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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte 
 
Ao décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e treze, pelas quinze horas,  
reuniu o Conselho Municipal de Educação no Salão Nobre dos Paços do Município, com a 
seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; ----------------------------------- 
Ponto dois – Aprovação do Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa 
do Concelho de Faro – ano letivo dois mil e doze, dois mil e treze;-------------------------------- 
Ponto três – Exposição sobre a saúde escolar (apresentação a cargo do médico Joaquim 
Bodião e da enfermeira Otília Mestre da Administração Regional de Saúde do Algarve). 
Ponto quatro – Balanço do ano letivo dois mil e doze, dois mil e treze; -------------------------- 
Ponto cinco – Outros assuntos------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho; o Delegado 
Regional da Direção de Serviços da Região Algarve, Alberto Almeida, o representante das 
Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição; a representante do 
pessoal docente do ensino secundário público, Luísa Madeira; a representante do pessoal 
docente do ensino básico público, Ester Tangarrinha; Maria José Teixeira em substituição 
da representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social; o representante 
das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Eduardo Sena; o representante 
dos Serviços Públicos de Saúde, Joaquim Bodião e Otília Mestre que integra a equipa de 
saúde escolar; a representante dos Serviços da Segurança Social, Cátia Dinis; o 
representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, João Neves; o 
representante da Polícia de Segurança Pública, Subcomissário Hugo Pereira; o 
representante da Guarda Nacional Republicana, Capitão Paulo Santos; o representante 
dos Serviços Públicos da área da Juventude e do Desporto, José Vieira; o representante 
dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário privados, Miguel 
Caramelo; e o representante das Associações de Estudantes, Manuel Caldeira.-------------- 
Estiveram, ainda, presentes a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, 
Nídia Cavaco, o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos, e a Técnica Superior da 
Divisão de Educação, Noémia Valente.---------------------------------------------------------------
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho; Ana Luísa Santos, representante das Associações de Pais e de Encarregados de 
Educação, tendo justificado a falta atempadamente; Steven Piedade, representante das 
freguesias;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião saudando 
todos os presentes e agradecendo a sua presença. Deu as boas vindas à nova 
representante do pessoal docente do ensino básico público, Ester Tangarrinha, 
informando os membros do conselho de que em consequência da reestruturação dos 
órgãos de direção, ocorrida por via da constituição de novos agrupamentos de escolas, foi 
necessário diligenciar o procedimento de substituição deste representante, em 
cumprimento da legislação em vigor e de acordo com as orientações da Direção Geral de 
Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região do Algarve. 
Seguidamente o Presidente deu início à ordem de trabalhos:--------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um, foi aprovada a ata dezanove, relativa à reunião anterior, 
datada de quatro de abril, com os votos favoráveis dos membros que estiveram presentes 
na última reunião. Em seguida, o representante das Instituições do Ensino Superior 
Público, Manuel Célio Conceição, foi designado como secretário da presente reunião.------ 
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Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente agradeceu aos 
representantes das instituições colaborantes o contributo e a cedência dos dados que nos 
facultaram para elaborar o relatório e apresentou os diapositivos com dados quantitativos 
relativos ao número de alunos que frequentam a educação pré- escolar, o ensino básico 
das redes pública e privada e ainda do ensino mediatizado existente na Ilha da Culatra, 
assim como do ensino secundário. Foi também feita referência às escolas com problemas 
de sobrelotação e aos estabelecimentos de ensino com reduzida frequência de alunos. As 
novas agregações mereceram ainda destaque, com ênfase para os novos agrupamentos 
de escolas e para culminar a apresentação foram referidos os principais obstáculos e as 
metas para a área da educação no concelho. Foram ainda referidas as principais obras de 
construção e de requalificação, projetadas em carta educativa, sendo anotado que de 
