Alpiarça graças a um empenho muito 

grande das pessoas que trabalham aqui. Os meus colegas das outras autarquias acham que eu 

devo ser mais directiva. Se não for assim, as crianças não usufruem daquilo que nós 

pretendemos. 

 

Entrevistadora: Cada vez mais as autarquias têm uma intervenção mais directa na educação. 

Assinaram o último protocolo da transferência de competências? 

 

Presidente: Assinámos o protocolo de transferência de competências…o que considerando as 

nossas circunstâncias, foi um desafio muito maior, do que para outra autarquia, onde as 

articulações são saudáveis, com boa saúde. E são as articulações saudáveis que fazem sentido. 

Estas coisas começam mal quando se confundem as coisas, quando se confundem os espaços 

de actuação. Eu partia do pressuposto de que quanto mais pequeno o Concelho, maior deveria 

ser a proximidade. Teria sido tudo melhor, se as pessoas fossem diferentes. Posso dizer que 

tem sido, para mim um enorme privilégio trabalhar numa área que eu não conhecia, a da 

educação. Mas tem sido muito desgastante. As coisas não tinham que começar mal, mas 

começaram! Porquê? E falo com toda a tranquilidade, pois é verdade.  

A actual Directora da Escola foi Vereadora da oposição no anterior executivo da 

Câmara e portanto, a partir daí, quando eu entrei, essa senhora saiu da Câmara para o 

Conselho Executivo da Escola e as coisas não começaram bem a partir daí. As pessoas 

quando assumem este tipo de responsabilidade devem perceber que os palcos são outros. 

Acho que ela nunca percebeu. Da parte da Câmara, tenho a consciência absolutamente 

tranquila. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que a articulação fosse possível. 

Este ano aconteceu e o ano passado também. Vamos iniciar o ano lectivo. Temos um plano de 

transportes e o plano de transportes que a escola nos envia chega ao anoitecer, de véspera. A 

Câmara, imediatamente, reúne a sua equipa para que no outro dia, segunda-feira, as crianças 

sejam transportadas. E isto é o que acontece, de forma recorrente. Todos os dias, recebemos 

da escola um número não inferior a 10 faxes. Ou é a fechadura, ou é a porta… Não há uma 

visão enquadrada, reflectida, de bom senso…Isto é muito desgastante. Temos conseguido 

fazer o nosso trabalho que é isso que nos concentra e nos move.  

Posso dar-lhe um caso absolutamente caricato. O que é que autonomia das escola tem de 

menos bom. Acho que é como tudo. Depende das pessoas, de como encaram os projectos, da 

sua visão e da forma como estão nos projectos. O que lhe vou contar é hilariante, mas 

absolutamente verdadeiro. Em qualquer outra autarquia, eu sei por outros colegas, é a escola 
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que tem todo o interesse em que a Câmara participe activamente no seu plano de actividades, 

porque precisa dos transportes. Aqui, impõem-nos um prazo para apresentarmos um plano, 

nunca se viu! Tudo isto está perfeitamente documentado! 

Imporem-nos um prazo para apresentar um plano…Este é um case-study, 

autenticamente. Ouvi um caso parecido, uma vez que reunimos os vereadores da educação, 

em Alcobaça, em que as pessoas abusam da proximidade que têm com os pais, transmitem 

aos pais a versão de situações em que a Câmara não pode estar constantemente: “- Não foi 

assim, foi assado!”. É uma coisa absolutamente incrível. O ano passado impuseram-nos um 

prazo para apresentar um plano, nós atrasamo-nos por motivos que tinham a ver com 

problemas de saúde de uma colega, que já não está entre nós e que era o meu “braço direito” 

na educação. Atrasámo-nos dois dias a entregar o plano. E como nos atrasámos, acharam que 

a actividade em causa, que era a feira do livro não estava aprovada, ou devidamente não sei o 

quê…e não autorizaram as crianças a visitar a feira do livro, a sua feira do livro! Eu falei para 

a DREL, onde este Concelho é absolutamente conhecido e disse que era inacreditável! Não 

posso continuar a aceitar que uma pessoa, que não pode estar no seu juízo perfeito, proíba as 

crianças de ir à feira do livro. Estamos a falar de pré-escolar e de primeiro ciclo…A Sr.ª alega 

que não foi aprovada a actividade no plano de actividades e que quem é responsável pelas 

crianças é a escola e as crianças não vão sair. Mas a Câmara que dinamiza as actividades de 

enriquecimento curricular, através das actividades de enriquecimento curricular leva, nesse 

período, as crianças à feira do livro, e assim fizemos. O Sr. Director Regional enviou um fax a 

dizer que fazia todo o sentido para a escola. Sabe o que aconteceu? Os nossos autocarros 

parados à porta das escolas, com crianças já dentro e a Sr.ª Directora fez uma participação à 

GNR. Isto é autêntico. Acusavam a Câmara de estar a levar crianças, sem autorização para tal. 

