Conselho Municipal de Educação
Síntese da ata da 6ª Reunião Ordinária
Pelas dezasseis horas do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dezasseis, na Escola
Básica Visconde Juromenha, situada em Mem Martins, teve lugar a 6ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sintra para o mandato 2014/2017.
Ponto 1 – Assinatura do contrato de aquisição de serviços à Universidade de
Coimbra relativo à elaboração do Projeto Educativo Local de Sintra
Celebração do contrato de aquisição de serviços da autarquia com a Universidade de
Coimbra para a elaboração do Projeto Educativo Local de Sintra, sendo assinado pelo
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Basílio Horta e o Diretor da
Faculdade de Letras de Coimbra, o Senhor Professor José Paiva, em representação da
Universidade de Coimbra.
Ponto 2 – Projeto Educativo Local de Sintra: Apresentação do plano de
intervenção, calendarização das ações a desenvolver e constituição de
grupos/comissões de trabalho e acompanhamento
O Professor António Rochette procedeu à apresentação do Plano com a estratégia
educativa para o concelho de Sintra, referindo que a data prevista para conclusão
deste estudo será o final do ano letivo 2016/2017, tornando possível o início da sua
implementação a partir do ano letivo 2017/2018. Em termos metodológicos, começou
por apresentar as várias fases do estudo, que incidirão num diagnóstico inicial,
seguido da definição de uma estratégia integrada de intervenção, de um plano de ação
e da respetiva monitorização e avaliação. Enumerou alguns desafios a vencer em
matéria de educação, que incidem na adequação do parque escolar às necessidades
do território educativo, na promoção do sucesso educativo, no combate ao abandono
escolar e exclusão social, na promoção dos níveis de qualificação e na potenciação da
educação formal e não formal.
O estudo em causa integrará a revisão da Carta Educativa de Sintra, instrumento
determinante ao nível do planeamento da rede e da oferta educativa, mediante
reuniões a realizar com grupos de trabalho temáticos. Tratando-se da definição de
uma estratégia para a educação do município, numa lógica de planeamento partilhado
e participado, está prevista a constituição de um conjunto significativo de
grupos/comissões de trabalho, nomeadamente a criação de um Conselho Consultivo
composto por individualidades de referência ao nível da educação, com conhecimento
profundo da realidade do Município de Sintra, de um grupo de trabalho composto pela
totalidades dos diretores dos agrupamentos de escolas e escolas secundária da rede
pública, de vários outros grupos de trabalho nas áreas social, cultural, empresarial e

de uma comissão, no âmbito deste Conselho Municipal, para acompanhamento da
elaboração deste estudo.
A autarquia interveio referindo que a elaboração deste estudo assenta numa
metodologia que utilizará uma monitorização exaustiva, a qual permitirá a sua
adequação constante à calendarização inicialmente prevista. Para além disso,
permitirá ainda a participação de todos os setores da sociedade que interagem com a
Educação, estando em perfeita sintonia com os três objetivos estratégicos definidos
por este Executivo Municipal para a promoção do desenvolvimento do Concelho de
Sintra, ou seja, a melhoria das condições de educação e qualificação dos cidadãos, a
melhoria do rendimento das famílias, resultante do primeiro objetivo, mas também do
investimento

empresarial

no

concelho,

e,

finalmente,

a

melhoria

das

condições/respostas ao nível da saúde.
Ao finalizar a abordagem deste ponto da ordem de trabalhos, o Professor Luís
Alcoforado propôs a realização de um pequeno exercício, tendo solicitado aos
senhores Presidentes dos Conselhos Gerais presentes o preenchimento de um
questionário anónimo sobre a Educação no Concelho de Sintra, o qual contribuirá para
a identificação das diferentes áreas e estratégias de intervenção a implementar no
âmbito do projeto Educativo Local.
Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião anterior
A ata foi aprovada por maioria, com quatro abstenções dos conselheiros que não
estiveram presentes na quinta reunião do presente órgão
Ponto 4 - Alteração do Regimento do Conselho Municipal de Educação de Sintra:
Adequação ao Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio
Foram apresentadas as alterações propostas ao regimento, as quais resultaram da
alteração legislativa concretizada pela aplicação do Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de
maio, o qual alargou a composição do Conselho Municipal de Educação aos diretores
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública. A alteração
ao regimento do Conselho Municipal de Educação de Sintra foi colocada à votação
dos conselheiros presentes, tendo sido aprovada por unanimidade.
Ponto 5 - Apresentação do estudo de aprofundamento do Sistema de
Antecipação de Necessidades de Qualificações (ANQEP
A autarquia informou os conselheiros que a Área Metropolitana de Lisboa adquiriu um
estudo de aprofundamento regional do Sistema de Antecipação de Necessidades de
Qualificações, tendo sido explicitado que o objetivo do estudo visa a criação de um
sistema que permita antecipar as necessidades de formação de nível intermédio, a
curto e médio prazo, que respondam às necessidades de recursos humanos
qualificados dos empregadores locais, constituindo uma visão estratégica ao nível do

investimento no capital humano. Este estudo terá de estar concluído em abril de 2016,
para apoiar as propostas de criação/manutenção de cursos profissionais a apresentar
pelas entidades formadoras (escolas da rede pública e escolas profissionais), numa
ótica de definição integrada de rede de oferta formativa. O estudo será organizado
metodologicamente em três módulos: Prioridades e recomendações para a definição
da rede de ofertas de dupla certificação; Proposta de rede regional de ofertas de dupla
certificação consensualizada com atores e organizada para submissão às autoridades
competentes; Estratégia e plano de ação supramunicipal em matéria de formação
profissional, valorizando os conteúdos de diagnóstico realizado.