momento não existem linhas de financiamento para suportar os custos inerentes, 
salvaguardando-se a obra da escola da Lejana, em curso, e que se espera que esteja 
pronta para iniciar em dois mil e catorze. Dando-se por terminada a apresentação o 
Presidente questionou os membros presentes sobre eventuais opiniões, observações e 
propostas de alteração ao conteúdo do relatório. O representante das instituições de 
ensino superior, membro do grupo de trabalho de atualização e monitorização da carta 
educativa, Manuel Célio Conceição, referiu que o relatório de monitorização é um trabalho 
de qualidade, elaborado com rigor e exaustão, principalmente pelo empenho e dedicação 
dos técnicos da câmara municipal, já que ao grupo de trabalho apenas coube a validação 
do documento. O Presidente concordou que essa característica já havia sido destacada 
com a primeira versão da carta educativa e que, em comparação a outros documentos 
que tem consultado, é um documento muito completo, devido à diversidade de informação 
quantitativa e qualitativa que apresenta. Confirmou ainda que tal como sucedeu com a 
elaboração do documento inicial a monitorização exige um minucioso trabalho de 
acompanhamento, de recolha, compilação e análise de informação e que esse processo é 
assegurado pela equipa da Divisão de Educação, que com esforço e dedicação tem 
cumprido essa tarefa de forma empenhada. Manuel Célio Conceição propôs ainda que a 
operacionalização da carta educativa envolvesse mais as direções dos agrupamentos de 
escolas que melhor conhecem a realidade. O presidente concordou que isso poderá ser 
uma mais-valia e resultar na criação de um projeto educativo municipal, no âmbito do qual 
a universidade poderá dar um promissor contributo, todavia nesta fase de mudanças 
poderá não ser adequado concretizar já essa iniciativa. O representante das instituições 
de ensino público disse que esse é um processo moroso, que exige algum tempo 
antecedente de dedicação que pode levar entre um a dois anos e que importa ter isso em 
consideração, mesmo que não seja para iniciar de imediato. Não havendo propostas dos 
membros conselheiros para alterar o conteúdo do relatório de atualização e de 
monitorização da carta educativa referente ao ano letivo dois mil e doze e dois mil e treze, 
deu-se o mesmo como aprovado, por unanimidade.--------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente passou palavra ao 
médico Joaquim Bodião que introduziu as principais temáticas a ser apresentadas por 
Otília Mestre, salientando que a saúde escolar é uma prioridade e que por isso são 
diversos os eixos de intervenção que mobilizam pessoal da área da saúde para trabalhar 
com a comunidade educativa. Otília Mestre apresentou os diapositivos referentes à saúde 
escolar e referenciando alguns dados relativos a acidentes ocorridos e registados pelas 
escolas, bem como destacando algumas das áreas prioritárias e determinantes, 
designadamente a alimentação saudável, a prevenção do consumo do tabaco, a 
prevenção do consumo do álcool e de substâncias psicoativas ilícitas, a promoção da 
atividade física, o ambiente e a saúde, a promoção da educação sexual e reprodutiva e 
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção da violência em meio 
escolar e a promoção da saúde mental. Depois de terminada a apresentação dos 
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diapositivos Joaquim Bodião apresentou um quadro de caracterização de alguns 
parâmetros, relacionados com a segurança e a higiene e saúde nas escolas básicas da 
rede pública do concelho. Exibiu ainda dados correspondentes ao programa de promoção 
da qualidade microbiológica das refeições distribuídas nos refeitórios. Abordou o 
programa de disponibilização dos cheques dentista, a que têm direito as crianças com 
idades compreendidas entre os sete e os quinze anos, informando que esta iniciativa de 
promoção da saúde oral exige uma monitorização rigorosa porque são detetadas algumas 
irregularidades por parte das famílias que, por vezes, não usam os cheques em tempo 
útil. Miguel Caramelo, representante dos estabelecimentos de educação e de ensino 
básico e secundário privados, questionou se o programa não ia terminar e Joaquim 
Bodião justificou que é para se manter a continuidade do programa, embora devidamente 
monitorizado para evitar os constrangimentos já referenciados sobre a utilização dos 
cheques. Para terminar a sua exposição salientou que a equipa de saúde escolar mobiliza 
esforços para dar resposta às necessidades existentes na prevenção e educação para a 
saúde, contudo o racionamento de recursos humanos também condiciona as metas 
