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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte e três 
 
Ao décimo dia do mês de dezembro 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 – Análise do início do ano letivo dois mil e catorze, dois mil e quinze;------------ 
Ponto três – Apresentação sobre Emprego e Formação, a cargo de João Neves e José 
Tocha, diretor e diretor-adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro; 
Ponto quatro – Outros assuntos;--------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho; em substituição 
do Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Ilda Silva; o Delegado Regional de 
Educação da Direção de Serviços da Região Algarve, Alberto Almeida, e o Chefe da 
Equipa Multidisciplinar, Carlos Nunes; o representante das Instituições do Ensino 
Superior Público, Manuel Célio Conceição; José Francisco Figueira, em substituição do 
representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público; a representante do 
Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Ester Tangarrinha; a representante do 
Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília César; o representante 
dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados, Miguel 
Caramelo; os representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
Ana Santos e José Figueiredo; Graciete Campos, representante das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social; o representante dos Serviços Públicos de Saúde, 
Joaquim Bodião, e Otília Mestre, da Equipa da Saúde Escolar; o representante dos 
Serviços de Emprego e Formação Profissional, João Neves; a representante do 
Conselho Municipal de Juventude de Faro, Filipa Silva; em substituição do 
representante da Polícia de Segurança Pública, Chefe Artur Silva; e o Sargento-              
-Ajudante Luís Guerreiro, em substituição do representante da Guarda Nacional 
Republicana.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes, na qualidade de convidados, o Delegado Regional do Al-
garve do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Carlos Baía; o Diretor-Adjunto 
do Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro, José Tocha; o Diretor do Agru-
pamento de Escolas do Montenegro, Carlos Bonança; o Diretor do Agrupamento de Es-
colas Pinheiro e Rosa, Francisco Soares; a Diretora do Departamento de Ação Social e 
Educação, Ana Sofia Pina; o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos; a Técnica 
Superior da Divisão de Educação, Noémia Valente; e a Assistente Técnica da Divisão 
de Educação, Ana Neves.----------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião: a representante dos Serviços da Segurança 
Social, Noélia Oliveira; o representante das Freguesias, Steven Piedade, tendo 
justificado a ausência atempadamente; o representante dos Serviços Públicos da área 
da Juventude e do Desporto, José Vieira; o representante das Associações de 
Estudantes, por não ter sido ainda indicado representante; e a Diretora do Agrupamento 
de Escolas Tomás Cabreira, Ana Paula Marques.---------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Educação de Faro, 
Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião saudando todos os presentes e 
agradecendo a sua presença, dando início à ordem de trabalhos:------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a ata 
vinte e dois, relativa à reunião realizada no dia dezasseis de julho de dois mil e catorze.- 
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No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Munici-
pal passou à apresentação e análise dos dados relativos ao início do ano letivo dois mil 
e catorze, dois mil e quinze, designadamente o número de alunos da educação pré-        
-escolar, do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário, 
das Redes Pública, Solidária e Privada do concelho de Faro. Relativamente à ação so-
cial escolar, verificou-se que o número de alunos abrangidos pelo escalão A e B sofreu 
um ligeiro aumento comparativamente ao ano letivo anterior, tendo sido esclarecido que 
os números apresentados são provisórios, uma vez que ao longo do ano escolar vão 
sendo apoiados novos casos de carência à medida que são detetados. Foi, também, 
notado que há duzentas e cinquenta crianças que beneficiam do prolongamento de ho-
rário nos estabelecimentos de educação pré-escolar da Rede Pública. No que respeita 
às refeições escolares, foi indicado que, nos estabelecimentos de educação pré-escolar 
e do primeiro ciclo do ensino básico, por dia, são servidas, em média, duas mil e duzen-
tas refeições, que são confecionadas nos refeitórios escolares, e cento e quarenta e três 
refeições pré-confecionadas, bem como mil e duzentos lanches. No que se refere aos 
transportes escolares, referiu que, neste ano letivo, há cerca de novecentos e sessenta 
e oito alunos que são transportados em veículos municipais e em transportes públicos 
para os respetivos estabelecimentos de ensino.------------------------------------------------------- 
Para concluir a apresentação, Rogério Bacalhau Coelho revelou que foram colocados 
quarenta assistentes operacionais e três assistentes técnicos nos agrupamentos de es-
colas de Faro, em regime de contrato de emprego e inserção profissional; nesse âmbito, 
manifestou o agradecimento ao Instituto de Emprego e Formação Profissional pelo 
apoio que tem dado no sentido de agilizar o processo para integrar os contratos de em-
prego inserção nas escolas.--------------------------------------------------------------------------------- 
Terminada a apresentação, o Presidente da Câmara Municipal de Faro indagou os pre-
sentes se queriam colocar alguma questão ou dar contributos sobre os dados apresen-
tados. O Delegado Regional de Educação, Alberto Almeida, tomou a palavra e referiu 
que, no caso da Escola Básica da Lejana, houve pressão para contornar a lei, formando 
duas turmas do primeiro ano, do primeiro ciclo do ensino básico, com alunos que com-
pletavam seis anos após a data de quinze de setembro, data estabelecida no Despacho 
nº 5048-B/2013, de 12 de abril. O Delegado Regional de Educação explicou que a cons-
tituição de turmas puras causa alguns constrangimentos, dado que, no caso dos alunos 
que não possuem competências para iniciar o primeiro ciclo, posteriormente, podem 