As crianças, já dentro dos autocarros foram obrigadas a sair. As professoras, sem saber o que 

fazer, tinham recebido uma ordem expressa para que as crianças saíssem dos autocarros, com 

a GNR à porta que não sabia o que estava a fazer…foi lá! Eu disse ao Director Regional que 

era hilariante, na altura, eu percebi que nem ele próprio sabia o que fazer. As pessoas são 

legitimamente eleitas e a pessoa em causa foi eleita e tendo sido eleita, lá está!  

Finalmente, oito anos depois, porque é um Concelho muito pequeno onde se 

movimentam determinado tipo de situações, onde as associações são tomadas com 

determinados fins. As pessoas que estão de boa fé e que estão à vontade nas coisas, não 

percebem… Eu, como mãe, assisti numa sala em que a professora perguntou quem é que se 

disponibilizava para representar os pais. Há sempre alguém, com determinados intuitos, o que 
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acontece mais em sítios pequenos. Está disponível logo que sabemos qual é o fim. Tomam as 

Associações de Pais! Felizmente está a mudar!  

Os professores estão a perceber que este braço de ferro tem uma única origem e não é 

alimentado de parte a parte. Eu sempre tive a melhor relação com todos os Directores 

Regionais, com todos os Coordenadores, quando havia esse cargo, pode falar com todos os 

que passaram por aqui conhecem essa realidade miserável. Para quem vem a seguir, que não 

serei eu, a tarefa será muito mais facilitada, porque há um percurso aberto, há um desgaste e 

as pessoas já perceberam que não há outra saída. É difícil a Câmara fazer-se quando a escola 

diz que é assim! É assim! Que é assim!...A situação é absurda e não tem sentido. O que lhe 

contei é um paradigma. O que aconteceu com a GNR foi um acto de loucura. Nós passámos 

este episódio e a seguir estávamos a fazer outras coisas. Esquecemos!  

 

Entrevistadora: A seu ver, o que impede a boa relação institucional entre a Câmara e o 

Agrupamento? 

 

Presidente: Questões políticas. Quando o PS ganha as eleições em Alpiarça em Dezembro de 

1997, esta senhora era candidata à Câmara. Mas ganhou o Dr. …. Nós ficámos com três 

pessoas e duas da oposição, entre as quais ela. As coisas correram, como correram! No 

primeiro mandato nenhum dos vereadores da oposição tinha pelouro. Neste mandato havia 

um vereador da oposição que tinha um pelouro e que acabou por dizer que não ficava com 

ele, porque não estava aqui. Ela era vereadora da oposição e quando eu entro, ela sai e vai 

para escola onde estava como professora, mas passa a integrar, na altura, o Conselho 

Directivo. As coisas correrem bem, enquanto era presidente outra pessoa.  A partir daí, 

foi extremamente difícil, ainda com o Presidente, mas eu é que tinha o pelouro da educação, 

era eu que assumia este tipo de situação e foi extremamente difícil. A … que foi Presidente da 

Associação de Pais durante anos, só quando veio para aqui, há quatro anos é que se percebeu. 

Quem está de fora não se apercebe! Nós fazemos tudo para que seja restrito, porque é uma 

vergonha! Se nós tivéssemos o mesmo tipo de comportamento… Assinámos o protocolo das 

transferências de competências e eu disse à DREL: “- Como é que eu vou gerir isso? Eu 

penso que a Câmara pode fazer melhor, dentro das suas possibilidades, do que está a ser feito. 

Mas as coisas têm que ser claras; têm que perceber quem é que gere, o quê e como. Numa 

outra escola, quando há entendimento e bom senso a Câmara disponibiliza as pessoas, dentro 

de cada escola as pessoas são geridas, mas há bom senso. Aqui eu sei que não vai haver. A 

Sr.ª nas reuniões que faz com os pais, chama “tonta à Sr.ª Ministra da Educação. Que eles não 
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sabem o que é isto; que para eles nós somos números e só número!” Eles … que são os seus 

superiores hierárquicos…. 

