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Conselho Municipal de Educação de Faro  

 
Ata número vinte e seis 

 
 
Ao vigésimo quarto dia do mês de maio do ano dois mil e dezasseis, pelas dezasseis 
horas e trinta minutos, 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 – Projeto Educativo Municipal – etapas de trabalhos---------------------------------- 
Ponto três – 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 representação do 
Delegado Regional de Educação da Direção de Serviços da Região Algarve, Vitor 
Fontinha; a Diretora do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Ana Paula Marques; 
a Diretora do Agrupamento de Escolas Afonso III, Ester Tangarrinha; José Figueira; em 
substituição do Diretor do Agrupamento de Escolas João de Deus, o Diretor do 
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Francisco Soares; o Diretor do Agrupamento 
de Escolas do Montenegro, Manuel Mil-Homens; o representante das Instituições do 
Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição; Célia Ramos; representante do 
Ensino Básico Público, o representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino 
Básico e Secundário Privados, Miguel Caramelo; o representante dos Serviços de 
Emprego e Formação Profissional, Fátima Cortes; a representante dos Serviços da 
Segurança Social, Noélia Oliveira; Os representantes da Policia de Segurança Pública 
Manuel Espanhol e Mangas Santos;.--------------------------------------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes, na qualidade de convidados os Presidentes dos Conselhos 
Gerais dos Agrupamentos de Escola, Carlos Pedro, Presidente do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Ana Silva, Presidente dos Conselhos Gerais 
do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Aldemira Pinho, Presidente do Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas do Montenegro, Júlio Cachola, Presidente do Conse-
lho Geral do Agrupamento de Escolas D. Afonso III, a Diretora do Departamento de 
Ação Social e Educação, Ana Sofia Pina; o Chefe da Divisão de Educação, José Do-
mingos; António Fragoso, professor da Universidade do Algarve; Sandra Valadas, pro-
fessora da Universidade do Algarve;----------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião, Teresa Matias, Presidente do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas João de Deus o representante das Freguesias, Steven 
Piedade;  a representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública, Maria 
Adília César; a representante das Associação de Pais e Encarregados de Educação, 
Ana Santos; 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, o representante da Guarda Nacional Republicana, Filipe 
Mendes; também não estiveram presentes mas justificaram atempadamente, José 
Figueiredo, representante das Associações de Pais; Graciete Campos, representante 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social, o representante dos Serviços 
Públicos de Saúde, Joaquim Bodião;--------------------------------------------------------------------- 
A Diretora de Departamento de Ação Social e Educação, Ana Pina, iniciou a reunião 
saudando todos os presentes e agradecendo a sua presença, e justificando a não 
presença do senhor presidente no início dos trabalhos devido a um ligeiro atraso pois 
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encontrava-se na CCDR numa reunião da comissão de acompanhamento ao 
CRESC2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes da entrada na ordem de trabalhos, o Chefe de Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Promoção Turística, João Vargues apresentou o projeto EX.I.T.E. uma 
parceria entre a Câmara Municipal de Faro, a IBM e a Universidade do Algarve, foi 
solicitada a divulgação desta iniciativa junto das alunas.-------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a ata 
vinte e quatro, relativa à reunião realizada no dia quinze de julho de dois mil e quinze, 
secretariada pela Diretora de Agrupamento Afonso III, em substituição do secretário 
Manuel Célio Conceição, que não esteve presente na última reunião, e cuja falta fora 
devidamente justificada.-------------------------------------------------------------------------------------- 
No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, a, Diretora de Departamento de 
Ação Social e Educação, Ana Pina, passou à apresentação dos diapositivos relativos ao 
Projeto Educativo Municipal.-------------------------------------------------------------------------------- 
Feita a apresentação desta parte, prosseguiu o conselheiro Manuel Célio da Conceição, 
com as Informações pedidas a cada parceiro nomeadamente, indicação dos eixos estra-
tégicos do respetivo projeto educativo ou das ações com impacto em educação no con-
celho; identificação dos problemas / das necessidades em educação no concelho; identi-
ficação das possibilidades/ das capacidades / dos meios de resposta aos problemas/ às 
necessidades anteriormente repetidas; contributos para o PEM que ajudem a delimitar a 
estratégica educativa para o concelho.------------------------------------------------------------------- 
Terminada a apresentação, Manuel Célio Conceição, agradeceu o convite à Universida-
de, bem como o convite pessoal a ele feito pelo Senhor Presidente da Autarquia, refe-
rindo ainda que se pretende que este documento seja participado e reconhecido por to-
dos os agentes da comunidade educativa como um documento orientador e congrega-
dor de diferentes setores da atividade concelhia, bem como da gestão e da planificação 