regressar à educação pré-escolar, tendo que ser fundamentado o retorno. ------------------ 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro esclareceu que, de acordo com a lei, a ma-
trícula no primeiro ano do primeiro ciclo do ensino básico é obrigatória para as crianças 
que completem seis anos de idade até quinze de setembro; as crianças que completem 
seis anos de idade entre dezasseis de setembro e trinta e um de dezembro podem in-
gressar no primeiro ciclo se tal for requerido pelo encarregado de educação e caso exis-
tam vagas nas turmas já constituídas. Assim, com a abertura da Escola Básica da Leja-
na, houve pressões para que fossem criadas mais duas turmas do primeiro ano nesta 
escola, passando de duas para um total de quatro turmas de primeiro ano; portanto, 
atualmente há, na escola, mais uma turma do primeiro ano, uma vez que a mesma foi 
concebida para ter três turmas de cada ano.----------------------------------------------------------- 
O Delegado Regional de Educação salientou que as instruções para o próximo ano im-
pedem o funcionamento de escolas do primeiro ciclo em regime duplo.------------------------ 
Graciete Campos afirmou que estava prevista uma unidade de multideficiência para a 
Escola EB1 da Lejana e perguntou ao Delegado Regional de Educação se ainda conti-
nua prevista a abertura da referida unidade. À questão formulada, respondeu o Chefe da 
Equipa Multidisciplinar, Carlos Nunes, que atualmente só há uma aluna a frequentar a 
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escola; explicando que a unidade foi criada e autorizada, mas que até agora só foi sina-
lizada uma criança.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante das Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, 
mencionou que é importante que todos tenham conhecimento do conjunto de dados 
apresentados, reforçando a importância de perceber as taxas de integração, de apurar a 
taxa de ingresso no ensino superior, assim como tentar perceber o que acontece à for-
mação dos alunos do concelho. O Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, respondeu 
que será feito esse esforço como monitorização da Carta Educativa deste ano, apesar 
de a informação não estar acessível; no âmbito das competências da câmara municipal 
será possível analisar a evolução nas escolas do concelho, dando destaque às taxas de 
abandono escolar que, sendo residuais, têm alguma expressão. Afirmou, ainda, que 
aproveitando que há estabilidade nos cinco agrupamentos de escolas do concelho de 
Faro, poderá haver condições para espoletar a preparação do projeto educativo munici-
pal no próximo ano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Municipal 
passou a palavra ao Delegado Regional do Algarve do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, Carlos Baía, que fez uma introdução à apresentação sobre Emprego e 
Formação, a cargo de João Neves e José Tocha, diretor e diretor-adjunto do Centro de 
Emprego e Formação Profissional de Faro. Seguidamente, João Neves começou por 
apresentar a área de intervenção da Delegação Regional do Algarve do IEFP, I. P., pas-
sando à Formação Profissional, que se divide em formação profissional para jovens e 
para adultos, tendo apresentado a diversa oferta formativa do Serviço de Formação Pro-
fissional de Faro, assim como as regras para aceder essa formação. Em seguida, José 
Tocha tomou a palavra e iniciou por fazer uma breve caracterização do Mercado de 
Emprego no concelho de Faro, passando a referir as Medidas Ativas de Emprego, tais 
como os apoios à contratação, os apoios à reinserção de desempregados em atividades 
socialmente úteis, finalizando com a apresentação de outras medidas de apoio ao em-
prego, designadamente os apoios ao empreendedorismo. ----------------------------------------  
O presidente do Conselho Municipal de Educação, Rogério Bacalhau, agradeceu a 
apresentação, sugerindo que no plano de formação de línguas fossem incluídos o 
idioma russo e o chinês. Em seguida passou a palavra aos conselheiros que no geral 
agradeceram a apresentação que se revelou muito esclarecedora, tendo sido colocadas 
algumas questões relacionadas com o analfabetismo e a falta de formação e na sua 
ligação com o desemprego na população adulta. João Neves respondeu que, há cerca 
de quatro anos, participou num estudo que comprova que quanto maior for o nível de 
formação, menos tempo se passa desempregado; José Tocha, também, corroborou a 
ideia de que quanto mais escolaridade tem a pessoa, mais disponível está para receber 
formação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo terminado a discussão sobre os dados apresentados, o Presidente da Câmara 
Municipal agradeceu ao Delegado Regional do Algarve do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, Carlos Baía, e ao Diretor e Diretor-Adjunto do Centro de 
Emprego e Formação Profissional de Faro, João Neves e José Tocha, a apresentação. - 
Passando ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Municipal de 
Faro comunicou aos conselheiros que tinha indicado o seu nome como representante do 
Conselho Municipal de Educação para integrar a constituição e entrada em 
funcionamento da comissão de acompanhamento do contrato de autonomia do 
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa. Relembrou, ainda, que passam a fazer parte 
da constituição do grupo de trabalho para a monitorização da Carta Educativa a Diretora 
do Departamento de Ação Social e Educação do Município de Faro, Ana Sofia 
Samorano Pina, a representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Ester 
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Tangarrinha, e o representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
José Figueiredo; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
No final da reunião foi oferecido, a todos os elementos presentes, o livro Entre o azul do 

mar e o verde dos arrozais, de Maria Olímpia Mendes.--------------------------------------------- 
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 pelo representante das Instituições do 
Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, que secretariou a reunião.--------------- 
 

 
 

___________________________                  
Dr. Rogério Bacalhau Coelho 

Presidente da Câmara Municipal de Faro 
 

 
 
 

 

____________________________ 
 

Doutor Manuel Célio Conceição 
Representante das Instituições do Ensino Superior 

Público  

 