A partir de agora é a Câmara que tem as pessoas. A continuada reivindicação que não 

têm pessoas para isto e para aquilo…agora é a Câmara que vai assumir…Vocês têm que me 

ajudar, porque eu sei o que vou assumir.” Disse-lhe muito simplesmente que a Câmara de 

Alpiarça assumia a transferência de competências, desde que se faça um acordo que clarifique 

competências. Eu tenho as pessoas, mas sou eu que faço a gestão. Só assim é que eu aceito, 

porque não há sintonia. Do Ministério da Educação disseram que compreendiam e que 

agradeciam o favor de procurar ajudá-los, pois também era um problema deles. E assim 

fizemos. O Ministério de Educação chamou aqui a escola, enviou o contrato de execução, fez 

uma minuta de memorando que iria concretizar o que estava no contrato de execução e nesse 

memorando havia uma clarificação, quanto à gestão. A gestão efectiva ia ser feita pela 

Câmara, ouvida a escola. O contrato de execução não é claro, quanto a isso e a legislação 

também não o é. Sou jurista e assumo o que estou a dizer! Este contrato de transferência de 

competências, para que seja um veículo de execução devida do que se pretende, deveria 

prever a gestão pelas as autarquias, para que a autarquia, ela própria, se entendesse que 

deveria dar a gestão à escola… então…assim faria. Mas aí pressupunha um bom 

entendimento. Porquê uma entidade pagar e a outra gerir! Não se percebe quem é que exerce 

o poder disciplinar, é uma confusão medonha e acaba por ser uma irresponsabilidade total! 

Quando há problemas, ninguém é responsável: a Câmara por que tem uma coisa e não tem a 

outra; a escola por que tem uma coisa e não tem a outra. Não deveria ser assim! A legislação 

deveria definir, que sendo a Câmara a entidade contratante é a Câmara que gere. Se eu tivesse 

uma óptima relação com a escola, eu preferia que fosse a Escola a gerir…Nós temos tantos 

problemas, tanta coisa! Quem está na escola que fizesse a gestão, mas no nosso caso não era 

possível, por tudo o que lhe contei. O Ministério da Educação chamou a escola, leu o seu 

memorando que foi o Ministério que elaborou, a escola aceitou, e avançámos em Janeiro de 

2009. Não imagina o que se conseguiu fazer. Havia situações, em nosso entender de clara má 

gestão. Havia um jardim-de-infância com primeiro andar e quatro salas e como sabemos que a 

situação ideal é uma funcionária por sala, imediatamente fizemos isso. Estavam só duas 

pessoas e nós colocámos nos jardins-de-infância, onde as crianças são mais pequeninas, uma 

pessoa por sala. Tentámos reelaborar a gestão, alterar procedimentos e as coisas funcionaram 

muito bem estes meses todos, em que Câmara assumiu a gestão. Há sempre problemas! Há 

pessoas que vão de baixa, mas como temos a gestão integral. Como temos secundária, 

podíamos optar por ficar com tudo ou não. Optámos para ficar com tudo para termos maior 



 142 

margem. A nossa escola é integrada, temos a gestão do pessoal, até ao secundário. Estão em 

causa 60 funcionários. Para nós é mais fácil, do que ser só parcelar. A escola é EB23/S. 

Correu tudo muito bem.  

Depois do verão a Sr.ª em causa passa a Directora da Escola. Fizemos a apresentação do 

nosso plano de gestão para este ano lectivo, a Sr.ª disse que não concordava com o plano e fez 

as suas diligências. Do Ministério de Educação, início do ano lectivo, período de eleições, 

conturbadíssimo, telefonam-me dizendo que ir-se-ia permitir que o ano lectivo arrancasse: a 

escola faria a gestão das pessoas nesse período e estaríamos atentos à evolução das coisas.  

Voltaram os problemas! Esse tal jardim-de-infância passou a ter só duas pessoas. Depois 

dá, por exemplo, autorização para as pessoas irem fazer formação num período em que não 

têm ninguém que faça a substituição! Depois carrega na Câmara a pedir pessoas! Nós não 

temos! Mas esta decisão do Ministério da Educação não foi formalizada. O protocolo inicial 

continua!  

