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A. PROJETO EDUCATIVO
LOCAL DE SINTRA
1. INTRODUÇÃO
Como em nenhum outro momento da história
portuguesa,
a
conceção,
planeamento,
desenvolvimento e avaliação de políticas públicas de
Educação e Formação, apelam a uma conjugação
virtuosa de responsabilidades e competências dos
diferentes níveis de poder. A uma histórica
omnipresença do estado central, muitas vezes envolvida
em recorrentes dificuldades para garantir os recursos
indispensáveis aos objetivos educativos que ia
enunciando, tem vindo a juntar-se o compromisso
supranacional, resultante da nossa participação na
União Europeia e o gradual apelo a um maior
envolvimento dos Municípios. No caso concreto dos
Municípios, se iniciámos por lhes atribuir um papel
muito
suplementar
no
cumprimento
das
responsabilidades do estado central, já ao longo deste
século, começou a ser negociada a assunção de
competências que se foram estendendo desde o
planeamento e construção das infraestruturas da rede
de edifícios escolares, até à garantia do essencial dos
meios humanos e logísticos para um funcionamento
adequado das atividades curriculares e extra
curriculares, nas Escolas e Agrupamentos de Escolas das
respetivas áreas geográficas.

Por outro lado, o próprio entendimento de educação
e das políticas públicas que podem dar consistência às
suas dimensões ideológica (fins) e tecnológica (meios)
tem vindo a ser fortemente interpelado, ao longo dos
últimos anos. Suportado em alargada evidência
empírica, segundo a qual o envolvimento de todas as
crianças e adolescentes, por mais tempo, com
experiências educativas mais diversificadas, é o melhor
preditor para um desenvolvimento integrado e
sustentado, das pessoas e das suas comunidades,
conjugado com a convicção, consensualizada, de que a
educação se deve estender a todas as idades e a todos
os espaços da vida, torna-se indispensável pensar a
educação também a partir do local, uma vez que apenas
na realidade da ação das pessoas, podem ser pensados
e desenvolvidos os projetos transformadores que a
educação deve ajudar a orientar e a consolidar.
Então, em resultado das suas responsabilidades e
competências, negociadas e conjugadas com as
responsabilidades e competências do estado central e
da União Europeia, os Municípios portugueses
necessitam de planear estrategicamente a sua política e
ação educativas, cuidando de assegurar que todas as
pessoas, que integram o seu território, têm as condições
mais adequadas para se envolverem em atividades
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capazes de garantir as aprendizagens comuns e
específicas necessárias e suficientes, para a realização
dos seus projetos de vida e para contribuírem para a
ambição conjunta de desenvolvimento, enquanto
comunidade municipal.
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Foi este processo que o Município de Sintra
desenvolveu, ao longo dos últimos meses e que agora
se apresenta neste documento. Resultado de um
caminho que compreendeu um diagnóstico rigoroso e
circunstanciado das diferentes dimensões que
influenciam e potenciam a educação e envolvendo a
auscultação e o contributo de todos os agentes com
pensamento e atividade nas suas diferentes práticas,
este projeto sistematiza, ao mesmo tempo, ao nível da
educação e da formação, no Município, uma vontade de
mudança e o enunciado das diferentes etapas para a
concretizar. Se, por definição, um projeto deve traduzir
a conjugação virtuosa de envolvimento e eficácia, este
documento assume o compromisso de acionar as
vontades e ações políticas para obter resultados
concretos, capazes de contribuir para um Município
multicultural, inclusivo, inovador e educativo,
propiciador dos mesmos direitos, deveres e
oportunidades para todos.

2. CONVICÇÕES TEÓRICAS E METODOLOGIA
Assumir o planeamento estratégico da educação e
da formação, ao nível municipal, pressupõe que a
Autarquia e o Município aceitam acrescentar às suas
funções tradicionais (económica, social, política e de
prestação de serviços), uma atividade capaz de
reconhecer,
exercitar
e
desenvolver,
permanentemente, uma função educadora, cujo
objetivo principal deverá ser a formação, promoção e
desenvolvimento de TODAS as pessoas e das respetivas
comunidades (de vizinhança, profissionais, culturais,
desportivas…). Para cumprir este objetivo e garantir os
recursos necessários para uma educação formal que
envolva todas as crianças, adolescentes, jovens e

adultos em ofertas de educação e formação formais,
que garantam a aquisição das aprendizagens previstas
(e/ou desejadas) para cada ciclo de escolaridade,
assume-se o compromisso de incrementar práticas
ecoeducativas, capazes de permitir que todos/as
aprendem em conjunto, nos seus espaços e em todas as
idades da vida, num desafio indutor de
desenvolvimento integrado e sustentável com o meio
em que vivem e que partilham.
Assim, pensar estrategicamente a educação e
formação, no Município de Sintra, obriga-nos também a
encontrar a melhor forma das organizações educativas
se articularem com as restantes entidades e instituições,
potenciando todos os recursos educativos do território
para construir o melhor caminho que responda à
necessidade de uma formação humanista integral, que
incremente a criação de riqueza, com emprego digno,
multiplique as oportunidades de acesso e produção de
bens culturais e vise um bem-estar individual e coletivo,
suportando a ambição da construção continuada de um
Município inteligente, inovador, inclusivo e participado.
Pensar e planear um projeto com estas caraterísticas
e convicções, tornava obrigatória a opção inalienável
por uma metodologia participada integral, que se
estendeu a todos os momentos de construção do
presente documento, designadamente, o diagnóstico, o
planeamento
e
desenho,
continuando
na
implementação e, por fim, na avaliação (figura 1).
Importante será dizer que estas quatro fases foram
inicialmente apresentadas e aceites pelos diferentes
agentes locais envolvidos neste processo, reforçando,
deste modo, o caráter participado do PEL. Neste
sentido, várias estratégias foram desenvolvidas para
fomentar a participação dos diferentes parceiros de
Sintra, na medida em que a construção do PEL deve
partir das necessidades dos cidadãos e incentivar a
construção de um cenário desejável para todos e com
todos.
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FIGURA 1. SUPORTE
METODOLÓGICO DO PEL DE SINTRA DIAGNÓSTICO, PLANEAMENTO E
DESENHO, IMPLEMENTAÇÃO E
AVALIAÇÃO.
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Sem a preocupação de elaborar uma descrição
exaustiva e circunstanciada de todas as fases
desenvolvidas até agora, convém referir que o PEL teve
por base os seguintes procedimentos metodológicos:
(1) Análise documental a todos os indicadores
disponíveis sobre a educação e formação no Município
de Sintra;
(2) Diagnóstico detalhado, histórico, atual e
prospetivo, ao nível do enquadramento demográfico e
socioeconómico, da rede escolar e recursos educativos,
dos resultados e oferta diferenciada, da dinâmica
empresarial e oferta educativa e da atividade
associativa, cultural e desportiva;
(3) Reuniões e trabalho conjunto com todos os
serviços municipais com ligação possível ao
desenvolvimento futuro do projeto;
(4) Reunião com o Conselho Municipal de Educação;

(5) Reuniões (individuais e conjuntas) com todos os
Diretores dos Agrupamentos de Escolas e Escola não
Agrupada;
(6) Sessões de debate, baseadas em grupos focais,
com as Comissões de avaliação interna de todos os
Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada;
(7) Reuniões com todos os docentes de Educação
Especial;
(8) Sessão de trabalho com o Executivo Municipal;
(9) Reunião com as Associações Empresariais;
(10) Reunião com Associações de Pais;
(11) Inquérito por questionário para Agrupamentos
de Escolas, Escola não Agrupada e estabelecimentos
particulares, Empresas e Associações Culturais e
Desportivas;
(12) Trabalho conjunto continuado com o Senhor
Vice-Presidente e Vereador do Pelouro de Educação e
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Departamento de Educação, Juventude e Desporto da
Câmara Municipal de Sintra.

3. PRINCÍPIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO DO PROJETO
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Em consequência, do envolvimento conjunto
descrito, foram produzidas cinco monografias de
diagnóstico, organizadas por áreas temáticas, apenas
para facilitar um melhor exercício compreensivo e
interpretativo, que se encontram disponíveis para
consulta pública e que serão sistematizadas e
apresentadas, nos indicadores mais ilustrativos, numa
primeira parte deste documento. Procurando
interpretar o sentimento geral dos diferentes agentes,
recolhido nessa fase de diagnóstico, parece possível
representar algumas constatações e necessidades que
nos ajudam a estabilizar um conjunto de princípios
gerais que orienta a definição do Projeto Educativo Local
e a que ele procurará dar resposta.
Assim, no que se refere ao ENQUADRAMENTO
DEMOGRÁFICO, são de destacar os seguintes aspetos:
 Sintra tem vindo a registar, ao longo dos últimos
momentos censitários, uma evolução populacional
muito significativa, sendo que, no entanto, a
comparação diacrónica possível entre indicadores,
vem registando uma tendência recente, em
termos gerais, para a diminuição do número de
nascimentos, conjugada com um aumento
expressivo do número de pessoas mais idosas,
traduzindo uma crescente tendência para o
envelhecimento da população;
 Existência de uma estrutura populacional jovem,
com forte peso da população em idade ativa, com
uma taxa de atividade superior à média da área
metropolitana de Lisboa;
 Em termos de projeções da população escolar,
estima-se uma diminuição de 10472 crianças e
jovens (-19,16%) em idade de frequentar o sistema
de ensino obrigatório entre 2011 e 2031 (-3677
crianças no 1º CEB; -2814 jovens no 2º CEB; -2443

jovens no 3º CEB e -1537 jovens no ensino
secundário);
 O crescimento populacional registado no concelho
de Sintra tem sido suportado no afluxo muito
significativo de imigrantes, sendo mesmo, no
contexto nacional, o Município que concentra um
maior número de estrangeiros (32709,
correspondendo a 17,4% do total de estrangeiros
na área metropolitana de Lisboa e a 9,3% dos
estrangeiros no Continente, e representando 8,7%
do total de habitantes do concelho). A
multiculturalidade étnica de Sintra é considerada
como uma valiosa potencialidade deste território,
contribuindo para este facto a existência em 2011
de mais de 130 nacionalidades diferentes.
Em termos de INFRAESTRUTURAS E RECURSOS
EDUCATIVOS ressaltam quatro questões essenciais:
 Em face dos indicadores e tendências
demográficas, torna-se pertinente repensar o
ordenamento da rede, promovendo a
reorganização, reconversão e requalificação dos
estabelecimentos de educação e ensino
existentes;
 Os novos desafios e novas atribuições da Escola, ao
exigirem a procura de recursos que potenciem
todas as aprendizagens previstas e desejáveis,
obrigam a uma contínua melhoria das condições
de acesso a experiências educativas diversificadas,
visando a garantia de igualdade de sucesso, ao
longo dos percursos escolares;
 Torna-se indispensável promover todos os
recursos com potencial do território, tendo em
consideração que o planeamento da rede escolar
obedece a uma visão mais abrangente, abarcando
para além das edificações escolares, todos os
equipamentos sociais e coletivos inerentes a uma
lógica de educação e formação ao longo da vida;
 Otimizar toda a rede de recursos digitais,
colocando-a ao serviço das aprendizagens, da
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organização, metodologias e avaliação de toda a
atividade educativa incluída no PEL.
Ao nível do SUCESSO EDUCATIVO E EDUCAÇÃO
INCLUSIVA, evidenciam-se os seguintes aspetos:
 Se considerarmos os resultados das provas
nacionais (2014/2015), nos anos em que se
realizaram no ensino básico e nas provas nacionais
do ensino secundário, os resultados dos alunos do
Município de Sintra situam-se num nível médio;
 As escolas do Município apresentam, ainda, uma
elevada taxa de retenção e desistência do ensino
básico e uma taxa de transição/conclusão no
ensino secundário inferior às unidades de
referência, a nível intermunicipal e nacional;
 Existe uma cultura de diferenciação e inovação
educativas, com projetos específicos, adequados
às caraterísticas dos alunos e das comunidades, e
práticas com avaliação muito positiva;
 É desejável potenciar a criação de sinergias entre
as diferentes instituições, públicas e privadas,
visando a possibilidade de uma rede municipal
para a inclusão, de forma a reforçar a participação
e ocupação dos tempos livres, assim como os
recursos disponíveis para a promoção de
atividades na escola e extraescola, sobretudo
vocacionados para o envolvimento de famílias
mais carenciadas;
 Entende-se como muito importante reforçar o
apoio
ao
desenvolvimento
dos
PIT,
designadamente através da atribuição de recursos
complementares às escolas que permitam a sua
operacionalização em contexto da comunidade;
 Existe uma necessidade de reforçar e diversificar
os apoios destinados às atividades específicas de
alunos com necessidades educativas especiais,
incrementando a (in)formação direcionada para o
diretor de turma/conselho de turma e para o
pessoal não docente.

Por último, no que concerne à DINÂMICA
SOCIOECONÓMICA E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO:
 Verifica-se uma maior importância das atividades
do comércio por grosso e a retalho e, em termos
de postos de trabalho e riqueza criada, uma
tendência para a contínua diminuição do
desemprego, sobretudo nos últimos anos;
 Regista-se uma taxa de analfabetismo inferior à
média da área metropolitana de Lisboa e do
Continente, uma tendência crescente para o
aumento da população com níveis superiores de
escolaridade e a crescente procura de cursos
profissionais por parte dos alunos.
 Destaca-se, também, a significativa percentagem
de população ativa com baixos níveis de
escolaridade, com uma grande percentagem
(18,2%) de população residente com idades entre
os 18 e os 24 anos que completou o 3º CEB, mas
que não se encontra a frequentar o sistema de
ensino;
 Embora com um índice de respostas aos
questionários muito diminuto, pode perceber-se
que as empresas tendem a eleger um conjunto de
28 áreas em que existe necessidade de mão-deobra, sendo que as propostas de oferta formativa
para os diferentes destinatários se organizam de
acordo com os clusters estratégicos – Turismo,
Indústria das Rochas ornamentais/ mármores,
Indústria químico-farmacêutica, Agroindústria e
Indústrias culturais e criativas – e as necessidades
das empresas.
Na etapa mais recente deste trabalho, foram sendo
articuladas, com os diferentes parceiros (figura 2), um
conjunto de ideias que atravessam os aspetos mais
significativos do diagnóstico realizado e a estabilização
dos valores e ambições comuns, como base para a
proposta de uma política local de educação e formação,
operacionalizada por um conjunto de ações concretas,
com objetivos e atribuições de responsabilidades bem
definidas, traduzindo o compromisso educativo de ação
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estratégica para o Município de Sintra no curto e médio
prazo, inserido em opções e ambições de longo prazo.
São essas opções que se apresentam neste
documento, o qual se encontra organizado em 5
capítulos, a saber: capítulo A - o presente capítulo que
assume um carácter introdutório e de contextualização
do Projeto Educativo Local; capítulo B - caracterização
do território municipal, no que concerne ao
enquadramento demográfico e socioeconómico, à rede
FIGURA 2. PARCEIROS
ENVOLVIDOS NO PEL DE

SINTRA.
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educativa, ao sucesso escolar, à educação especial, aos
espaços com potencial educativo, ao trabalho e
formação e ao movimento associativo; capítulo C caracterização dos principais órgãos e estruturas de
gestão do Município; capítulo D – o plano de ação, onde
se apresenta todo o caminho realizado até à definição
dos grandes eixos estratégicos do PEL e respetivos
projetos e ações; e, por último, o capítulo E – Avaliação
e monitorização.

