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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta número oito 
 
Aos dez dias do mês de Março de dois mil e oito, pelas dezassete horas e vinte e cinco 
minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município reuniu o Conselho Municipal de 
Educação com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- 
Ponto um – Aprovação e assinatura da acta anterior;-------------------------------------------------- 
Ponto dois – Definição do Grupo de trabalho para monitorização da Carta Educativa;------- 
Ponto Três – Escola Segura – Segurança e problemas de trânsito junto dos 
Estabelecimentos de Ensino;--------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Síntese e debate sobre o novo Regime Jurídico de Autonomia, 
Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos 
Ensinos Básico e Secundário;-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Cinco – Síntese e debate sobre transferência de Competências para o Município na 
área da Educação – Projecto de Lei;----------------------------------------------------------------------- 
Ponto Seis – Outros Assuntos;------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro e Vereador do Pelouro da Educação, 
Augusto Miranda; o Director Regional Adjunto da Direcção Regional de Educação do 
Algarve, Eduardo Dias; o representante das Freguesias, José António Paula Brito; o 
representante do Ensino Secundário Público, Rogério Bacalhau Coelho; o representante 
do Ensino Básico Público, Francisco Soares; a representante do Pessoal Docente de 
Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino; o representante dos Estabelecimentos 
de Ensino Básico e Secundários Privados, Renato Costa; os representantes das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação, Nuno Grade e Maria Alexandra 
Rodrigues; em substituição da representante das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, Maria José Teixeira; o representante dos Serviços Públicos de 
Saúde, Francisco Mendonça; em substituição da representante dos Serviços da 
Segurança Social, Maria João dos Anjos; o representante dos Serviços de Emprego e 
Formação Profissional, António Palma; o representante dos Serviços Públicos da Área da 
Juventude e Desporto, Eduardo Fernandes; os representantes das Forças de Segurança, 
Hugo Marado (PSP), o primeiro Sargento Rodrigues e o Cabo Chefe Rodrigues da GNR 
(em substituição do Tenente João Garcia).--------------------------------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes na qualidade de convidados: a Presidente do Conselho 
Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas D. Afonso III, Adelina Godinho; a 
Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi, Dulce 
Diogo; a Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas da Sé, Maria 
Justina Mendes; a Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas Doutor 
Joaquim de Magalhães, Ana Paula Marques; a Presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas do Montenegro, Ana Fevereiro; a Vice-Presidente do Conselho 
Executivo do Agrupamento de Escolas do Montenegro, Ana Bela Custódio; o Director do 
Centro de Formação de Professores de Faro, José Ribeirinho; o Director do 
Departamento Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João Costa; o Técnico 
Superior de segunda classe da Divisão de Educação, José Domingos; a Técnica Superior 
de segunda classe da Divisão de Educação, Noémia Valente; e a Assistente 
Administrativa da Divisão de Educação, Ana Neves, que secretariou a reunião.--------------- 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Câmara Municipal de Faro, José 
Apolinário; o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís Coelho; o representante 
do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida (ausência justificada por escrito); 
o representante das Associações de Estudantes (ainda não nomeado). ------------------------- 



