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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta número nove 
 
Aos três dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, pelas dezassete horas e cinquenta 
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 – Análise e aprovação do Primeiro Relatório de Actualização e Monitorização 
da Carta Educativa do Concelho de Faro, ano lectivo dois mil e sete, dois mil e oito; -------- 
Ponto Três – Ponto de situação do início do ano lectivo – Obras nos Estabelecimentos de 
Ensino e Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular; --------------------------------- 
Ponto Quatro – Processo de transferência de competências para o Município; ---------------- 
Ponto Cinco – Outros Assuntos; ----------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro e Vereador do Pelouro da Educação, 
Augusto Miranda; o Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário; o Director 
Regional de Educação do Algarve, Luís Correia; 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; o representante dos 
Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundários Privados, Renato Costa; a 
representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Maria Alexandra 
Rodrigues; a representante dos Serviços da Segurança Social, Susana Soares; em 
substituição do representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, Teresa 
Lobo; a representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e Desporto, Raquel 
Monteiro; em substituição dos representantes das Forças de Segurança, Chefe Carmo da 
Polícia de Segurança Pública, o Sargento-Ajudante Rodrigues e o Cabo Chefe Rodrigues 
da Guarda Nacional Republicana (em substituição do Tenente António Ramos). ------------- 
Estiveram, ainda, presentes, na qualidade de convidados, a Presidente do Conselho 
Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi, Dulce Diogo; a representar o 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas João da Rosa, Custódio Moreno; o 
Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária João de Deus, Fernando 
Gomes; o Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Tomás Cabreira, 
Domingos Grilo; o Director do Centro de Formação de Associação de Escolas – Ria 
Formosa (Faro e Olhão), 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 Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho; o representante do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida; a 
representante do Pessoal Docente de Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino 
(justificação por escrito anexa à presente acta); a representante das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos (justificação por escrito anexa à 
presente acta); o representante dos Serviços Públicos de Saúde, Francisco Mendonça 
(justificação por escrito anexa à presente acta); o representante das Associações de Pais 
e Encarregados de Educação, Nuno Grade; o representante das Associações de 
Estudantes (ainda não nomeado). -------------------------------------------------------------------------- 
Das entidades convidadas, não estiveram presentes: a Presidente do Conselho Executivo 
do Agrupamento Vertical de Escolas Dom Afonso III, Ester Tangarrinha; a Presidente do 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas da Sé, Maria Justina Mendes; a 
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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. ------------------------------------------------------------------ 
Verificada a existência de quórum, o Vereador da Educação, Augusto Miranda, iniciou a 
reunião agradecendo a presença dos membros do Conselho Municipal de Educação e 
dos convidados, referindo, em seguida, que o Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
José Apolinário, chegaria mais tarde, 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 correio, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 agradeceu a todos os que contribuíram para a realização do 
primeiro Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa relativo ao ano 
lectivo dois mil e sete, dois mil e oito, nomeadamente aos membros do Grupo de 
Trabalho de Monitorização da Carta Educativa, aos técnicos da Divisão de Educação 
(José Domingos e Noémia Valente), aos membros do Conselho Municipal de Educação 
de Faro, ao professor Ribeirinho, à Direcção Regional de Educação do Algarve, aos 
Agrupamentos de Escolas e aos presidentes dos Conselhos Executivos das Escolas 
Secundárias de Faro, passando à apresentação dos diapositivos relativos aos assuntos 
dos pontos dois, três e quatro da ordem de trabalhos, que se anexam à presente acta 
dela fazendo parte. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante a apresentação dos diapositivos, o Director do Departamento de Acção Social, 
Educação, Desporto e Juventude mencionou a proposta do professor Rogério Bacalhau 
de se introduzir um objectivo geral, na página oito, do Primeiro Relatório de Actualização 
e Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Faro, “ Avaliar a implementação do 
primeiro ano da Carta Educativa e propor a sua actualização e reformulação tendo em 
consideração a nova realidade educativa do Concelho de Faro”, tendo sido a alteração 
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes na reunião. --------------------------- 
No que concerne ao Parque Escolar da Rede Pública, João Costa referiu que há pré-
candidaturas de obras aprovadas no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional, designadamente os Centros Educativos de Lejana, do Fórum, de Gambelas e 
de Estoi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mencionou, também, que a obra do novo Centro Educativo em Braciais deverá ser 
contemplada na candidatura ao QREN após a homologação da Alteração da Carta 
Educativa, explicando que esta construção irá dispor de oito salas para o primeiro ciclo do 
ensino básico e três salas para o ensino pré-escolar de forma a dar resposta ao aumento 
populacional previsto para esta zona dado que a Câmara Municipal de Faro está a 
desenvolver em Braciais dois Programas Habitacionais – Habitação Social e Habitação a 
custos controlados. O início das obras deste novo centro educativo está previsto para 
Junho de dois mil e dez, estimando-se a sua conclusão em dois mil e onze. ------------------ 
