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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte e quatro 
 
Ao décimo quinto dia do mês de julho do ano dois mil e quinze, 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 – Apresentação sobre a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a 
cargo de Nídia Cavaco, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Faro;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três – Revisão e atualização da composição e competências do Conselho 
Municipal de Educação de Faro – decreto-lei nº 72/2015, de 11 de maio;---------------------- 
Ponto quatro – Aprovação do VI Relatório de Atualização e Monitorização da Carta 
Educativa – ano letivo 2014/2015;------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco – 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; em substituição do Delegado 
Regional de Educação da Direção de Serviços da Região Algarve, Teresa Laranjo; o 
representante das Freguesias, Steven Piedade; o representante das Instituições do 
Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição; José Francisco Figueira, em 
substituição do Diretor do agrupamento de Escolas João de Deus e representante do 
Pessoal Docente do Ensino Secundário Público; a Diretora do agrupamento de Escolas 
D. Afonso III e representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Ester 
Tangarrinha; o representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e 
Secundário Privados, Miguel Caramelo; a representante das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, Ana Santos; o representante dos Serviços Públicos de 
Saúde, Joaquim Bodião; o representante dos Serviços de Emprego e Formação 
Profissional, João Neves; a representante dos Serviços da Segurança Social, Noélia 
Oliveira; em substituição do representante do Conselho Municipal de Juventude de Faro, 
Rodrigo Teixeira; o representante dos Serviços Públicos da área da Juventude e do 
Desporto, José Vieira; o representante das Associações de Estudantes, Diogo Bárbara; 
em substituição da Diretora do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Eduardo 
Silva; em substituição do Diretor do Agrupamento de Escolas de Montenegro, Manuel 
Mil-Homens; o Diretor do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Francisco Soares; o 
representante da Polícia de Segurança Pública, Subcomissário João Palma; e o 
Sargento-Ajudante Luís Guerreiro, em substituição do representante da Guarda 
Nacional Republicana de Faro.----------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes, na qualidade de convidados, a Presidente da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Nídia Cavaco; o Chefe da Divisão de Educa-
ção, 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 do Pessoal Docente da Educação 
Pré-Escolar Pública, Maria Adília César; o representante das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, José Figueiredo; e Graciete Campos, representante das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, tendo sido justificadas as ausências 
atempadamente ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 2

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 três, relativa à reunião realizada no dia dez de dezembro do ano dois mil e 
catorze.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente passou a palavra à 
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro, Nídia Cavaco, que 
iniciou a sua apresentação relativa à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;------- 
Nídia Cavaco focou vários aspetos relacionados com a natureza oficial, não judiciária, 
das comissões de proteção de crianças e jovens, salientando as principais problemáti-
cas de intervenção, nomeadamente os maus tratos infantis, a negligência parental, os 
contextos familiares de violência doméstica, assim como as carências que se detetam 
ao nível do acompanhamento pedopsiquiátrico e os escassos recursos humanos das 
comissões para dar resposta a todas as situações. Apontou ainda o facto de já terem 
sido identificadas tentativas de instrumentalização das comissões de proteção de crian-
ças e jovens para favorecer uma das partes, no quadro da regulação do poder paternal 
e maternal. Foi ainda clarificado o facto das comissões de proteção de crianças e jovens 
serem detentoras de autonomia funcional, de competências específicas e de atuarem 
sempre através de estratégias mediadoras e negociadoras com as famílias intervencio-
nadas. Ficou patente a relação de proximidade que existe entre as comissões de prote-
ção de crianças e jovens, as autoridades policiais e os tribunais, pois a complexidade 
dos casos em estudo e em acompanhamento pode exigir o envolvimento de vários ato-