Estou numa situação em que não me devia preocupar, por todos os motivos, por que não 

sou candidata. Mas para mim é impensável assistir a isto e ficar …Disse ao Director 

Regional: “- O Sr. foi àquela escola duas semanas antes dizer que isto era para cumprir e duas 

semanas depois…eu compreendo a pressão política… Não façam as coisas assim porque a 

seguir há uma ameaça diferente e a Câmara não vai ceder!”. Mas é a Câmara que vai ser 

onerada. A Câmara tem a responsabilidade perante os pais e as pessoas não percebem. Isto é 

um case-Study. Adoraria passar-lhe um dossier. Só lendo…isto é hilariante! Nota-se a 

perversidade dos modelos. Há pouco ligou-me uma professora, que é minha amiga, e que me 

dizia: “- O que é que vai acontecer? Tu ainda lutavas! Mas nós precisamos do nosso 

vencimento mensal!” Eu disse-lhe que os professores têm os seus direitos e se os sentem 

ameaçados, reclamem, falem! Mas o Ministério de Educação é um monstro de burocracia. Sei 

de uma pessoa que teve um processo disciplinar, do qual ainda não existe decisão final em 

que o objecto da queixa foi porque falou alto à Sr.ª Directora. Teve os Inspectores, teve o 

inquérito normal: por que falou alto, por que foi inadequada, por que lhe faltou ao respeito. 

Esta pessoa até tinha uma vida familiar complicada: estava a viver sozinha com duas filhas e 

teve que pagar a advogados! As pessoas olham para exemplos destes e intimidam-se. Esta é a 

verdade e isto passa-se aqui! Disse-o ao Sr. Director da DREL, várias vezes. Percebo que eles 

tenham também as suas dificuldades, mas há que agir. Não imagina como os funcionários 

ficaram felizes com a transferência de competências… agora as pessoas não percebem e ficam 

completamente inseguras! Vou às escolas e ouço de toda a gente: Isto vai ficar assim…nós 

estávamos tão bem! Eu respondo que têm que ter calma, a Direcção Regional vai ter que se 
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manifestar. Isto é um autêntico caso de estudo, pois demonstra as perversidades! Em sítios 

com estas circunstâncias, mais pequenos, certas pessoas apropriam-se dos palcos transforma-

nos. É horrível! Temos procurado fazer o nosso trabalho, o melhor possível. Com as 

transferências, as pessoas sentem que estão vinculadas à Câmara, neste momento, e sabem 

que têm mais liberdade para falar; já arriscam mais e perceberam que enquanto a Câmara fez 

a gestão as coisas correram bem, andavam serenas.  

 

Entrevistadora: Voltando ao Conselho Municipal de Educação. Houve unicamente três 

reuniões, em 2004 e 2005, e todas elas tinham como agenda, a Carta educativa. Não é assim? 

 

Presidente: De facto o CME esteve unicamente ligado à Carta Educativa. Isso tem que ver 

com tudo o que lhe expliquei, mas também tem que ver com o facto de sermos um Concelho 

pequeno. Imagino-me, por exemplo no Concelho de Santarém, onde há muitas escolas. Eu, 

Presidente de Câmara, só contacto com os Srs. Presidentes dos Conselhos Executivos, actuais 

Directores, no Conselho Municipal. Só consigo reunir o Conselho Municipal com a 

comunidade educativa no Conselho Municipal. Num concelho como o nosso, estou quase 

diariamente a contactar com os vários parceiros, com a Associação de Pais, com a Escola, 

com as Forças de Segurança, com a saúde… Estou diariamente a contactar com estas pessoas 

e esvazia-se um bocadinho o Conselho Municipal. Assim as coisas não ficam formalizadas e, 

sobretudo a este nível, se calhar, deveriam ter ficado. Se eu tivesse optado, como deveria, por 

reunir mais o Conselho Municipal de Educação, se calhar tinha conseguido, em vez de 

resolver a minha preocupação, de responder às necessidades, no imediato, se calhar tinha 

conseguido, pelo menos que as coisas fossem mais hierarquizadas. Tudo isto aqui é gerido 

com pouquíssimas pessoas, no imediato. A nossa relação é cara a cara com as pessoas e não 

temos meios. Nestes anos quem trabalhou na educação? Eu e outra pessoa. À medida que 

aumentámos as competências, eu me culpabilizo porque deveria ter exigido que a minha 

equipa fosse aumentada em número e qualidade, com técnicos, de pessoas que eu preciso para 

trabalhar, mas fui sempre eu que procurando responder a tudo e dar o meu melhor, no fundo, 

assim como as pessoas que trabalham comigo. Isto tem tudo de bonito, no imediato as nossas 

acções acontecem, mas tem estas perversidades.  