SIM(TRA): APRENDER E VIVER MELHOR NUM TERRITÓRIO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

B. CARACTERIZAÇÃO
DO TERRITÓRIO
Sintra, com uma população residente de 377.835
indivíduos (2011), é um dos 18 Municípios da área
metropolitana de Lisboa, representando 13,39% dos
habitantes desta unidade territorial. Após Lisboa é o
segundo Município mais populoso do Continente,
representando 3,76% dos residentes. Apresenta-se
limitado a norte pelo Município de Mafra, a este por
Loures e Odivelas, a sueste pela Amadora, a sul por
Oeiras e Cascais e a oeste pelo Oceano Atlântico.
Administrativamente o Município é constituído por 11
freguesias, após a reorganização administrativa de
freguesias em 2013. As freguesias assumem-se
predominantemente urbanas e com uma densidade
populacional elevada no território municipal,
destacando-se a União das Freguesias de Massamá e
Monte Abraão (15853 hab/km2) e a União das
Freguesias de Cacém e São Marcos (8708 hab/km2).

polarizado pelas freguesias de Algueirão-Mem-Martins
(17,53%), União das Freguesias de Queluz e Belas
(13,85%), União das Freguesias de Massamá e Monte
Abraão (12,95%) e Rio de Mouro (12,52%), todas no
setor sudeste do Município. Numa dinâmica oposta,
observa-se que o número de nados-vivos mostra uma
tendência geral para a diminuição no número de
nascimentos, acompanhando a tendência de quase
todo o país. Se em 2001 nasceram 5353 crianças no
Município de Sintra, no ano de 2015 nasceram menos
1638 crianças (-30,60%), para um total de 3715
nascimentos. Não se afastando dos padrões nacionais e
europeus, uma das conclusões a retirar da análise dos
valores da população por escalão etário parece ser a
crescente diminuição das classes mais jovens,
prosseguida pelo aumento das classes mais idosas, o
que espelha, de modo bastante claro, a crescente
tendência para o envelhecimento da população.

A evolução populacional neste território apresenta
um crescimento extraordinário, com um aumento
superior a 500% entre 1950 e 2011. Considerando a
evolução mais recente, sublinha-se um aumento de
44,79% entre 1991 e 2011 (+116.884 habitantes). Em
termos da distribuição da população no território
constata-se um dispositivo territorial essencialmente

A leitura do índice de envelhecimento deixa antever
um acréscimo entre 2001 e 2011 (de 56,50 para 77,52),
apresentando, para ambos os anos, valores inferiores
aos observados na área metropolitana de Lisboa (de
103,40 para 117,35), como no Continente (de 104,50
para 130,57). Ou seja, em 2011 existiam 77 idosos para
cada 100 jovens. A leitura dos resultados do índice de

1. ENQUADRAMENTO DEMOGRÁFICO E SOCIOECONÓMICO
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dependência total ajuda, também, a refletir sobre a
necessidade de definir políticas ativas no que diz
respeito à população. Para o Município de Sintra
ocorreu um acréscimo do valor deste índice entre 2001
e 2011, de 39,7 para 45,58, o que significa que se
verificou um aumento da importância dos não ativos
para os ativos. Assim, para cada 100 indivíduos
potencialmente ativos em 2001 e 2011 existiam,
respetivamente, 39 e 45 não ativos.
Numa análise prospetiva, em termos globais, e
considerando o horizonte 2011-2031, espera-se um
acréscimo de 7219 habitantes, correspondendo a
1,91%. As freguesias de Casal de Cambra, União de
Freguesias de Cacém e São Marcos e Rio de Mouro
registarão os acréscimos de maior relevância
considerando estas duas décadas.
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No contexto da reorganização da rede de
equipamentos educativos, tendo por base a análise dos
nascimentos projetados até 2031, em termos globais,
em 2011 nasceram 4230 crianças, prevendo-se que no
ano de 2021 ocorram 3622 nascimentos e no ano de
2031 apenas 3476 nascimentos, ou seja uma diminuição
de 754 nascimentos relativamente a 2011 (-17,82%).
A estrutura da população residente registará
também alterações entre 2011 e 2031. Deste modo,
prevê-se uma diminuição expressiva na classe dos 0 aos
14 anos (de 17,64% para 13,85%) e um aumento na
classe dos 65 e mais anos (de 13,67% para 22,67%). A
população entre os 15 e os 24 anos e entre os 25 e os
64 anos poderá ter uma diminuição em termos da
estrutura etária (de 11,62% para 10,65% e de 57,08%
para 52,83%). O aumento do número de idosos parece
ser uma realidade incontornável e comum a todo o
território nacional, sendo que Sintra não deverá ser
exceção, estimando-se que o índice de envelhecimento
passe de 77,52 em 2011 para 163,63 em 2031.
Ao nível das projeções da população escolar, estas
são apresentadas para as crianças e jovens em idade de
frequência nos diferentes níveis de ensino: 6 a 9 anos no
1º ciclo do ensino básico, 10 a 11 anos no 2º CEB, 12 a
14 anos no 3º CEB e 15 a 17 anos no ensino secundário.

Atendendo ao horizonte 2011-2021, estima-se uma
diminuição de 5783 crianças e jovens em idade de
frequentar estes níveis de ensino (8,57%). Considerando
um horizonte temporal mais longo (2011-2031) projetase uma diminuição de 12821 crianças e jovens (-19%).
Os cenários apresentados dão indicações de um futuro
preocupante em termos de diminuição da população
escolar, colocando imensos desafios em matéria de
oferta e procura de equipamentos educativos,
adequação das redes educativas e necessidades de
docentes e não docentes. É neste sentido que as
políticas a definir e as decisões a tomar devem ser
perspetivadas tendo em atenção o contexto da análise
realizada e as tendências detetadas.
No que diz respeito à qualificação da população
residente em Sintra verifica-se um perfil de
escolarização muito semelhante à média do Continente,
assumindo-se, porém, menos escolarizada quando
comparada com a média da Área Metropolitana de
Lisboa. Por um lado, a população residente em Sintra
sem qualquer nível de ensino (17%) é ligeiramente
superior à média da área metropolitana (16,8%) e a
população com apenas o ensino básico (53,1%) é
também superior à média da área metropolitana
(49,4%), por outro lado, a população que atinge níveis
de escolaridade superiores é inferior (11,2%) à média da
área metropolitana (16,5%), sendo também
ligeiramente inferior à média do Continente (11,9%).
A análise da estrutura económica do território revela
que no ano de 2014 existiam cerca de 34811 empresas
em Sintra, sendo que entre 2008 e 2014 ocorreu um
decréscimo no número de empresas na ordem dos
19,73%. Relativamente aos valores do pessoal ao
serviço, ocorreu, entre estes anos, uma diminuição de
28,64%, correspondendo a uma perda de 37708
trabalhadores no Município. Estes valores assumem-se
como preocupantes, uma vez que são manifestamente
superiores aos dos Municípios limítrofes (à exceção de
Amadora) e devem ser lidos tendo em consideração não
só a diminuição do número de empresas, mas também
o aumento dos valores de desemprego e emigração, no
quadro de crise económica e financeira que o país tem
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vindo a atravessar. A evolução do volume de negócios e
do valor acrescentado bruto foi negativa entre 2008 e
2014 (-26,96% e -14,94%), situação semelhante às
unidades territoriais de referência. Numa outra
dimensão, que se prende com a internacionalização das
empresas, observa-se uma taxa de cobertura de 58,04%
em Sintra, o que evidencia um maior volume de
importações relativamente às exportações. A leitura da
estrutura empresarial de Sintra deixa antever a
importância que as atividades de comércio por grosso e
a retalho apresentam no território, tanto em número de
empresas (6607 - 18,98%) como de pessoal ao serviço
(24427 indivíduos - 26%). Em seguida, as atividades
administrativas e dos serviços de apoio apresentam
também uma grande relevância (22,94% das empresas
e 13,75% do pessoal ao serviço). No caso da indústria
transformadora, uma vez que é uma das atividades que
mais contribuem para o Valor Acrescentado Bruto
(VAB), salienta-se a importância em termos do emprego
das indústrias alimentares; fabricação de outros
produtos minerais não metálicos e fabricação de
produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos.
Nos últimos anos, contrariando as tendências
anteriores de perda, com uma localização privilegiada
na área metropolitana de Lisboa, o Município de Sintra
tem conseguido capitalizar as vantagens derivadas da
sua posição, apresentando-se como um Município
relativamente
rejuvenescido,
em
crescimento
demográfico e com um dinamismo económico de realce
no contexto da região. É neste sentido que as políticas a
definir e as decisões a tomar devem ser perspetivadas
tendo em atenção o contexto da análise realizada e as
tendências detetadas.