res e a posterior tramitação para a esfera judiciária. Referenciou também que a autono-
mia funcional destas instituições é reforçada pela acrescida responsabilidade dos técni-
cos envolvidos, coadjuvando-se o trabalho prestado com o contributo de um Procurador 
do Ministério Público, que se desloca periodicamente à sede da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Faro para analisar e verificar se os procedimentos de trata-
mento dos processos estão a ser devidamente cumpridos. A apresentação da Presiden-
te da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Faro deu lugar a um momento de 
reflexão e de debate sobre os principais problemas que afetam as crianças e jovens da 
nossa sociedade e que também são retratados, em contexto escolar, pelos casos de 
abandono escolar e pelos problemas comportamentais e de indisciplina. O Presidente, 
Rogério Bacalhau Coelho, agradeceu o contributo de Nídia Cavaco, tendo realçado que 
apesar de as comissões de proteção de crianças e jovens atuarem em contextos pro-
blemáticos a sua existência é um bom indicador na resposta a vários problemas, reve-
lando, por parte da sociedade, a tomada de consciência sobre de vários assuntos e o 
imperativo de dar resposta a cada caso. Miguel Caramelo, representante dos Estabele-
cimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados, questionou se os 
limites territoriais de intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Faro coincidem com os do concelho e quantos técnicos trabalham a tempo inteiro. Nídia 
Cavaco confirmou que a delimitação é concelhia, tendo informado que a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Faro dispõe de três técnicos a tempo inteiro.------------ 
Terminada a apresentação de Nídia Cavaco, Presidente da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Faro, o Presidente, Rogério Bacalhau Coelho, encaminhou os 
trabalhos para o ponto três da agenda da reunião, sobre a revisão e atualização da 
composição e competências do Conselho Municipal de Educação de Faro, em virtude 
da entrada em vigor do Decreto-lei nº 72/2015, de 11 de maio. Sobre esta matéria foram 
salientadas as principais alterações, designadamente a integração dos diretores de 
agrupamento de escolas e dos delegados regionais de educação das direções de servi-
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ços das na composição dos conselhos municipais de educação, as eleições para os re-
presentantes do pessoal docente, assim como a necessidade de adequar o regimento à 
nova legislação. A este respeito foi proposta a criação de uma comissão, constituída 
pelos diretores dos agrupamentos do concelho, para dar o seu contributo na reformula-
ção do regimento. Rogério Bacalhau Coelho fez ainda referência ao Decreto-lei nº 
30/2015, de 12 de fevereiro, relativo ao conjunto de transferência de competências para 
os Municípios e que se associa ao mencionado decreto-lei regulamentar dos conselhos 
municipais de educação, no seu artigo 9.º, sobretudo no que diz respeito aos contratos 
interadministrativos. O Presidente manifestou ainda ser favorável ao quadro de transfe-
rência de competências, na área da educação, desde que o município reúna condições 
para responder às exigências e se o processo se revelar favorável para a comunidade 
educativa. Explicou que o assunto já foi divulgado junto das direções dos agrupamentos 
de escolas e dos conselhos gerais, no sentido de estes se pronunciarem e emitirem pa-
recer sobre as matérias consagradas no processo de transferência de competências.- 
Relativamente à rede escolar do concelho, Rogério Bacalhau Coelho informou os mem-
bros presentes de que para o próximo quadro comunitário de financiamento será con-
templada a proposta de construção, de raiz, da Escola Básica com Jardim de Infância 
das Gambelas, pois revela-se como sendo a prioridade mais imediata, no âmbito das 
projeções consideradas em carta educativa. Sobre este tópico comunicou também que o 
Agrupamento de Escolas João de Deus está a efetuar as diligências necessárias à dis-
ponibilização de mais duas salas de educação-pré-escolar, uma na Escola Básica do 
Primeiro Ciclo da Penha e outra na Escola Básica do Primeiro Ciclo do Areal Gordo. No 
que diz respeito ao serviço de refeições escolares o Presidente esclareceu que foi asse-
gurada a abertura de procedimento concursal e que se aguarda visto do Tribunal de 
Contas, para estabelecer contrato com a empresa selecionada, a empresa Gertal. Refe-
riu que foi estabelecido um protocolo com o Ministério da Educação e da Ciência para 
arranjo do piso e dos balneários do Pavilhão da Escola Básica de Segundo e Terceiro 