O balanço que eu faço, apesar de tudo, é positivo, na educação, na criação de infra-

estruturas que as escolas necessitam. Nos meus oito anos, criámos dois jardins-de-infância, 

não deixámos fechar as duas escolas, uma delas com menos de 10 alunos porque exigimos 

que a DREL só o fizesse quando pudesse oferecer àquelas crianças melhores condições. Não 
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as tendo, da parte da Câmara nunca teria essa anuência e não a teve. Agora vamos construir 

um novo centro escolar em Alpiarça, candidatamo-nos ao QREN. Há uma escolinha com 

doze meninos, eles estão bem, têm um espaço fantástico, não deixaram de ter inglês, música, 

computadores actividade física. Essa foi sempre a nossa preocupação, que todas a escolas 

tenham refeitórios, que a comida seja uma comida bem confeccionada e de qualidade.  

Também foi muito difícil implementar as actividades de enriquecimento curricular, a 

que a escola resistiu inicialmente. Houve sempre necessidade da intervenção da DREL. Foi 

sempre tudo muito difícil de conseguir, mas fomos conseguindo. Esta situação da autonomia 

das escolas tem algumas perversidades, que não poderão ser consideradas como exemplo. É 

do geral e não do particular que as coisas se fazem, mas deve haver alguma cautela de quem 

tem estas responsabilidades e perceber que estas perversidades existem e devem haver 

mecanismos para as combater. Depois da DREL, da Escola e da Câmara estarem aqui, 

assinarmos o protocolo e o tal memorando, a três, em que o Sr. Director Regional explica à 

escola, clausula por clausula, o que é que se pretendia e que o objectivo de todos era 

implementar, com bom senso, a transferência, esta senhora foi há dois meses, para um jornal 

regional, dizer que foi coagida pela Câmara. Quando esteve à frente do seu superior 

hierárquico a assinar aqueles documentos. Disse que foi coagida! Está documentado! Está-se 

a fazer política e não educação! O que é muito mau! Queria dar-lhe, também, cópia do que 

respondi ao jornal, onde disse que a escola deve vir para a praça pública falar dos seus 

projectos da inovação, da educação, do que tem de melhor. Não é para isto! Não contem 

comigo para isto.  

 

Entrevistadora: Qual o balanço que faz da intervenção do CME? 

 

Presidente: O balanço que faço do CME vai muito na linha do que lhe disse anteriormente. A 

falta de regularidade no seu funcionamento teve a ver com a estrutura e a conjuntura, que lhe 

eram adversas o com as opções da própria autarquia, das quais tenho consciência. Optámos 

por responder, no imediato, às necessidades que diariamente nos colocam. O que lhe posso 

dizer é que hoje não teria deixado de reunir o Conselho Municipal Educação, até porque 

poderia partilhar mais, com outros parceiros, as dificuldades que a Câmara, quase sozinha 

acabou por assumir. Acabámos por tentar preservar a educação e responder àquilo que isso 

realmente é importante e isso acontece diariamente, em vez de partilhar um bocadinho esta 

dificuldade, se calhar, fizemo-lo para nosso prejuízo. Fomos respondendo ao imediato, 

deixando um bocadinho o formalismo, que é necessário neste caso e os procedimentos 
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deveriam ter sido feitos, para nosso benefício, partilhados! Tudo isto se passa, em 

circunstâncias como esta, de forma veloz! Nós não damos pelo tempo passar… quando me 

disse que a última reunião do CME foi em 2005 eu não queria acreditar! Foi para a carta 

educativa e mais nada! Acho que a origem de tudo isto está em alguma confusão que se gera 

com o não ter a visão necessária e a sensibilidade necessária para trabalhar na educação. O 

sistema deveria ter um mecanismo para reagir, porque é a comunidade educativa que perde. 

Este exemplo das pessoas falarem em segredo numa altura destas, terem medo de falar numa 

escola, é uma situação preocupante. Há funcionários que nos vêm dizer que têm muita pena 

que isto esteja assim, mas que são os seus salários que estão em causa e há que obedecer. 

Hoje já dizem isto porque sentem que, apesar de tudo, são funcionários da autarquia. Apesar 

da gestão não estar a ser feita pela autarquia. Até percebermos o que a DREL vai fazer. Isto 

acontece e as pessoas têm medo quando encontram uma situação destas, porque são as suas 

vidas que estão em causa. É lamentável, mas estas coisas acontecem, devem ser estudadas e 

investigadas e sobretudo, encontrar soluções.  

 

Entrevistadora: Muito obrigada por me ter concedido esta entrevista. 