2.ESCOLA
2.1. REDE EDUCATIVA
De acordo com o decreto-lei n.º 7/2003 de 15 de
janeiro a carta educativa é, a nível municipal, o
instrumento de planeamento e ordenamento

prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a
localizar no Município, de acordo com as ofertas de
educação e formação que seja necessário satisfazer,
tendo em vista a melhor utilização dos recursos
educativos, no quadro do desenvolvimento
demográfico e socioeconómico de cada Município.
Para cumprir esta finalidade a carta educativa do
Município de Sintra assenta, num primeiro momento,
na realização de um completo diagnóstico do sistema
educativo, incidindo sobre os estabelecimentos de
educação pré-escolar e de ensino da rede pública,
privada, cooperativa e solidária. Este completo
diagnóstico do sistema educativo tem por objeto os
edifícios e equipamentos educativos e respetiva
localização geográfica, as ofertas educativas da
educação pré-escolar ao ensino básico e secundário,
incluindo as diferentes modalidades de ensino, e as
frequências e projeções escolares. Além destas
questões inclui também a caracterização das atividades
complementares de ação educativa (Atividades de
animação e de apoio à família, componente de apoio à
família e atividades de enriquecimento curricular), da
ação social escolar e transporte escolar e dos recursos
humanos (Pessoal docente e não docente). Num
segundo momento a carta educativa do Município de
Sintra integra uma proposta de reorganização da rede
educativa, que inclui uma análise prospetiva, fixando
objetivos de ordenamento progressivo, a médio e longo
prazos.
No ano letivo 2015/2016 a rede escolar pública do
Município de Sintra abrangia a educação pré-escolar e
todos os níveis de ensino da escolaridade obrigatória
(ensino básico e secundário), níveis estes garantidos por
um parque escolar constituído por um total de 125
escolas. Naturalmente, estas escolas concentram-se nos
níveis de ensino de base local e de proximidade - EB1/JI
(62), EB1 (18) e JI (16) - que, no conjunto, representam
76,8% da oferta escolar total, e encontram-se em menor
número nos restantes níveis de ensino - EB2,3 (16), ES/3
(5), EB2,3/S (2), ES (2), EBI/JI (2), EBI/JI/S (1) e EBI (1).
Para o mesmo ano letivo, a rede escolar privada
(solidária e lucrativa) integrava, além da educação pré-
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escolar e dos níveis de ensino da escolaridade
obrigatória, o ensino artístico, níveis assegurados por
um total de 113 escolas, as quais se distribuem de forma
equilibrada entre as duas redes, embora com uma
ligeira vantagem para a rede privada lucrativa, com 75
escolas, em detrimento da rede privada solidária, com
38 escolas. Naturalmente, e à semelhança da rede
escolar pública, estas escolas concentram-se na
educação pré-escolar e no 1º CEB - 82 JI (34 na rede
privada solidária e 48 na rede privada lucrativa), 15
EB1/JI (2 na rede privada solidária e 13 na rede privada
lucrativa) e 3 EB1 (1 na rede privada solidária e 2 na rede
privada lucrativa) - que, conjuntamente, correspondem
a aproximadamente 88,5% da oferta escolar total, e
estão em menor número nos restantes níveis de ensino
- 5 EBI/JI/S (rede privada lucrativa), 4 EP’s (1 da rede
particular solidária e 3 da rede privada lucrativa), 2 EBI/JI
(rede privada lucrativa), 1 EA (rede privada solidária) e 1
EB1,2/JI (rede privada lucrativa).
No que respeita à população escolar (2015/2016),
a rede escolar pública é frequentada por uma população
escolar total de 46095 alunos, distribuídos pela
educação pré-escolar (3996 crianças), pelo 1º CEB
(13347 alunos), pelo 2º e 3º CEB (19792 alunos) e pelo
ensino secundário (8960 alunos), valores que excluem
apenas a educação e formação de adultos. Para o
mesmo ano letivo, a rede escolar privada (solidária e
lucrativa) apresentava um total de 8986 alunos
matriculados (2538 alunos na rede privada solidária e
6448 alunos na rede privada lucrativa), repartidos pela
educação pré-escolar, com 4524 crianças (2413 alunos
na rede particular e 2111 alunos na rede privada), pelo
1º CEB, com 1899 alunos (125 alunos na rede particular
e 1774 alunos na rede privada), pelo 2º e 3º CEB, com
1674 alunos (rede privada lucrativa), e pelo ensino
secundário, com 889 alunos (rede privada lucrativa).
Estes valores excluem, igualmente, a educação e
formação de adultos.
Esta população escolar tem vindo a registar uma
diminuição nos últimos anos letivos, sendo que, tendo
em linha de conta apenas os nascimentos registados no
Município de Sintra, espera-se um agravamento desta
tendência em todos os níveis de ensino. Projeta-se que

os decréscimos mais expressivos ocorram no ensino
básico, designadamente -20,85% no 1º CEB e -11,56%
no 2º e 3º CEB, que representa uma redução de 3886 e
2893 alunos entre os anos letivos 2016/2017 e
2022/2023, respetivamente. No que diz respeito à
educação pré-escolar, e considerando o período
compreendido entre os anos letivos 2016/2017 e
2019/2020, estima-se uma quebra de -5,63%,
correspondendo à passagem das 11812 às 11147
crianças. De salientar que esta redução se baseia nos
nascimentos registados no período correspondente à
frequência deste nível de ensino, sendo que esta
diminuição não significa, necessariamente, uma
diminuição dos quantitativos escolares associados à
educação pré-escolar. Finalmente, relativamente ao
ensino secundário, e considerando o período
compreendido entre os anos letivos 2019/2020 e
2022/2023, prevê-se uma diminuição de -5,76%, com a
passagem dos 15310 aos 14428 alunos.

2.2. SUCESSO ESCOLAR
A caracterização e análise dos resultados escolares
dos alunos de Sintra, enquanto uma das dimensões
basilares do trabalho de diagnóstico, no qual assenta
parcialmente a ação do PEL, constituíram um
importante elemento de suporte ao desenvolvimento
de ações orientadas para a promoção do sucesso
escolar.
Neste sentido, é de referir que os resultados obtidos
nos exames finais pelos alunos do Município de Sintra se
posicionam, predominantemente, a um nível médio,
verificando-se tal facto ao longo do 4º e 6º de
escolaridade e no 9º ano no ano letivo 2013/14. Já no
ano letivo seguinte e no Ensino Secundário, destacamse resultados médios negativos, aliás, na linha do que se
verifica a nível nacional. Os resultados dos exames
nacionais, cumulativamente com o perfil de resultados
apresentados e a ausência de percentagem significativa
ao nível de valores altos de classificações, vêm salientar
fragilidades de diversa ordem, colocando, assim,
grandes desafios em termos de desenvolvimento de
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estratégias de ensino-aprendizagem sólidas e
integradas capazes de potenciar percursos educativos
de sucesso.
Relativamente aos resultados mais baixos, embora a
Matemática – incluindo Matemática B e MACS no
secundário – se diferencie, claramente, pela negativa,
enquanto a área que reúne as médias mais baixas desde
o 1º CEB, merecendo por essa razão a definição e
criação de estratégias claras de melhoria dos resultados,
áreas como as das ciências (Biologia e Geologia, Física e
Química A e Geometria Descritiva A) e das humanidades
(Filosofia e Economia A) deverão, igualmente, ser objeto
de reflexão, mormente, no ensino secundário.
De referir o facto de os resultados a Português
serem, desde o 4º ao 9º ano, superiores aos verificados
na disciplina de Matemática. A variedade de
metodologias aplicadas nas duas modalidades de
avaliação das aprendizagens repercute-se em
resultados escolares diferenciados, sendo que o ideal
passaria pela igualdade de classificação nos dois casos,
todavia, esta via nem sempre se proporciona, tendo em
consideração as particularidades de cada uma.
Tal como se tem vindo a verificar em muitas das
escolas do país, os estabelecimentos de ensino do
Município de Sintra apresentam uma diminuição da
média das provas finais ou exames nacionais
relativamente à da frequência.
Ao nível do Ensino Secundário, torna-se importante
destacar os exames nacionais, já que estes constituem
um elemento fundamental não só para a conclusão da
escolaridade obrigatória (para aqueles que seguem o
ensino regular) e consequente ingresso no Ensino
Superior, mas também para os jovens que se encontram
fora do sistema regular de ensino, nomeadamente:
aqueles que frequentam modalidades de ensino
alternativas (e.g. cursos profissionais, cursos de
aprendizagem); os que, já não se encontrando no
sistema de ensino, recorrem aos exames como forma de
melhorar as avaliações obtidas anteriormente no
contexto dos cursos do ensino regular. Neste contexto,
verificou-se que as vias de ensino profissionalizante