Ciclos D. Afonso III. Quanto ao pessoal não docente advertiu ser necessário recorrer 
novamente aos contratos de emprego e de inserção do Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional. Acrescentou que será lançado concurso de mobilidade para trabalha-
dores da Administração Pública.--------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, no âmbito do ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente apresen-
tou alguns diapositivos com dados referentes à frequência e evolução do número de 
alunos nos estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico, ensino básico 
mediatizado, ensino secundário e ensino superior. Destacou-se um aumento do número 
de alunos na educação pré-escolar da rede pública, explicada, sobretudo, pela abertura 
de três salas na Escola Básica da Lejana. Fez referência à estabilização do número de 
alunos no ensino básico e a uma ligeira diminuição no ensino secundário. Reforçou que 
estão a ser mobilizados esforços para obter financiamento e avançar com a candidatura 
da Escola Básica das Gambelas e salientou ter havido uma diminuição gradual dos ho-
rários duplos, em virtude da inauguração da Escola Básica da Lejana e da reorganiza-
ção de turmas, assegurada pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso III. Prevê-se que 
para o ano as escolas funcionem em regime de horário normal. Teresa Laranjo, em re-
presentação da Direção de Serviços da Região do Algarve confirmou que, em Faro, o 
único caso de horário duplo será o da Escola Básica do Primeiro Ciclo e do Ensino Bá-
sico da Culatra, devido à vigência das duas modalidades de ensino. Eduardo Silva, em 
representação do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, confirmou que no próximo 
ano letivo, dois mil e quinze, dois mil e dezasseis, já não existirão horários duplos nas 
Escolas Básicas de São Luís e Bom João. Manuel Célio Conceição, representante das 
Instituições de Ensino Superior Público, destacou o aproveitamento escolar no terceiro 
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ciclo do ensino básico, referindo que as elevadas retenções, verificadas ao longo dos 
anos, devem justificar intervenção neste ciclo de estudos, por forma a diagnosticar ne-
cessidades e responder adequadamente aos casos de insucesso. Ilda Silva mencionou 
ser necessário recolher dados, ao longo do ano letivo, sobre o número de alunos que 
frequenta o Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular, de modo a aferir o 
grau de satisfação, face às atividades que as crianças frequentam.-------------------------- 
Manuel Célio Conceição questionou se nas Escolas Básicas do Segundo e Terceiro Ci-
clos Joaquim Magalhães e Santo António, onde se verifica sobrelotação, se mantêm as 
turmas do novo ano de escolaridade. Eduardo Silva, em representação do Agrupamento 
de Escolas Tomás Cabreira, confirmou que o nono ano se mantém em funcionamento 
na respetiva Escola. José Figueira, em representação do Agrupamento de Escolas João 
de Deus, comunicou que no caso dos alunos do nono ano da Escola Básica de Santo 
António a decisão ainda não está tomada.---------------------------------------------------- 
No que concerne à rede de ofertas educativas Francisco Conde Soares, Diretor do 
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, referiu que a oferta de cursos não deve ser 
encarada como uma forma de captar alunos, pois é necessário haver equilíbrio. Adian-
tou que a Escola Básica do Segundo e Terceiro Ciclos José Neves Júnior foi das primei-
ras da região a disponibilizar o Programa Integrado de Educação e Formação, uma me-
dida excecional para reintegrar os jovens no sistema escolar, mas que exige esforços 
acrescidos, por parte do corpo docente e não docente, bem como uma gestão escolar 
devidamente concertada e contextualizada.------------------------------------------------------------ 
Rogério Bacalhau Coelho ressalvou que, no domínio da oferta escolar é salutar que haja 
alguma competição, controlada, pois os próprios estabelecimentos de ensino vão cons-
truindo a sua identidade e áreas de especialização. Manuel Célio Conceição concordou 
ser imperioso estabelecer um equilíbrio social nas próprias ofertas disponibilizadas, evi-
tando a concorrência desmedida na abertura de cursos. Diogo Bárbara, representante 
da Associação de Estudantes, indicou a necessidade de haver mais comunicação e inte-
ração entre as escolas do concelho, devendo-se respeitar a equidade no número de 
turmas que cada escola deve suportar. Teresa Laranjo, em representação da Direção de 
Serviços da Região do Algarve, informou que o concelho de Faro é o único do Algarve 
em que, entre as escolas, não se verifica a repetição de cursos do ensino profissional. 