 2 

Das entidades convidadas, não esteve presente o Presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas João da Rosa.-------------------------------------------------------------- 
Verificada a existência de quórum, o Vereador da Educação iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos, referindo, em seguida, que o Presidente da Câmara 
Municipal de Faro, José Apolinário, não poderia estar presente por se encontrar numa 
reunião em Lisboa, razão pela qual o Vereador da Educação presidiu à presente reunião.- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foi dispensada a leitura da Acta da 
reunião anterior, uma vez que esta havia sido enviada, por e-mail, em anexo à 
convocatória da presente reunião para todos os conselheiros. Não havendo proposta de 
alterações, a acta foi aprovada por unanimidade e assinada pelos conselheiros presentes 
na mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador da Educação referiu que de acordo com o decidido na reunião anterior, o 
Director do Centro de Formação de Professores de Faro, José Ribeirinho, foi convidado a 
estar presente nas reuniões do Conselho Municipal de Educação de Faro a partir da 
presente. --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, o vereador da Educação 
passou a palavra ao Director do Departamento Acção Social, Educação, Desporto e 
Juventude, João Costa, que reforçou a importância da criação do Grupo de trabalho para 
monitorização da Carta Educativa, mostrando a sua disponibilidade para integrar o 
referido grupo, mencionando ainda que os conselheiros deveriam pronunciar-se sobre a 
constituição do grupo de trabalho. ------------------------------------------------------------------------- 
Após alguma discussão o Grupo de Trabalho ficou com a seguinte constituição: Director 
do Departamento Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João Costa, a 
representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Maria Alexandra 
Rodrigues, a representante do Pessoal Docente de Educação Pré-Escolar Pública, Maria 
Adília Lino, o representante do Ensino Básico Público, Francisco Soares; a Direcção 
Regional de Educação do Algarve, que indicará um representante para integrar a 
constituição deste grupo de trabalho. --------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Educação, Augusto Miranda, tomou a palavra propondo que na próxima 
reunião do Conselho se voltasse à constituição deste Grupo de Trabalho, referindo ainda 
que este grupo será uma estrutura aberta. -------------------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, Augusto Miranda passou a 
palavra ao Subcomissário Hugo Marado, representante da Polícia de Segurança Pública, 
que fez uma apresentação em powerpoint (cuja cópia se anexa à presente acta) relativa 
ao Programa Escola Segura – Funções da PSP: Exemplos das práticas desenvolvidas 
pela PSP; Circulação Rodoviária nas áreas Escolares – Proposta de Alterações; alguns 
Conselhos úteis para os pais e encarregados de educação. ---------------------------------------- 
Terminada a apresentação do elemento da Polícia de Segurança Pública, o Vereador da 
Educação, Augusto Miranda, passou a palavra aos representantes da Guarda Nacional 
Republicana, que mencionaram a sua área de intervenção incide na zona rural de Faro, 
Olhão e São Brás de Alportel. Relativamente à segurança nas Escolas, referiram que se 
têm verificado alguns furtos de telemóveis e chamadas anónimas de ameaças de bomba 
nas Escolas dos segundo e terceiro ciclos. -------------------------------------------------------------- 
Referiram que tem sido efectuado um acompanhamento no que diz respeito às 
actividades desportivas, desfiles de Carnaval e postas em prática  acções de 
sensibilização no âmbito da Segurança Rodoviária junto da comunidade escolar.------------  
No ponto quatro da ordem de trabalhos, o professor Rogério Bacalhau Coelho fez uma 
apresentação em powerpoint (cuja cópia se anexa à presente acta) sobre o novo Regime 
Jurídico de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 
Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário.----------------------------------------- 
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Relativamente ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Vereador da Educação, Augusto 
Miranda, passou a palavra ao Director do Departamento de Acção Social, Educação, 
Desporto e Juventude, João Costa, que apresentou os dados relativos à evolução do 
número de alunos entre os anos lectivos dois mil e quatro / dois mil e cinco e dois mil e 
sete/ dois mil e oito, incluindo a Rede Privada e a projecção da evolução do número de 
alunos até dois mil e onze/ dois mil e doze, tendo abordado a temática da transferência 
de competências para os Municípios na área da educação (cuja cópia se anexa à 
presente acta) .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminada a apresentação, o presidente da reunião deu a palavra ao representante do 
Ensino Básico Público, Francisco Soares, que referiu que relativamente à transferência 
de competências seria importante estabelecer protocolos de delegação de competências 
entre a autarquia e os Agrupamentos de Escolas que abrangessem os primeiros, 
segundos e terceiros ciclos do ensino básico, nomeadamente no que se refere à 
transferência de verbas para as obras de manutenção e conservação dos edifícios 
escolares, argumentando que como os Conselhos Executivos dos Agrupamentos de 
Escolas têm uma vasta experiência na gestão das necessidades das Escolas estão 
habilitados a gerir de forma mais eficaz e eficiente as necessidades dos estabelecimentos 
de ensino do primeiro ciclo do Ensino Básico, propondo a passagem desta competência 
das Juntas de Freguesia para os Agrupamentos de Escolas. -------------------------------------- 
O Vereador da Educação mencionou que a transferência de competências para o 
Município na área da Educação implicará uma reorganização dos serviços a pôr em 
prática num período de tempo curto, solicitando a colaboração de todos para enfrentar 
este grande desafio que se aproxima.--------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente acta, 
que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada e rubricada pelos membros presentes.---- 
 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Eng.º Augusto Miranda 

Vereador do Pelouro da Educação da C.M.F 
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Representante das Freguesias 
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Dr. Francisco Soares 
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Dr. Eduardo Dias 

Director Regional Adjunto da 
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Dr. Rogério Bacalhau Coelho 

Representante do Pessoal Docente do  
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Dr. Renato Costa 

Representante dos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino Básico e Secundário Privados  
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____________________________ 
Educadora Maria Adília Lino 

Representante da Educação Pré-Escolar Pública  

 
 
 
 
 
_____________________________ 

Dr. Nuno Grade 
Representante da Federação das Associações 

de Pais do Concelho 

 
 
 
 
 

 

____________________________ 
Dr.ª Maria José Teixeira 

Em substituição da representante das Instituições 
Particulares de Segurança Social  
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Dr.ª Maria João dos Anjos  
Em substituição da representante dos Serviços de 

Segurança Social  
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Prof. Eduardo Fernandes  
Em representação dos Serviços Públicos  

da área da Juventude e Desporto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Eng.ª Maria Alexandra Rodrigues 

Representante da Federação das Associações 
 de Pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Dr. Francisco Mendonça 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde  
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Dr. António Palma  
Representante do Serviço de Emprego e Formação 

Profissional  

 
 
 

 
___________________________ 

Subcomissário Hugo Marado 
Representante da Polícia de Segurança Pública 
 em representação das Forças de Segurança 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
1º Sargento Rodrigues 

Representante da Guarda Nacional Republicana em 
representação das Forças de Segurança 

 


