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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte e um  
 
Ao segundo dia do mês de abril do ano dois mil e catorze, 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 – Início do ano letivo dois mil e treze, dois mil e catorze;------------------------------- 
Ponto três – Transferência de competências para os agrupamentos de escolas;-------------- 
Ponto quatro –  Ação Social Escolar;----------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco – Escola Segura – Apresentação da Polícia de Segurança Pública;------------- 
Ponto seis - Outros assuntos---------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho; a representante 
da Assembleia Municipal, Ilda Silva; o representante das Freguesias, Steven Piedade; o 
Delegado Regional da Direção de Serviços da Região Algarve, Alberto Almeida; o 
representante das Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição; o 
representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público, Carlos Luís; a 
representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Ester Tangarrinha; a 
representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos; os 
representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Ana Santos e 
José Figueiredo; Otília Mestre em substituição do  representante dos Serviços Públicos de 
Saúde; o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, João Neves; 
a representante da Polícia de Segurança Pública, Subcomissário Marisa Pires, o Chefe 
Artur Silva e o Agente Principal Domingos Santos, que integram e coordenam a equipa da 
Escola Segura; 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;----------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, Ana 
Sofia Pina, o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos e a Técnica Superior da 
Divisão de Educação, Noémia Valente.---------------------------------------------------------------
Não estiveram presentes na reunião a representante do Conselho Municipal da 
Juventude, Filipa Silva, tendo justificado a ausência atempadamente; a representante do 
Pessoal Docente da Educação Pré-escolar Pública, Maria Adília César; a representante 
dos Serviços de Segurança Social, Noélia Oliveira e o representante das Associações de 
Estudantes, Flávio Nascimento------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião saudando 
todos os presentes, agradecendo a sua presença e dando as boas vindas aos novos 
elementos. Apresentou a equipa da Câmara Municipal, nomeadamente a Diretora do 
Departamento de Ação Social e Educação, Ana Sofia Pina, o Chefe da Divisão de 
Educação, José Domingos e a Técnica Superior Noémia Valente. Solicitou ainda que 
cada um dos membros presentes se apresentasse, indicando a instituição que representa. 
Seguidamente o Presidente deu início à ordem de trabalhos:--------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um, foi aprovada a ata vinte, relativa à reunião anterior, datada 
de quinze de julho do ano dois mil e treze, com os votos favoráveis dos membros que 
estiveram presentes na última reunião. 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 apresentou em diapositivos 
alguns dados referentes ao número de alunos que frequentam os estabelecimentos da 
educação pré-escolar, do primeiro, do segundo, do terceiro ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário, bem como informação referente à ação social escolar, ao serviço de 
refeições e de transportes escolares, assim como à transferência de competências para 
os agrupamentos de escolas. Neste âmbito foi registada uma ligeira tendência para a 
diminuição da população escolar nos diferentes ciclos, tendo o representante das 
Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, referido que no ensino 
secundário não existe um real aumento, pois o ressurgimento dos cursos noturnos reflete-
se nos valores apresentados com mais alunos, pelo que no ensino secundário regular os 
valores tendem a manter-se estáveis. Alberto Almeida assinala que essa diminuição de 
alunos também é visível em outros concelhos e à escala nacional, confirmando que o 
fluxo de migrantes de regresso ao país de origem contribui para esta situação. Rogério 
Bacalhau Coelho acrescenta que o regresso ao país de origem, designadamente de 
cidadãos brasileiros, contribuiu significativamente para estes valores e que a taxa de 
natalidade também influencia este tipo de fenómeno. Quando questionado sobre a 
realidade no ensino particular e cooperativo, Miguel Caramelo anota que também se 
regista uma diminuição de alunos e destaca o impacto negativo do fecho do Colégio 
Algarve, uma instituição com um percurso histórico que fez parte da educação e 
desenvolvimento de muitos jovens farenses. O Delegado Regional de Educação 
acrescentou que a crise financeira tem afetado significativamente a área da educação e 
salientou que o problema que levou ao encerramento do Colégio Algarve também tem 
afetado outros colégios particulares da região que têm vindo a cessar atividade. O 
Presidente acrescentou que os alunos do colégio referido foram distribuídos pelos 
estabelecimentos de ensino da rede pública e que, ainda assim, se verifica uma tendência 
para a diminuição da frequência escolar. Alberto Almeida sublinha que no próximo ano 
também se preveem alterações, uma vez que os cursos de educação e formação de 