 

Presidente: Agradeço-lhe também.  
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2.6 Notas de campo do CME de Alpiarça 

 

25 de Outubro de 2007 

Várias vezes tentei estabelecer o contacto com o sector da educação da autarquia de 

Alpiarça. De todas elas, não obtive resposta. Independentemente da razão de ser desta 

dificuldade de comunicação, não desisti. Recorri ao chefe de divisão da educação da 

Azambuja, Dr. … e pedi-lhe que intercedesse a meu favor, junto dos seus congéneres de 

Alpiarça. Respondeu-me que ser-lhe-ia fácil estabelecer esse contacto, pois, uma das técnicas, 

a Dr.ª … tinha sido sua aluna, no ISPA. Ir-lhe-ia telefonar e falar do meu interesse em ser 

recebida pela vereadora e que logo que fosse possível, dar-me-ia novidades. No dia seguinte 

telefonou-me, dando-me luz verde para o contacto com Alpiarça. Que renovasse o meu 

pedido de colaboração, por e-mail, desta vez endereçado à Dr.ª … [técnica] 

Assim fiz. Finalmente obtive resultados. 

Fui recebida pela vereadora da educação, Dr.ª …, pela técnica do sector, Dr.ª … e pela 

secretária do Presidente da Câmara, Dr.ª …, apresentadas como fazendo parte de uma 

pequena estrutura que fazia o interface do sector da educação, com o da acção social. 

A Dr.ª... [Vereadora da Educação] começou por pedir desculpas de só agora me receber, 

mas o arranque do ano escolar e a reorganização dos serviços não deixara espaço para outros 

contactos. Fizemos as mútuas apresentações e fiquei a saber que era advogada de profissão e 

que para além do pelouro da educação, tinha a seu cargo outros sectores da autarquia. 

Justificou tal organização, pelo facto de ser uma câmara pequena e de ser necessário dividir o 

trabalho entre todos. 

Começou por referir que pouco tinha a dizer sobre o CME. Reunira duas ou três vezes, 

desde 2004, ano em que fora criado. Usando as suas palavras “ o CME foi utilizado para 

avançar com a carta educativa”. Explicou que a pouca mobilização deste órgão se deveu a 

uma questão de dimensão do município e de proximidade com todos os intervenientes no 

campo educativo. 

O facto de terem um único agrupamento, abrangendo do pré-escolar ao secundário, de 

haver uma comunicação directa entre todos, da autarquia responder diariamente a todas as 

solicitações e pedidos de ajuda das escolas, esvazia, a seu ver, o sentido do CME. Segundo o 

seu ponto de vista, a dimensão geográfica do concelho, a proximidade das populações faz 

com que não sintam a necessidade de recorrer a este órgão. Referiu insistentemente que a 

comunicação era directa com as escolas, que contactavam com as Forças de Segurança e com 
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a DREL, sempre que necessário. Que tinham um trabalho de parceria com a Associação de 

Pais e com as IPSS, num projecto de intervenção precoce. 

Neste contexto a secretária do Presidente da Câmara interveio. A Dr.ª … falou um 

pouco da sua experiência como representante dos pais no CME e da opção que fez em deixar 

esta entidade, para trabalhar na autarquia, no apoio à presidência e à vereação da educação. 

Fez referência que neste novo contexto continua a dar primazia ao trabalho com os pais. 

Interessada em perceber a perspectiva da vereadora, deixei que a conversa fluísse, 

fazendo unicamente alguns reparos. Comentei que achava muito interessante a ideia de 

proximidade e do que isso significava a nível local. 

Que as saídas encontradas por Alpiarça poderiam ser um bom exemplo para as outras 

autarquias e que neste sentido o CME poderia ser uma entidade sistematizadora, de encontro e 

de reflexão, dando visibilidade ao muito que se fazia. Respondeu-me que todas as energias 

estavam vocacionadas para a acção e que faltava tempo para sistematizar o que quer que 

fosse. Que havia situações que não se compadeciam com as esperas. Usou as seguintes 

palavras “ ou de facto cumprimos na íntegra as burocracias ou passamos a um diálogo directo 

com os representados e não com os representantes”. Que o contacto cara a cara só poderia dar 

os seus frutos. 

Deu o exemplo das actividades de enriquecimento curricular. Descreveu o processo, do 

seguinte modo. Fez-se uma avaliação do trabalho desenvolvido no ano anterior e chegou-se à 

conclusão que muito havia a mudar. Não se poderia continuar um trabalho de costas voltado, 

entre a empresa e as escolas. Não havia comunicação entre a monitora e o professor titular de 

turma. Não havia passagem de testemunho. Era necessário avançar com um plano de 

intervenção que resolvesse esses problemas de comunicação. Então preocupou-se em ouvir e 

ver as experiências das outras autarquias mais próximas, para tirar ensinamentos. Resolveu 

avançar com um protocolo que a todos envolvesse, onde se definiam as competências de cada 

um e a sua articulação. O facto de estarem muito perto uns dos outros, só facilitou este 

trabalho. Quando existiam dúvidas, reuniam-se. Quando não se vislumbravam consensos, 

contactavam com a DREL, para que tudo ficasse bem definido. 