propostas. 
O Presidente agradeceu a prestação de Joaquim Bodião e Otília Mestre e questionou 
Ester Tangarrinha sobre o projeto de retirada do amianto e a representante do pessoal 
docente do ensino básico público respondeu que têm sido feitos contactos com a Direção 
Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região do Algarve nesse 
sentido mas ainda não foi definida a intervenção. O Delegado Regional felicitou a equipa 
de saúde escolar pelo trabalho desenvolvido assim como o Presidente da Câmara que se 
tem comprometido e dedicado a contribuir para a melhoria da realidade educativa do 
concelho, acrescentou que a questão da retirada do amianto é uma das preocupações e 
que por isso deve merecer a devida articulação com a escola e a câmara municipal. 
Confirmou a necessidade de proceder à retirada do amianto, referindo ser necessário 
determinar se a obra é assegurada por uma empresa ou pela câmara municipal, pois as 
intervenções prioritárias a realizar nesse sentido devem garantir que o trabalho é 
realizado devidamente, isentando a comunidade da escola de entrar em contacto com a 
substância. Para complementar Joaquim Bodião ressalvou que é necessário haver muita 
prudência neste tipo de intervenções porque existem evidências científicas que 
comprovam os efeitos nocivos do amianto para a saúde humana e para o ambiente, pelo 
que se deve retirar as placas que contêm amianto na totalidade ou em caso de 
impossibilidade, não as intervencionar parcialmente, porque isso aumenta risco de 
exposição das pessoas, por haver fugas de partículas. O Presidente informou que iria dar 
indicações para um técnico da câmara municipal se dirigir à Escola D. Afonso III e fazer o 
diagnóstico da situação. 
No que se refere ao ponto quatro da ordem de trabalhos o Presidente concluiu que os 
principais temas já foram abordados no âmbito da apresentação feita sobre os dados 
apresentados no relatório de monitorização da carta educativa, sendo importante focar 
que os problemas mais emergentes para resolver são os da sobrelotação nos 
estabelecimentos de ensino da zona urbana e a disponibilização de novas respostas às 
necessidades dos agregados familiares para o pré-escolar e que podem não implicar 
necessariamente a construção de novos espaços, uma vez que a rede total, que para 
além da rede pública, inclui também uma oferta significativa das redes social e privada, 
pelo que é mais uma vez lançada a questão anteriormente debatida sobre a possibilidade 
de optar pelo financiamento das famílias, em moldes devidamente estruturados e em 
conformidade com o enquadramento legal em vigor. 
No que se refere ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Presidente informou que, de 
acordo com recente comunicado do Delegado Regional, irá sair em publicação um novo 
regime de funcionamento do programa de atividades de enriquecimento curricular. 
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Adiantou que, no seguimento das mudanças operadas no ano letivo anterior, por via da 
impossibilidade de o município contratar pessoal, estão criadas as condições para dar 
continuidade ao processo de trabalho de parceria com os agrupamentos de escolas, 
associações de pais e encarregados de educação e Casa do Povo de Estoi e garantir o 
normal funcionamento destas atividades nos moldes que vierem a ser definidos por lei.  
O Delegado Regional da Direção de Serviços da Região Algarve, Alberto Almeida, 
explicou que em consonância com o novo regime de funcionamento das atividades de 
enriquecimento curricular, a escola poderá recorrer aos recursos humanos existentes, 
nomeadamente a docentes que estejam em condições de complementar a sua atividade 
com o desenvolvimento destas atividades, pelo que o que se pretende é garantir que o 
processo decorra dentro da normalidade, para a comunidade escolar e para as famílias 
dos educandos. 
No final da reunião foi oferecido a todos os presentes o livro Algarve Encantado na obra 
de Carlos Porfírio, uma edição da Câmara Municipal de Faro.------------------------------------ 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, 
que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada e rubricada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho, e o representante das Instituições do 
Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, que secretariou a reunião.------------- 
 

 
 

___________________________                  

Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Vice-presidente da Câmara Municipal de Faro 

 
 

 
 

 
 

 
 

____________________________ 
 

Doutor Manuel Célio Conceição 
Representante das Instituições do Ensino Superior 

Público  