adultos irão terminar e serão substituídos pelos vocacionais. João Neves, representante 
dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, partilhou que, ao nível dos cursos 
dirigidos para os jovens, se notou um número mais elevado de formandos em dois mil e 
treze, comparativamente ao ano de dois mil e doze. Rogério Bacalhau Coelho conclui que 
no Concelho existem boas respostas ao nível do ensino secundário e profissional através 
do trabalho desenvolvido pelas escolas secundárias, pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, entre outros, no 
entanto é notório que cada vez há menos jovens a frequentar as diferentes modalidades. 
No âmbito da transferência de competências informou que os protocolos já foram 
celebrados com os agrupamentos de escolas do Concelho e que brevemente será dado 
início ao processo da transferência de verbas. Por relação ao domínio da ação social 
escolar mencionou que desde o ano letivo dois mil e onze, doze foram reformuladas, por 
força da lei, as regras de atribuição de escalão A ou B, pelo que para prevenir situações 
de dificuldade e ou asfixia familiar se optou por contemplar na referida tipologia o escalão 
três da Segurança Social. Nesse sentido, os dados comprovam um aumento dos alunos 
com Escalão B. Contudo, no presente ano letivo denota-se também um aumento dos 
alunos com Escalão A, o que comprova o aumento de famílias com dificuldades 
financeiras, podendo estar associado a um aumento do desemprego. Esclareceu que o 
serviço de refeições escolares contempla as refeições e os lanches, sendo estes 
constituídos por um iogurte e uma sandes, estando os alunos com escalão A isentos de 
pagamento e os que têm escalão B pagam metade do valor. Mencionou que os alunos 
transportados são cerca de oitocentos e setenta e dois, ou seja um número aproximado 
ao ano letivo anterior. Para concluir a apresentação, o Presidente referiu que quando 
estiver concluída a monitorização da carta educativa, em maio ou junho, na próxima 
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reunião o conjunto de dados a apresentar será mais alargado. Seguidamente esclareceu 
que desde há dois anos que implementou uma nova estratégia de operacionalização do 
Conselho Municipal de Educação, convidando palestrantes de várias instituições para 
apresentarem dados e conteúdos que possam ser debatidos e dar lugar a uma partilha de 
conhecimentos e de eventuais parcerias. Deste modo passou a palavra à Subcomissário 
Marisa Nunes que apresentou diapositivos com informações relativas à segurança no 
contexto escolar e às ações desenvolvidas com as escolas. Depois de concluída a 
apresentação, o Presidente agradeceu a prestação da Equipa da Escola Segura que, de 
modo significativo, tem contribuído para melhorar o ambiente escolar. Dirigiu os 
agradecimentos aos elementos da Polícia de Segurança Pública presentes e ao 
representante da Guarda Nacional Republicana. Manuel Célio Conceição partilhou que, 
estando envolvido em diversas comissões de avaliação externa, tem a perceção de que a 
comunidade educativa e os encarregados de educação têm, no Concelho de Faro, uma 
relação positiva com as forças de segurança, fator que se demarca de alguns dos outros 
concelhos do Algarve, onde essa relação é conotada negativamente. Ester Tangarrinha 
referiu que a equipa da Escola Segura já faz parte da escola, não se restringindo a um 
parceiro formal, mas envolvendo-se no ambiente escolar, com uma proximidade favorável 
à garantia das boas condições de segurança. Carlos Luís concordou e justificou ser um 
elogio merecido para as forças de segurança devido ao meritório trabalho que 
desenvolvem, assumindo-se sempre como uma força presente e colaborante. Rogério 
Bacalhau recordou que no início da atividade letiva da Escola Secundária Pinheiro e Rosa 
os agentes policiais eram encarados como elementos estranhos ao ambiente escolar, no 
entanto e depois de vários esforços de contacto e proximidade essa perceção, por parte 
dos alunos, foi mudando e hoje são também elementos bem-vindos e integrados no 
contexto escolar. Miguel Caramelo questionou os agentes sobre um assunto mais 
específico, solicitando indicação de como se deve agir quando um progenitor tem a tutela 
da criança, mas é o outro progenitor que o vai recolher à escola e os docentes ficam sem 
saber como agir, pois também não é conveniente nem se pode retirar à força uma criança 
dos braços de um pai ou de uma mãe. Sobre este assunto o Chefe Artur Silva indicou que 
deve ser contactada a esquadra respetiva e ter em atenção a decisão do tribunal sobre a 
regulação do poder paternal. O Capitão Paulo Santos informou que, no caso da área da 
jurisdição da Guarda Nacional Republicana, os militares destacados para a Escola Segura 
são os que devem ser contactados porque a escola tem os seus contactos, para o efeito. 
Ana Santos acrescentou que a escola também deve ter em sua posse uma cópia do 
documento que comprova a decisão do tribunal a respeito do poder paternal. Miguel 
Caramelo anuiu ter conhecimento das obrigações mas confirmou novamente que, por 
vezes, a recolha da criança é objeto de conflito entre os progenitores, ainda que haja 
decisão do tribunal. Otília Mestre questionou os agentes de autoridade presentes sobre a 
existência de contactos com serviços de apoio institucional, no caso de ser necessário 