apresentam, regra geral, resultados médios de avaliação
externa inferiores aos homólogos no ensino regular.
Em termos gerais, a realização de provas finais ou
exames nacionais por esses alunos revela algumas
debilidades pela incapacidade de obtenção de
resultados que possibilitem o sucesso na avaliação
externa. Tal facto conduz à necessidade de repensar a
adequabilidade dos conteúdos curriculares dessas
ofertas formativas às matérias avaliadas nas provas
finais e exames nacionais, assim como da continuidade
dos percursos escolares em opções por diferentes
modalidades de ensino.
No que concerne à temática do sucesso escolar, a
proporção de alunos autopropostos que realizam
exame deve ser, igualmente, objeto de análise. Neste
âmbito, é notório que as situações de maior insucesso
parecem persistir acompanhadas por uma tentativa de
não retenção dos alunos pela opção de proposição a
prova final em substituição da avaliação interna, com
muitos destes casos a pertencerem a alunos que tinham
ficado retidos pelo menos uma vez. Os resultados
obtidos nos exames por este grupo de alunos,
juntamente com os alunos com pelo menos uma
retenção no seu percurso escolar, expressa em grande
parte o insucesso observado. É de facto notório que, em
todos os ciclos de estudos, a comparação das médias
das provas com a média global de todos os discentes, os
valores são inferiores. O aluno com a avaliação de
frequência parece não apresentar as bases para a
estruturação do conhecimento transmitido ao longo do
ano e aparenta não conseguir também, num momento
único de avaliação, alcançar os resultados desejados.
Os dados apresentados neste documento de
diagnóstico evidenciam, claramente, uma grande
necessidade de investimento na melhoria dos
resultados escolares, reforçando a aquisição de
competências e conhecimentos dos alunos, o aumento
do nível de trabalho efetivo desses nas escolas, a
autonomia e a responsabilidade, assim como a alteração
das práticas de ensino (e.g. colaboração entre
docentes), apostando na construção e/organização de
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espaços onde os alunos pensem e construam
livremente e de forma ativa o seu conhecimento. O
enfoque deverá ser colocado num trabalho pedagógico
adequado aquando da identificação das necessidades,
com vista ao desenvolvimento de programas de reforço
de aprendizagens e estratégias para a realização dos
exames nacionais. A elaboração de horários escolares
em função das aprendizagens pretendidas, bem como a
diversificação dos instrumentos de avaliação e o
aumento da participação dos alunos nos processos de
tomada de decisão constituem, também, aspetos
essenciais em todo este processo, devendo, por isso, ser
objeto de reflexão.
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Outro ponto fulcral a destacar prende-se com a
redefinição de projetos e ações interdisciplinares que
integrem uma nova visão do território, enquanto
importante recurso para o desenvolvimento de um
conjunto diferenciado de métodos e estratégias de
ensino-aprendizagem, dado o potencial inegável das
suas especificidades para a otimização das
aprendizagens dos alunos, face aos diversos conteúdos
curriculares.
Por último, será importante referir que, neste
documento de diagnóstico e, tendo em consideração o
decidido pela Tutela no ano letivo de 2015/16, com a
substituição dos exames nacionais de 4º e 6º anos de
escolaridade por provas de aferição a realizar nos 2º, 5º
e 8º anos, foi realizada ainda uma breve análise (os
resultados das provas apenas foram conhecidos com o
documento já fechado), mas que virá a ser objeto de
uma abordagem mais fina e objetiva no momento em
que seja possível uma análise comparativa.
2.3. EDUCAÇÃO ESPECIAL
O diagnóstico efetuado ao nível da educação
especial contou com a caracterização de 3271 alunos
(apenas 70 não se encontram abrangidos pelo decretolei nº 3/2008), num universo de 46075 alunos
matriculados nos diferentes estabelecimentos de
ensino da rede pública do Município de Sintra, no ano

letivo 2015/2016 (7,1%), e com um maior número de
jovens do sexo masculino (64%).
Numa análise sucinta face aos resultados obtidos, foi
possível apurar que se registam valores percentuais na
ordem dos 81,3% nas dificuldades de comunicação e
linguagem (2658 alunos), 73,9% nas dificuldades do foro
cognitivo (2417 alunos) e 69,8% nas dificuldades do foro
emocional (2284 alunos). Em sentido oposto, os valores
mais reduzidos de alunos com NEE, e considerando a
totalidade dos 3721 alunos sinalizados, é observado nas
patologias associadas à audição (6,5%, correspondendo
a 212 alunos), ao aparelho digestivo e sistemas
metabólico e endócrino (7,9%, correspondendo a 258
alunos), bem como ao aparelho cardiovascular, sistemas
hematológicos e imunológicos e aparelho respiratório
(9,4%, correspondendo a 308 alunos).
A análise destes mesmos alunos por faixa etária
revela que a maioria se enquadra na faixa etária dos 10
aos 14 anos (46%), maioritariamente, nas patologias
associadas à comunicação e linguagem, cognitivas e
emocionais. Também a faixa etária dos 15 aos 19 anos
(34%) apresenta valores significativos nas dificuldades
supracitas. Por outro lado, com uma representatividade
de 15%, no contexto dos 3271 alunos sinalizados, a faixa
etária dos 6 aos 9 anos (15%) e dos alunos com menos
de 5 anos (3%) apresenta valores francamente
reduzidos em todas as patologias consideradas.
A distribuição dos alunos com NEE, pelos diferentes
agrupamentos de escolas do Município de Sintra,
demonstra uma elevada concentração em Agualva
Mira-Sintra (238), Queluz-Belas (230) e Monte da Lua
(223). Com valores inferiores a 100 alunos, são de referir
os agrupamentos de escolas Escultor Francisco dos
Santos (56) e Alto dos Moinhos (90). De referir, de igual
modo, a existência de 145 alunos que integram as
escolas não agrupadas deste Município. Mais do que
analisar os valores absolutos, importa sim analisar a
relação entre os alunos com NEE e a população escolar
em cada um deles. Neste sentido, a análise efetuada
permite observar uma maior concentração de alunos
com NEE face à população escolar nos agrupamentos de
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escolas Professor Agostinho da Silva (NT 5) e D. Carlos I
(NT 1), com valores de 14,7% e 12,4%. Em sentido
inverso, os valores mais reduzidos são observados nos
agrupamentos de escolas Escultor Francisco dos Santos
(4,3%), no NT 3 Massamá (4,4%) e Queluz-Belas (5,6%),
no NT 5, Monte da Lua (5,8%) e Alto dos Moinhos (6%),
no NT 1. Nos restantes agrupamentos de escolas os
valores oscilam entre os 9,1% de Lapiás e os 6,2% de
Mem Martins.
Em relação às medidas educativas (decreto-lei
nº3/2008), na educação pré-escolar foi possível
observar uma predominância da aplicação do artigo
17.º (52,5%), do Plano Individual de Intervenção
Precoce (PIIP) (15,1%), e cumulativamente dos artigos
17.º e 19.º (13%). Relativamente ao 1º CEB, multiplicamse as medidas educativas aplicadas de forma individual
ou cumulativa, destacando-se claramente das restantes
a aplicação cumulativa dos artigos 17.º, 18.º e 20º
(53,4%) e a aplicação simultânea dos artigos 17.º e 20.º
(27,8%). No 2º CEB verifica-se uma predominância da
aplicação cumulativa dos artigos 17.º, 18.º e 20.º, bem
como dos artigos 17.º e 20.º, com valores percentuais
de 48,8% e 33,1%. No 3º CEB, e à semelhança do
observado no nível de ensino anterior, verifica-se que os
valores percentuais mais elevados se encontram
associados à aplicação simultânea dos artigos 17.º, 18.º
e 20.º, bem como dos artigos 17.º e 20.º, com valores
percentuais de 40,6% e 34,6%. No ensino secundário
será de salientar que as percentagens mais elevadas
estão associadas aos alunos cujas medidas educativas
resultam da aplicação cumulativa dos artigos 17.º e 20.º
(42,1%), bem como da aplicação simultânea dos artigos
17.º, 18.º e 20.º (17,2%). Já no que se refere à aplicação
do artigo 21º verifica-se que estes tendem a ser mais
elevados consoante se avança no nível de escolaridade,
verificam-se valores de 9,6% e 10,7%, no 3º CEB e
ensino secundário, respetivamente, enquanto no 1º
CEB (0,3%) e 2º CEB (4,1%) os valores são mais
reduzidos.
Por outro lado, foi possível verificar que a maioria
dos alunos transitou de ano (73%), existindo, por outro
lado, uma reduzida percentagem de alunos que não