da educação no concelho de Faro.------------------------------------------------------------------ 
Rogério Bacalhau, tomou de seguida a palavra e salientou que este projeto é um projeto 
do Município e não um projeto do presidente, e que os intervenientes têm independência 
total para desenvolver o seu trabalho. Solicitou ainda o envolvimento e colaboração de 
todos na obtenção de resposta de forma a se espelhar a realidade do concelho e as 
possíveis soluções para os problemas identificados bem como a antevisão do futuro da 
educação a nível concelhio. Agradeceu ao reitor da Universidade do Algarve por ter 
aceite o pedido de colaboração dos professores Manuel Célio Conceição, António Fra-
goso e Sandra Valadas no projeto, e também aos professores pela pronta disponibilida-
de com que aceitaram o repto, salientando que é uma colaboração graciosa no segui-
mento do excelente relacionamento entre a Universidade do Algarve e a Autarquia.------- 
Manuel Célio Conceição, tomou a palavra para mostrar a disponibilidade total dos pro-
fessores envolvidos no projeto para participarem nos Conselhos Gerais dos Agrupamen-
tos de Escolas em que esta questão venha a ser tratada.------------------------------------------ 
De seguida passou-se ao ponto três da ordem de trabalhos outros assuntos:---------------- 
O Presidente falou sobre o projeto “Saber Nadar”, dizendo que como resultado do ato 
inspetivo este projeto foi posto em causa, deixando de ser aplicado em três agrupamen-
tos. Salientou ainda que este projeto é uma mais valia e perguntou aos agrupamentos 
se têm condições para continuar a desenvolvê-lo, corrigidas as alegações apontadas na 
inspeção. Ilda Silva pediu esclarecimentos sobre as razões para o termo do projeto, a 
que Manuel Mil-Homens respondeu que a inspeção alegou que o projeto nos moldes em 
que estava a ser praticado não podia ser incluído na componente letiva, pois não era o 
professor que entrava dentro da piscina com os alunos, mas sim um monitor. Desta in-
terpretação da inspeção resulta que o professor titular ficava com horas a menos na 
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componente letiva e horas a mais na componente não letiva. Mais se afirmou que a 
inspeção não ofereceu qualquer solução. Ilda Silva perguntou se os presentes como 
membros do Conselho Municipal de Educação poderiam ter acesso ao relatório da 
inspeção na parte da recomendação para futura tomada de posição. Manuel Mil-
Homens e Ana Paula Marques, disseram que dariam acesso relatório da inspeção na 
parte da recomendação. Rogério Bacalhau respondeu que a Autarquia reagiu atempa-
damente por carta enviada  ao Ministro da Educação.-----------------------------------------------
----------------- 
O Senhor Presidente informou que estão a decorrer dois procedimentos concursais para 
equipamentos das escolas, um referente a mobiliário e outro a equipamentos de cozi-
nha, de forma a colmatar algumas necessidades detetadas.-------------------------------------- 
Foram ainda os membros do conselho informados pelo Senhor Presidente de que se 
encontra a decorrer uma revisão ao orçamento tendo por base o saldo da gestão do ano 
transato o que vai permitir levar aos órgãos competentes um procedimento concursal 
comum, para constituição de emprego público por tempo indeterminado destinado a tra-
balhadores com ou sem vinculo de emprego público, para a contratação de quarenta e 
cinco assistentes operacionais na área de apoio a ação educativa para as escolas, com 
vinculo de emprego público. Afirmou ainda que está na fase final o procedimento em 
que se pretendia contratar treze assistentes operacionais com vinculo jurídico à função 
pública também para as escolas, mas que dos vinte e cinco candidatos apenas cinco 
estão em condições de serem contratados. Explicou ainda o Presidente que os motivos 
que possibilitaram estas novas contratações foram uma melhoria da situação financeira 
e as novas regras do orçamento de estado para a ano de 2016.---------------------------------  
Rogério Bacalhau Coelho disse ainda que nas próximas férias letivas pretende-se subs-
tituir as janelas na Escola E.B.1 do Carmo/Jardim de Infância. Ao nível das Escolas do 
segundo e terceiro ciclo pretende-se pintar o pavilhão da escola Poeta Emiliano da Cos-
ta, e arranjar o pavimento do pavilhão da E.B.2,3 D. Afonso III, com verbas disponibili-
zadas pelo protocolo existente entre a Autarquia e o Ministério da Educação, comunicou 
ainda a pretensão da autarquia em adquirir duas carrinhas para transporte escolar em 
virtude de algumas das existentes, em função dos anos de circulação, legalmente dei-
xam de poder transportar crianças, embora possam continuar a circular,.--------------------- 
Manuel Célio Conceição, informou que os cursos da Universidade do Algarve, têm sido 
submetidos a avaliação e acreditação junto da Agencia Nacional e que têm tido, em re-
gra acreditação total.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente Rogério Bacalhau, referiu ainda que a Universidade foi a instituição que 
mais contribuiu para o desenvolvimento económico e social do Algarve, pois esta insti-
tuição contribui com recursos humanos que são uma mais-valia. Deu como exemplo a 
empresas de alta tecnologia que se vão fixar no Atrium, em que muita da mão de obra 
foi formada na Universidade do Algarve.----------------------------------------------------------------  
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.-------------------------------------------------- 
 
___________________________                   

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