acompanhar os consumidores de substâncias psicoativas, e o Agente Principal Domingos 
Santos confirmou que é feita a devida comunicação e colaboração nesses casos. 
Adiantou ainda que, para além das ações de sensibilização sobre o consumo de 
substâncias é assegurada a devida vigilância e são feitas rusgas não programadas. A 
representante dos Serviços Públicos de Saúde fez ainda referência ao projeto Escola 
Ativa, aos problemas de obesidade e de magreza que pode estar ligada a problemas de 
saúde e à fome, afirmando que deveriam ser articuladas medidas de diagnóstico e de 
intervenção nestes casos. O Presidente deu indicações para que se realizasse uma 
reunião com a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, com o Chefe da 
Divisão de Educação e com a representante do projeto Escola Ativa, para se analisarem 
estes casos. Informou já ter alertado as direções dos agrupamentos de escolas para 
sinalizar crianças carenciadas, de modo a que os mesmos possam ser incluídos no 
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escalão A ou B ou ser emitida autorização para que esses alunos sinalizados almocem 
gratuitamente. Alberto Almeida anotou que apesar de existirem muitas restrições 
financeiras, esse tipo de situações, relacionadas com a fome, são inadmissíveis e existem 
condições para as ultrapassar, ainda que, admitiu, algumas dessas situações (de fome) 
aconteçam pelo facto das famílias terem vergonha do estado em que se encontram. 
Sublinhou que o trabalho de articulação entre o Ministério de Educação, as Câmaras 
Municipais e os Agrupamentos de Escolas permite dar resposta a este tipo de 
necessidades. Graciete Campos informou que a Associação Portuguesa de Paralisia 
Cerebral tem em curso um projeto de angariação de bens alimentares, contando com o 
apoio do Supermercado Lidl de Loulé e garantindo, desta forma, a disponibilização de 
cabazes a agregados familiares carenciados. Fez ainda referência às dificuldades que 
atravessa a educação especial, sendo diariamente questionada pelos pais sobre o futuro 
da unidade de multideficiência da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, onde 
trabalham com casos de multideficiência que exigem um acompanhamento continuado. 
Não existem indicações concretas sobre o destacamento de docentes e deveria ser 
pensada a abertura de uma nova unidade porque há várias crianças para acompanhar, a 
este nível. De igual modo e em carta social deve ser refletido o domínio da deficiência, 
pois as Instituições Particulares de Solidariedade Social deparam atualmente com 
problemas que comprometem a sua atividade. Manuel Célio Conceição salientou que esta 
é uma realidade desumana para as crianças com deficiência e para os funcionários que 
não têm preparação, formação e competências para lhes dar apoio. Disse ser muito 
comum ouvir-se falar de escola inclusiva mas que importa ter em atenção este tipo de 
situações, bem como o devido acompanhamento. Sugeriu que este poderá ser um tema a 
abordar numa das próximas reuniões do Conselho Municipal de Educação e para esse 
efeito podemos contar com o contributo de docentes e técnicos que trabalham na área, 
em Faro. O Presidente da Câmara Municipal afirmou subescrever o que foi dito por 
Graciete Campos e por Manuel Célio Conceição, destacando que neste âmbito da 
educação especial não é prestado um serviço eficaz e integrado porque o pessoal de 
apoio às crianças com necessidades educativas especiais não tem preparação para 
desenvolver esse trabalho. O Chefe Artur Silva tomou a palavra para informar que alguns 
elementos da equipa da Escola Segura estão a frequentar uma formação em língua 
gestual para poder assegurar o desenvolvimento das ações de sensibilização com os 
alunos surdos das escolas do Concelho. O Delegado Regional de Educação confirmou 
que estamos a viver um momento difícil que atinge a educação em geral, onde se inclui a 
educação especial. No entanto e apesar de todos os constrangimentos, as equipas da 
educação especial do Ministério da Educação têm mobilizado todos os esforços no apoio 
devido, no sentido de garantirem a resposta adequada às exigências. Finalizou 
esclarecendo que a própria reestruturação do MEC limitou as competências do Delegado 
Regional de Educação, restringindo assim o âmbito de intervenção das Direções de 
Serviços da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, que, apesar de tudo, 
continuam a apostar numa relação de proximidade com os agrupamentos e os 
municípios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O João Nuno Neves, que no Conselho Municipal de Educação representa os Serviços de 
Emprego e Formação Profissional, foi designado representante do Conselho Municipal de 
Educação de Faro no Conselho Municipal da Juventude.--------------------------------------------- 
No final da reunião foi oferecido a todos os presentes o livro O Poeta do Amor e da 

Ternura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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.------------- 
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___________________________                  

Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Presidente da Câmara Municipal de Faro 

 
 

 
 

 

____________________________ 
 

Doutor Manuel Célio Conceição 
Representante das Instituições do Ensino Superior 

Público  