transitou de ano (13%) e 14% de alunos integrados na
categoria de “não aplicável, correspondendo a crianças
que ainda permanecem no domicílio ou que se
encontram a frequentar a creche/educação pré-escolar,
onde o conceito de transição não se aplica.
Em relação à área de residência dos alunos com NEE,
e considerando a totalidade dos 3271 alunos com NEE,
é possível observar que um elevado número de alunos é
proveniente da freguesia de Algueirão-Mem Martins
(21%, correspondendo a 691 alunos). Com um número
de alunos entre os 450 e os 300 são de referir a UF
Agualva e Mira-Sintra (446 – 13,6%), Rio de Mouro (394
– 12%), UF Massamá e Monte Abraão (342 – 10,5%) e
UF Queluz e Belas (339 – 10,4%), enquanto o valor mais
reduzido é registado na freguesia de Colares (61 – 1,9%).
Em relação aos alunos provenientes de outros
concelhos destacam-se os valores associados aos
Municípios da Amadora, e Cascais, dos quais são
oriundos 19 e 13 alunos, respetivamente.
No que diz respeito à análise da necessidade de
equipamentos de apoio para a prossecução das
atividades destinadas aos alunos com NEE, verifica-se
que as necessidades são mais evidentes em termos de
equipamento material em todos os níveis de ensino
considerados, com exceção do ensino secundário que
apresenta valores significativos ao nível da necessidade
de equipamentos informáticos/tecnológicos. De
ressalvar que os valores apresentados resultam da
perceção dos inquiridos (educadores/docentes) e não
de uma inventariação efetiva de necessidades.
Em relação à necessidade de constituição de turmas
reduzidas, naturalmente, os valores mais elevados são
registados nos graus ligeiro e moderado. Já a análise do
local onde os alunos passam mais tempo letivo, em
função da tipologia da dificuldade, demonstra que a
maioria despende mais tempo numa sala de aula
regular. Esta análise sai reforçada quando se efetua o
cruzamento entre o local e o nível de ensino
frequentado, na medida em que, com exceção da
creche e do domicílio, em todos os níveis de ensino os
alunos passam mais tempo numa sala de aula regular.
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No Município, é possível observar que a esmagadora
maioria (94,3%) dos encarregados de educação
acompanha o percurso escolar do seu educando,
sempre que convocado, sendo esse acompanhamento
total no caso dos alunos que frequentam a creche ou
permanecem no domicílio. É também possível observar
que a percentagem de encarregados de educação que
não acompanham os seus educandos é mais elevada no
caso dos alunos que integram cursos vocacionais
(19,4%) ou que frequentam o 2º CEB (8,4%), enquanto
nos restantes casos esse valor é bastante reduzido,
designadamente 3,7% na educação pré-escolar, 4,3% no
1º CEB, 5,6% no 3º CEB e 5,2% no ensino secundário. A
análise por núcleo territorial e agrupamento de escolas
revela que as percentagens associadas à inexistência de
acompanhamento, apesar de reduzidas em todos os
agrupamentos de escolas, são ligeiramente mais
elevadas nos agrupamentos que fazem parte dos NT 3,
5 e 2, designadamente 9,8%, 7,5% e 6,7%.
Relativamente aos encaminhamentos sugeridos
pelos educadores/docentes verifica-se que na educação
pré-escolar os valores mais elevados estão associados
ao ingresso ou conclusão da educação pré-escolar e do
ensino básico. Já no que se refere aos alunos que
integram o 3º CEB e ensino secundário os valores mais
elevados surgem associados ao ingresso/conclusão de
curso profissional.
Na análise da distribuição dos alunos com PIT por
núcleo territorial e agrupamento de escolas verifica-se
que os valores mais significativos são observados no NT
2 e no NT 4, ambos com 33 alunos. No primeiro destacase o agrupamento de escolas Mem Martins, com 20
alunos e, no segundo caso, salienta-se o agrupamento
Agualva Mira-Sintra, com 22 alunos. Valores
intermédios são observados nos NT 1 e 5, ambos com
29 alunos, sendo que no primeiro serão de referir os
valores associados ao agrupamento de escolas Monte
da Lua, com 20 alunos, e no segundo caso, os valores
registados nos agrupamentos de escolas Miguel Torga e
Queluz-Belas, ambos com 8 alunos em PIT. Finalmente,
os valores mais reduzidos são registados no NT 3 (19

alunos), sendo de destacar os 13 alunos do
agrupamento Leal da Câmara.
Em relação à frequência das atividades que
constituem a oferta de escola verificou-se que do total
de 674 alunos, a maioria, designadamente 69,1% (466
alunos), frequenta o 1º CEB, enquanto valores mais
reduzidos podem ser observados no 2º CEB e no 3º CEB,
com 12,3% (83 alunos) e 11% (74 alunos). No caso da
frequência de atividades fora do espaço escolar,
verifica-se que é o 1º CEB que apresenta os maiores
quantitativos, designadamente 34,5%, correspondendo
a 355 alunos. No entanto, também no 2º CEB e no 3º
CEB se registam valores significativos, nomeadamente
22,7% e 24,1%, correspondendo a 168 e 178 alunos,
respetivamente.
No que diz respeito ao meio de transporte eleito
para realizar o trajeto casa-escola verificou-se que dos
3003 alunos a maioria opta por ir a pé, correspondendo
a 41%, enquanto nas atividades que decorrem fora do
espaço escolar regista-se um maior número de casos em
que os alunos se deslocam em veículos de familiares,
designadamente (58%, correspondendo a 482 alunos).
Por último, no que respeita à afetação de recursos
humanos, 87% dos educadores/professores inquiridos
consideraram existir essa necessidade (2826 casos).
Uma análise mais pormenorizada revela que as
categorias de professor de educação especial (2603),
psicólogo/pedopsiquiatra (1207) e terapeuta da fala
(1095) foram as mais referenciadas.

3.ESPAÇOS COM POTENCIAL EDUCATIVO
Os últimos tempos têm sido caracterizados por uma
crescente valorização da imprescindível penetração da
escola na comunidade e da comunidade na escola,
sendo ultrapassado, espacialmente, o conceito de
escolarização (Canário, 2001) e transformando em
educativos todos os espaços da vida. Qualquer iniciativa
deverá, assim, acolher esta necessidade integradora de
garantir coerência às dimensões temporal e espacial da
educação, criando e desenvolvendo os recursos
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necessários e cuidando da dimensão educativa de todos
os contextos. Se por um lado, cabe à escola envolver
todos os alunos em processos de aprendizagem
significativos, é igualmente importante que esta
instituição multiplique as oportunidades educativas e
formativas dos contextos, tornando-se variada,
interconectiva e desafiante. Com efeito, é essencial que
a educação e os recursos educativos se organizem, de
forma a responder às novas dinâmicas temporais, pois
tão importante como assegurar diplomas e formações
específicas, é cuidar de garantir que os tempos, espaços
e recursos educativos contribuem, efetivamente, para
um tempo de vida de descoberta entre situações sociais,
culturais, afetivas, lúdicas e de exercício de cidadania
(Alcoforado, 2014).
Num quadro de igualdade de direitos, deveres e
oportunidades, nos contextos local e global, é inegável
a importância de desenvolver os recursos didáticos
necessários, de encontrar os espaços educativos e
condições físicas mais adequadas, de procurar que
todos possam ter acesso aos meios tecnológicos
disponíveis e que sejam formados profissionais capazes,
sendo-lhes permitida a construção de uma identidade
que otimize os atos educativos, favoreça as diferentes
aprendizagens e potencie as transformações pessoais,
sociais e contextuais, garantindo, em suma, o
conhecimento como um bem comum que está ao
alcance de todos e pode ser partilhado por todos. É,
portanto, fundamental, que os contextos se
configurem, eles próprios, como verdadeiros espaços
educativos. Num momento em que a dimensão do