O Vereador Augusto Miranda mencionou complementarmente que a Câmara Municipal 
de Faro apoia ainda os projectos candidatados ao Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais (PARES) cedendo terrenos para construção de creches, jardins-
de-infância e lares de idosos, bem como financiando trinta e cinco por cento do 
investimento previsto, informando de que arrancou a construção de uma cresce/lar de 
idosos em Estoi, tendo iniciado, também, a construção de uma creche em Gambelas e a 
construção da Creche e Jardim de Infância de Santa Bárbara de Nexe.------------------------- 
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Ainda no âmbito do PARES, está prevista a construção de creches, nomeadamente em 
Vale Carneiros, em Montenegro e a ampliação da Creche da Falfosa.--------------------------- 
O professor Rogério Bacalhau referiu que relativamente à capacidade e taxa de cobertura 
de Jardins de Infância projectada em dois mil e treze, as Freguesias da Sé e de São 
Pedro ficam acima da média, enquanto que a Freguesia da Conceição fica abaixo da 
média, perguntando se não haverá forma de inverter a situação. --------------------------------- 
O Vereador do Pelouro da Educação, Augusto Miranda, explicou que o que se verifica 
nas Freguesias da Sé e de São Pedro é que os filhos das pessoas de fora que trabalham 
em Faro frequentam as creches e jardins-de-infância da cidade, razão pela qual a 
previsão da capacidade e taxa de cobertura projectada em dois mil e treze para as 
freguesias do perímetro urbano fique acima da média comparativamente às freguesias da 
zona rural.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante dos Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundários Privados, Renato 
Costa, indagou por que razão, uma vez que existem necessidades verificadas e 
apresentadas, o ensino particular esteve tão encolhido no Concelho de Faro e porque 
razão nos próximos anos se vai manter a mesma posição. Reforçando, ainda, que uma 
eventual contribuição do ensino particular poderia ser interessante, numa perspectiva de 
poupança, ou não, dentro da linha das necessidades de investimento na construção de 
novas salas para o primeiro ciclo.--------------------------------------------------------------------------- 
O vice-presidente, Augusto Miranda, respondeu que no domínio dos segundos e terceiros 
ciclos do Ensino Básico, os dois estabelecimentos de ensino privado existentes há mais 
tempo no Concelho de Faro são o Colégio Algarve e o Colégio de Nossa Senhora do 
Alto. De seguida perguntou ao Director Regional de Educação, Luís Correia, se 
porventura estaria previsto algum projecto de investimento privado para esta área. --------- 
O Director Regional de Educação, Luís Correia, respondeu que não tinha conhecimento 
de qualquer proposta neste âmbito. ----------------------------------------------------------------------- 
Encerrada a discussão relativa ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Engenheiro 
Augusto Miranda pôs a votação o Primeiro Relatório de Actualização e Monitorização da 
Carta Educativa do Concelho de Faro, ano lectivo dois mil e sete, dois mil e oito, tendo 
sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Director Regional de Educação do Algarve, Luís Correia, interveio para elogiar o 
trabalho elaborado pela Câmara Municipal de Faro, afirmando que esta autarquia foi a 
primeira do Algarve a apresentar um relatório de actualização da Carta Educativa com 
esta profundidade. Mencionou que a aprovação do relatório implica uma proposta de 
alteração à Carta Educativa homologada, designadamente no que toca ao Parque 
Escolar, com a construção da nova Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardim 
de Infância de Braciais, para poder existir financiamento do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional. Referiu, ainda, os procedimentos a seguir: o relatório segue em 
anexo à nova proposta de Carta Educativa para aprovação, primeiro, em reunião de 
Câmara, e ulteriormente vai a aprovação da Assembleia Municipal, sendo de seguida 
encaminhado para a Direcção Regional de Educação do Algarve, seguindo por fim para o 
Ministério da Educação, para homologação. ------------------------------------------------------------ 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, o Director do Departamento de 
Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João Costa, fez uma breve apresentação 
relativa à implementação do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 
ano lectivo dois mil e oito, dois mil e nove, focando as novas orientações introduzidas 
pelo despacho número catorze mil quatrocentos e sessenta, de vinte e seis de Maio, de 
dois mil e oito; referiu que no presente ano lectivo a actividade de inglês é oferecida a 
todos os anos do primeiro ciclo do ensino básico, e apresentou o número de alunos 
inscritos por actividade, bem como o número de professores por disciplina. ------------------- 
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No ponto quatro da ordem de trabalhos relativo à transferência de competências para o 
Município de Faro, o Director do Departamento mencionou que a Comissão de 
Acompanhamento e Controlo do Contrato de Execução é composta por Aurora Martins 
(representante da Direcção Regional de Educação do Algarve), João Costa 
(representante do Município de Faro) e Dulce Diogo (Presidente do Conselho Executivo 
do Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi), em anexo à presente acta cópias dos 
documentos onde são designados os membros da Comissão. ------------------------------------ 
No âmbito da apresentação relativa ao processo de transferência de competências foi 
focado que é necessário:-------------------------------------------------------------------------------------- 
Reforçar a articulação com os Agrupamentos de Escolas através da celebração de 
protocolos;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informar e sensibilizar os funcionários para a necessidade de se integrarem e respeitarem 
a hierarquia dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas;------------------------- 
Estudar e propor mecanismos eficazes para controlar a burocracia e facilitar os 
procedimentos e diligências administrativas inerentes ao processo.------------------------------ 
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.---- 
 