Confirmou que foi feito, ao longo dos anos, um trabalho exaustivo nesse sentido, procu-
rando evitar a sobreposição de áreas. Rodrigo Teixeira, em representação do Conselho 
Municipal da Juventude, enfatizou que as escolas se deveriam especializar em áreas de 
ensino e formação. Eduardo Silva salientou que a definição do número de turmas e a 
oferta formativa das escolas dependem dos recursos disponíveis, nomeadamente no 
que respeita às características e perfil do corpo docente. José Figueira acrescentou que, 
na legislação vigente, estão estipulados limites para o número de alunos por turma. O 
Presidente admitiu ser necessário respeitar os limites na lotação das turmas e das esco-
las, no entanto, indicou que podem ser feitos reajustamentos, de modo a alargar as pos-
sibilidades de aceitação do número de alunos, face à capacidade, em termos de espa-
ços, dos estabelecimentos de ensino. ------------------------------------------------------------------- 
O Presidente deu por terminada a discussão do último ponto e questionou os conselhei-
ros sobre a aprovação do VI relatório de atualização e monitorização da carta educativa, 
ano letivo dois mil e catorze, dois mil e quinze. O documento foi aprovado, por unanimi-
dade, pelos membros presentes. A este respeito Manuel Célio Conceição, representante 
das Instituições de Ensino Superior Público e membro do Grupo de Trabalho para Atua-
lização e Monitorização da Carta Educativa, felicitou os técnicos do município pelo exce-
lente trabalho desenvolvido, uma vez que é um documento que permite fazer a leitura 
da realidade e encetar discussões salutares como as que têm ocorrido nas reuniões do 
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conselho, abordando vários aspetos e problemáticas do sistema educativo, em Faro. 
Ressalvou ainda que a carta educativa é um instrumento dinâmico, suscetível de sofrer 
melhorias e alterações ao longo dos anos. Ester Tangarrinha, Diretora do Agrupamento 
de Escolas D. Afonso III, representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público e 
membro do referido grupo de trabalho, confirmou partilhar da mesma opinião. O Presi-
dente agradeceu as observações e também felicitou o Chefe da Divisão de Educação e 
os Técnicos presentes, reconhecendo que o processo que antecede a apresentação da 
informação é exaustivo, rigoroso e trabalhoso. José Domingos, Chefe da Divisão de 
Educação agradeceu e disse ser importante reconhecer os contributos de todos.-----------
Diogo Bárbara, representante da Associação de Estudantes, agradeceu aos represen-
tantes das direções dos agrupamentos de escolas e ao Presidente da Câmara Municipal 
de Faro todo o apoio despendido no mandato em curso.-------------------------------------------  
No final da reunião foi oferecido, a todos os elementos presentes, o livro Liberdade de 
Expressão, Imprensa e Justiça, de João Luís Rodrigues Gonçalves.---------------------------- 
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.--------------- 
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Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Presidente da Câmara Municipal de Faro 
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Doutor Manuel Célio Conceição 
Representante das Instituições do Ensino Superior 

Público  

 