currículo local tem vindo a ser cada vez mais valorizada,
enquanto complemento aos recursos e atividades
proporcionadas pela escola/sala de aula, a identificação,
otimização, articulação e até mesmo construção de
espaços públicos de educação no território representam
um forte impulsionador do almejado planeamento
pedagógico, adequado às necessidades e exigências
colocadas, atualmente, no que se refere à
(trans)formação dos cidadãos. Esta premissa conduznos a uma nova visão e a um novo entendimento do
território, ao integrar um vasto conjunto de espaços
com um enorme potencial nas mais variadas dimensões
da nossa sociedade (figura 3). Nesta linha de ideias, a
relevância dos espaços não formais e informais para a
construção de aprendizagens significativas é evidente,
tendo em consideração a multiplicidade de atividades
enriquecedoras que poderão ser proporcionadas às
crianças e jovens, fora do contexto formal. Tal
dimensão, perspetivada como complementar ao
trabalho desenvolvido em contexto de sala de aula,
poderá traduzir-se numa maior cooperação, motivação
e envolvimento dos alunos nas distintas atividades,
conduzindo a aprendizagens mais consistentes.
Em conclusão, esta nova visão assente na ideia de
território enquanto ambiente de aprendizagem vai
muito além dos espaços escolares, pressupondo a
diversificação de oportunidades educativas para todos
os alunos do Município, e reforçando não só a
cooperação entre os diferentes atores da comunidade
local, mas também a gestão integrada dos seus
recursos.
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FIGURA 3. TERRITÓRIO COMO
AMBIENTE DE APRENDIZAGEM

4. TRABALHO E FORMAÇÃO
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O diagnóstico da dinâmica empresarial e associativa
e das necessidades de formação do Município de Sintra
apresenta-se como uma imprescindível base de
trabalho para o planeamento de ações futuras, face às
mudanças que se julgam necessárias ao nível das
relações entre o tecido empresarial e as necessidades
formativas dos cidadãos do território.
Em termos globais, ao nível da dinâmica económica
e, refletindo sinais de força, salienta-se: uma estrutura
populacional jovem, com forte peso da população em
idade ativa, uma taxa de atividade superior à média da
área metropolitana, uma grande importância nas
atividades do comércio por grosso e a retalho em
termos de postos de trabalho e riqueza criada, e a
tendência para a diminuição do desemprego, sobretudo
nos últimos anos. Em termos da criação de riqueza
sublinha-se também o peso das indústrias
transformadoras, ao representarem cerca de 31,9% do
valor acrescentado bruto em 2014. Numa leitura à
repartição da riqueza criada neste ramo de atividade,
ganham destaque as atividades relacionadas com a
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de
preparações farmacêuticas (20,8%), as Indústrias
alimentares (12,6%), a Fabricação de máquinas e de
equipamentos (11,1%) e a Impressão e reprodução de
suportes gravados (8,4%).

Relativamente à dinâmica associativa do Município e
segundo o levantamento efetuado (com base no
Infoempresas e no manual de Recursos da Câmara
Municipal de Sintra), existem cerca de 1207 associações
em Sintra. A maior percentagem refere-se às
Associações Culturais, Desportivas e Recreativas (30,7%,
correspondendo a 370), seguindo-se as associações de
cariz social (26,4%, correspondendo a 319), que se
encontram subdivididas em Apoio aos Cidadãos
Imigrantes (35), Apoio na área da Saúde (16), Apoio na
área da Saúde Mental (6), Apoio para Crianças e Jovens
(68), Apoio para Família e Comunidade (36), Apoio para
Idosos (76), Outros recursos de Apoio Social (56),
Prevenção e Tratamento das Toxicodependências (8) e
Reabilitação e Integração de Pessoas com Deficiência
(18). Em seguida surgem as outras atividades
associativas (21,3%, correspondendo a 257), as
Atividades de Organizações Religiosas (9,2%,
correspondendo a 111) e as Associações de Pais e
Encarregados de Educação (107, correspondendo a
8,9%). Por fim, e com menor expressividade, surgem as
Associações de Juventude e de Estudantes (38,
correspondendo a 3,1%) e as Associações de Defesa do
Ambiente (5, correspondendo a 0,4%). No que respeita
à sua distribuição pelo território municipal verifica-se
que um maior número de associações na União das
Freguesias de Sintra (229) e na Freguesia de AlgueirãoMem Martins (171). Seguem-se as associações
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localizadas na União das Freguesias de Queluz e Belas e
na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão
(155 e 119, respetivamente). Com quantitativos
semelhantes, surgem as associações que se localizam na
Freguesia de Rio de Mouro, na União das Freguesias de
Agualva e Mira-Sintra e na União das Freguesias de São
João das Lampas e Terrugem (111, 98 e 84,
respetivamente).
No contexto dos objetivos que se encontram
plasmados no Projeto Educativo Local, a questão do
associativismo deve ser trabalhada no sentido da
promoção da relação entre as diferentes entidades
locais e os estabelecimentos de ensino, nas suas mais
diversas vertentes, designadamente, não só nas
atividades vocacionadas para os alunos, mas também
para os professores. É fundamental fomentar o apoio
aos clubes temáticos que vão nascendo no seio dos
equipamentos educativos, na medida em que estes
poderão assumir-se como um estádio embrionário a um
movimento associativo renovado e com fortes ligações
ao sistema educativo.
Já no que diz respeito ao diagnóstico da oferta
formativa e, numa referência aos elementos gerais que
caraterizam a educação no Município, importa destacar
a taxa de analfabetismo inferior à média da área
metropolitana de Lisboa e do Continente e a tendência
crescente para o aumento da população com níveis de
escolaridade superiores. Sublinha-se também a
crescente procura de cursos profissionais por parte dos
alunos, acompanhada por uma oferta diversificada de
cursos profissionais. No entanto, há um conjunto de
fraquezas que importa destacar, como sendo a
persistência de uma elevada percentagem de população
com baixos níveis de escolaridade; uma grande
percentagem (18,2%) de população residente com
idades entre os 18 e os 24 anos que completou o 3º CEB
mas que não se encontra a frequentar o sistema de
ensino; uma taxa de retenção e desistência do ensino
básico superior à média da área metropolitana e do
Continente e uma taxa de transição/conclusão no
ensino secundário inferior às unidades de referência.
Importa salientar também que a proporção de