Para realçar a operacionalidade do seu trabalho, muito virado para a acção, como não se 

cansava de referir, falou da componente do apoio à família, como sendo muito bem 

estruturada. 

Seguidamente, teceu um comentário muito interessante sobre a forma como se 

trabalhava naquela autarquia. Que a legislação era igual para todos, mas a forma de aplicar era 

diferente. Perguntei se o facto de ser jurista lhe dava, neste campo de intervenção, uma mais 
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valia acrescida. Sorrio e indirectamente respondeu à minha pergunta. Que sempre que ia à 

DREL, os técnicos do ministério “metiam-se com ela” pelo facto de ser advogada, pela sua 

preocupação da aplicação da lei e pela argumentação que utilizava. 

Nesta conversa valorizou a interacção da autarquia com o pré-escolar, pelos avanços 

dados no complemento de horário e nas refeições. Com algum orgulho falou do refeitório e do 

facto das refeições serem confeccionadas localmente, sem recurso a qualquer prestação de 

serviços. Que tudo isto tinha uma história: existia um catering que fornecia dois refeitórios. A 

relação preço/qualidade era má. As crianças não comiam. Então a autarquia optou por chamar 

a si a responsabilidade da compra e confecção da comida, contratando cozinheiras. Desta 

forma investiram na qualidade dos produtos da região e na boa confecção. Entendiam ser uma 

forma de prestar um duplo serviço à comunidade: incrementar o comércio do concelho e 

simultaneamente promover uma alimentação saudável. 

Voltou a referir-se às actividades de enriquecimento curricular. Que se nortearam pelo 

principio da equidade, generalizando o Inglês do 1º ao 4º anos, em todas as escolas. 

Procuraram que fosse a mesma empresa a leccionar todas as actividades. Não havia outra 

saída, pois não existiam recursos no concelho. Não se procurou criar uma estrutura 

empresarial, mas antes se adaptou esta funcionalidade à realidade. A avaliação do trabalho 

desenvolvido foi positiva, pois não tiveram falta de professores/monitores, o número de 

crianças inscritas era muito elevado e as desistências quase inexistentes. 

Considerou que as actividades de enriquecimento curricular como uma medida 

igualitária de acesso à educação e à cultura. Que apoiava totalmente esta medida pois tratava-

se de uma questão de equidade. Que no passado recente se tinham dado grandes passos para 

tornar mais igual o acesso à educação, mas que ainda eram insuficientes. Que nos últimos 

anos se assistia, a uma maior diferenciação, em termos de qualidade, entre as escolas públicas 

e os colégios particulares. Referiu-se à relação existente entre o acesso à educação e à 

diferenciação social e ao que isso determinava. Daí achar que as AEC (Actividades de 

Enriquecimento Curricular) deram uma boa oportunidade a muitas crianças que de outra 

forma nunca teriam Inglês ou expressões, ao nível do 1º ciclo. 

Ainda neste âmbito, de proporcionar múltiplas experiências educativas e culturais às 

crianças do concelho, referiu-se às actividades da Casa dos Patudos – Casa José Relvas e ao 

que chamou o Projecto Educativo dos Patudos, da responsabilidade da autarquia. Falou-me 

das actividades de comemoração da República e do encontro de música clássica, a ter lugar 

nos princípios de Novembro - “ Conta-me uma ópera” e que tem como intencionalidade dar a 

conhecer este género musical, às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo. 
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Perguntei-lhe se esse Projecto Educativo dos Patudos estava integrado num documento 

mais geral, referente à intervenção da autarquia no campo educativo, de um Projecto 

Educativo Local. Disse-me que não tinham Projecto Educativo. E que só agora é que se 

sentiam capazes de desenvolver o trabalho que iniciaram nos Patudos, pois pensavam utilizar 

os fundos comunitários, para dar resposta à necessidade de recursos humanos, para 

desenvolver este projecto. Considerou-o fundamental para a divulgação cultural na região e 

foi mais longe ao falar do acesso ao conhecimento e ao esforço de tornar este acesso o mais 

igualitário possível. Daí considerar não existir fronteiras entre a educação e acção social. 