 
 

___________________________ 
                  Dr. José Apolinário  

Presidente da Câmara Municipal de Faro 

 
 
 
____________________________ 

Dr. Luís Correia 
Director da Direcção Regional de Educação do 

Algarve 

 
 
 
 
_____________________________ 

Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Representante do Pessoal Docente do  

Ensino Secundário Público 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Dr. Renato Costa 

Representante dos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino Básico e Secundário Privados 

 
 
 
 
 

____________________________ 
 

Dr.ª Susana Berenguer Soares  
Representante dos Serviços de Segurança Social  

 
 

____________________________ 
Eng.º Augusto Miranda 

Vereador do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal de Faro 

 
 
 
____________________________ 

Dr. José António Gago de Paula Brito 
Representante das Freguesias 

 
 

 
 
 
 

 

_____________________________ 
Dr. Francisco Soares 

Representante do Pessoal Docente de  
Ensino Básico Público  

 

 
 

 
 

____________________________ 
 

Dr.ª Maria Alexandra Rodrigues 
Representante da Federação das Associações 

 de Pais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________ 
Dr.ª Teresa Lobo 

Em substituição do representante dos Serviços de 
Emprego e Formação Profissional 
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_____________________________ 
Dr.ª Raquel Monteiro 

Em representação dos Serviços Públicos  
da área da Juventude e Desporto 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Sargento Ajudante Rodrigues 

Em substituição do representante da Guarda Nacional 
Republicana em representação das Forças de 

Segurança 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
___________________________ 

Chefe Carmo 
Em substituição do representante da Polícia de 

Segurança Pública 
 em representação das Forças de Segurança 

 
 