Falou do trabalho com a comissão de protecção de menores, em que estão envolvidos dois 

psicólogos; referiu-se ao Gabinete de Apoio à família, criado desde 2004, e que tem por 

objectivo dar apoio às crianças sinalizadas nas escolas. 

De seguida, falou da rede escolar e da luta que teve de travar, para manter em 

funcionamento, duas escolas de 1º ciclo, quando a DREL as queria fechar. Defendeu a ideia 

que estas escolas estavam integradas numa região onde viviam jovens casais, com filhos em 

idade pré-escolar e que o seu fecho seria errado, pois iria contribuir para o abandono daquela 

região, por parte da população. Que em vez de se fechar escolas, se deveria criar um Jardim-

escola, para assegurar o ensino pré-escolar a essas crianças. Assim se fez. Terminadas as 

negociações, as escolas permaneceram abertas e foi criado um novo jardim-de-infância, tendo 

a autarquia assumido todos os custos do projecto. 

Como tinha uma reunião agendada, a vereadora pediu desculpa por se ausentar, mas fez 

questão de indicar a Dr.ª [técnica] e a Dr.ª [secretária do Presidente] como minhas 

interlocutoras na conversa sobre o CME.  

Pegou no dossier que a Dr.ª … [técnica] tinha em mãos e folheou as convocatórias e as 

actas do CME. Confirmou que a última reunião tinha sido feita em Junho de 2005, com o 

objectivo de aprovar a carta educativa. Que em Janeiro de 2007 tinham iniciado o processo de 

reorganização do CME, pedindo a todas as entidades representadas a nomeação/eleição do seu 

representante. E que o processo de constituição do novo CME, lhe parecia estar quase 

concluído, pois tinha já a indicação de muitos nomes. Aproveitei a oportunidade e perguntei-

lhe se tinha havido Conselho Local de Educação ou outra qualquer entidade. Respondeu-me 

que não. 

Mostrei-me interessada em toda aquela documentação. De imediato referiu que todos os 

registos que precisasse consultar seriam disponibilizados. 

Agradeci-lhe a simpatia e o apoio demonstrados. Fiquei com a Dr.ª … [técnica] e a Dr.ª 

… [secretária] e trocámos contactos. Prometeram enviar-me todos os documentos solicitados. 
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Notas finais: 

Fiquei verdadeiramente surpreendida com os pontos de vista desta vereadora. Num 

esforço de sistematização e de problematização de tudo o que me disse e arriscando a errar 

com este pensamento intuitivo, diria o seguinte. 

Que a desvalorização que faz do CME assenta no principio da proximidade de todos os 

intervenientes no processo educativo. A relação directa com os actores locais, segundo o seu 

ponto de vista, deve ser prioritária relativamente ao trabalho desenvolvido com representantes 

nomeados/eleitos para os representar no CME. Neste contexto este órgão não tem razão de 

ser. Pode ser entendido como mais uma estrutura burocrática que distancia os actores no 

terreno, através de burocracias de representatividade, nem sempre claras e alargadas. 

Assim esta autarca não reconhece utilidade no CME. 

Porquê? 

Será que a relação de proximidade pode ser justificação para esta desvalorização?  

Será que o CME vive unicamente desta questão (sem dúvida fundamental) da 

representatividade?  

Por que se rejeita o sentido fundamental do CME, o ser um órgão de coordenação e 

consulta? 

Muitas outras dúvidas vão, por certo surgindo! 

 

 

7 de Agosto de 2008 

 

Mantive o contacto por e-mail, com a Chefe de Divisão da Educação da Autarquia de 

Alpiarça. Enviou-me toda a documentação referente às reuniões do CME, assim como a Carta 

Educativa. Terminado o processo de tratamento de dados e de preenchimento da respectiva 

checklist adoptei a estratégia de a reenviar para que fosse a própria autarquia e os seus 

técnicos a validá-la. Obtive a seguinte resposta: 

 

“Cara Dr.ª Clara 

Envio, em anexo, a documentação com as alterações realizadas. As 

mesmas estão sublinhadas a verde ao longo do documento. 

Muitos espaços continuam em branco devido à inexistência de informação 

para os preencher. A informação que dispomos corresponde aos anos 
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lectivos que já tem preenchidos, uma vez que a partir dessa data não têm existido reuniões do 

CME. 

Tal como já lhe tinha sido indicado, a Autarquia, nos últimos anos, 

reúne com os parceiros do CME quando é necessário resolver algum 

assunto, mas sem que seja convocado o CME. 

Estarei à sua disposição para alguma questão que pretenda ver esclarecida. 

  

Cumprimentos, 

 Técnica da autarquia.  
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