população dos 30 aos 34 anos com o ensino superior é
ainda muito baixa (23,9%), estando ainda muito aquém
da meta definida pela Estratégia Europa 2020 (40%).
Considerando a evolução da população escolar em
Sintra poder-se-á concluir que se tem assistido a uma
progressiva diminuição da população estudantil, nos
diferentes ciclos do ensino básico e do ensino
secundário, acompanhada pela saída de alunos para a
frequência em outros concelhos. Em termos de futuro e
de acordo com as projeções realizadas, estima-se que
este cenário de decréscimo continue nos próximos
anos. De facto, espera-se uma diminuição de 6297
alunos com idade de frequência do 2º e 3º CEB entre
2016/17 e 2026/27 (-25,2%). No que diz respeito ao
ensino secundário, esse decréscimo será, em termos
relativos, superior (-27,2%), estimando-se uma
diminuição de 4163 jovens com estas idades entre
2019/20 e 2031/32. Neste sentido, os cenários
apresentados dão indicações de um futuro
preocupante, colocando imensos desafios em matéria
de oferta e procura de equipamentos educativos,
adequação das redes educativas e necessidades de
docentes e não docentes.
Importa destacar também algumas das conclusões
retiradas dos inquéritos dirigidos aos agentes
empresariais de Sintra. Foram inquiridas cerca de 28
empresas que, na sua totalidade, empregam 1548
trabalhadores. Deste universo, 20 empresas preveem
nos próximos anos um aumento no número de
trabalhadores, destacando que este aumento deverá
ser efetuado recorrendo sobretudo a mão-de-obra
Intermédia (Cursos Profissionais, Secundário) e
Especializada (Licenciatura e CET).
As empresas inquiridas elegeram um conjunto de 28
áreas em que existe necessidade de mão-de-obra,
destacando-se os Técnicos vendedores, Eletricistas,
Delegados de informação médica, Embaladores,
Tesoureiros, Secretários, Engenheiros eletrónicos,
Operários
industriais,
Mecânicos
industriais,
Engenheiros mecânicos, Técnicos de automação,
Operadores de máquinas, Gestores de marketing,
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Gestores de clientes, Motoristas, Funcionários de
armazém, Empregados da hotelaria e restauração,
Maquinistas, Serralheiros, Soldadores, Pintores,
Torneiros, Fresadores, entre outros.
Relativamente à formação contínua dos
trabalhadores, prevista pelo Código do Trabalho, Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro, em que é definida a
obrigatoriedade da formação contínua nas empresas,
em 26 das 28 empresas foram realizadas ações de
formação contínua. No que diz respeito às necessidades
atuais e futuras, as empresas identificam uma maior
carência de formação nas áreas de Motivação (12),
Gestão (11), Certificação (ISO9001) (9), Liderança (10),
Logística (8), Marketing (7), Áreas técnicas (2),
Internacionalização (2), Produção (1), Segurança e
higiene no trabalho (1) e Primeiros Socorros (1).
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Deste modo, as propostas de oferta formativa
apresentadas num último ponto do relatório, dirigidas a
jovens e adultos, surgem organizadas de acordo com os
clusters, entendidos como estratégicos para o
desenvolvimento do Município (C1 - Turismo, C2 Indústria das rochas ornamentais/mármores, C3 Indústria químico-farmacêutica, C4 - Agroindústria e C5
- Indústrias culturais e criativas) e as necessidades das
empresas. Paralelamente são apresentadas propostas
de oferta formativa para o movimento associativo,
dirigidas aos diferentes agentes envolvidos,
designadamente, lideranças, técnicos superiores e
pessoal auxiliar, de forma a contribuir para o seu efetivo
desenvolvimento e, consequentemente, para uma
intervenção de qualidade junto da comunidade, nos
variados setores de atividade.
Do diagnóstico realizado, e atendendo à diversidade
de oferta implementada no Município de Sintra, tornase urgente consagrar práticas de trabalho em rede,
entre a autarquia, organizações educativas, jovens,
famílias, empresas e associações, por forma a melhorar
a informação, as práticas de orientação, os recursos
necessários ao incremento da qualidade da formação e
dos estágios e aumentar a empregabilidade.

É fundamental apostar num aumento significativo
das atividades educativas e de formação para adultos,
nomeadamente as unidades de formação de curta
duração, aproximando-as a curto prazo do objetivo
desejável de envolver, todos os anos, uma maior
percentagem de pessoas adultas, com particular
atenção aquelas que apresentam menores níveis de
escolaridade e de qualificação e se situam em grupos
etários mais elevados. Para além disso torna-se
imperativo o envolvimento de mais trabalhadores em
atividades de Educação e/ou Formação de Adultos,
visando a elevação dos níveis de escolaridade e de
qualificação da população empregada.

5. PROJETOS AUTÁRQUICOS
Assumindo-se como um Município dinâmico e
inovador, Sintra tem vindo a desenvolver um conjunto
de ações estratégicas, no domínio educativo, social,
cultural, entre outros. Neste contexto, dada a relevância
das diferentes iniciativas desenvolvidas e atendendo à
importância de conhecer as práticas educativas do
território de Sintra, considerou-se fundamental
caracterizar os diversos projetos/ações que o Município
desenvolve no âmbito das suas competências e
atribuições ao nível da educação do seu território.
Ainda que os projetos autárquicos do Município de
Sintra se encontrem com maior detalhe no anexo do
presente documento, no qual são enunciados diversos
tópicos caracterizadores (público-alvo, objetivos,
atividades e parcerias locais) apresenta-se, de seguida,
uma breve caracterização de cada um dos projetos
desenvolvidos, tendo em consideração a sua
distribuição pelas distintas estruturas da autarquia.
No que concerne ao Departamento de Educação,
Juventude e Desporto ressaltam os seguintes projetos:
(1) “Cidadania e Participação: Assembleia Municipal
Jovem de Sintra” – Destinado a alunos do 3º CEB e
Ensino Secundário, procura garantir o desenvolvimento
de projetos mobilizadores do desenvolvimento de
competências de participação e cidadania junto da
comunidade educativa, promover a relação entre os
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jovens e os eleitos locais e sensibilizar os jovens para as
questões do poder local; (2) “Animação do Livro e da
Leitura” – Dirigido aos alunos dos diferentes níveis de
ensino, apresenta como principais objetivos o aumento
dos níveis de literacia, o incremento da qualidade na
organização, no funcionamento e na animação das
bibliotecas escolares enquanto polos criadores e
dinamizadores do próprio conhecimento e do saber em
contexto escolar, proporcionando o contacto entre
escritores e alunos do concelho de Sintra, bem como o
desenvolvimento de atividades pedagógicas em
contexto de biblioteca escolar; (3) “Ocupação dos
Tempos Livres: Curso de Verão de Inglês” – Pretende
garantir a oferta de um programa de verão a alunos do
1º CEB do concelho, no âmbito do Protocolo entre a
CMS e a Escola Americana de Lisboa, estimulando a
aprendizagem integrada do inglês, da informática e de
outras áreas expressivas, e impulsionando novas
dinâmicas escolares; (4) “Ocupação dos Tempos Livres:
OKUPA” – Apresenta como público alvo os alunos do 2.º
e 3º CEB, no sentido da criação de respostas
estruturadas nas escolas de ocupação do tempo livre e
do desenvolvimento de respostas já existentes, dotando
os agrupamentos de recursos financeiros suficientes,
que visem garantir a qualidade das atividades a
desenvolver. Pretende, ainda, envolver os alunos do
ensino secundário, em programas de voluntariado, no
apoio às atividades; (5) “Educação Artística: Mostra de
Teatro das Escolas de Sintra” – Apresenta como
objetivos principais: promover nos intervenientes
competências transversais, tendo como eixo motivador
a expressão dramática; promover o desenvolvimento
integral do aluno, que deve ser o centro da ação;
potenciar o respeito pelo trabalho em grupo; privilegiar
o processo educativo; criar hábitos associados à
metodologia de trabalho de projeto; e integrar o
trabalho a realizar no plano anual de atividades de cada
instituição envolvida; (6) “Educação Artística:
Orquestras Escolares de Sintra” – Orientado para alunos
do 2º e 3º CEB e Ensino Secundário, centra a sua ação
na promoção do ensino da música e do instrumento
musical, contribuindo para a formação pessoal e

artística dos alunos e jovens através de atividades que
fomentem a inclusão social, o trabalho em grupo, a
disciplina e que aproximem as famílias do processo
educativo; (7) “PAQUE - Apoio ao desenvolvimento da
qualidade nas escolas” – Tendo como destinatários não
só os alunos do nível pré-escolar ao nível secundário,
mas também as Associações de Pais e Encarregados de
Educação, procura promover o desenvolvimento
qualitativo do concelho, a educação global, a efetiva
igualdade de oportunidades e o sucesso educativo,
assegurando as melhores qualificações na transição
para a vida profissional adulta, através do apoio
financeiro aos Agrupamentos de Escolas, comunidade
educativa; (8) “Rede de Equipamentos Lúdicos” – Para
além de promover o desenvolvimento de projetos de
animação socioeducativa que visem a gestão e
animação da Rede de Equipamentos Lúdicos, pretende
garantir um espaço de acolhimento temporário dirigido
a crianças dos 0 aos 6 anos, criando as condições
adequadas ao seu desenvolvimento e dando resposta às
suas necessidades e das suas famílias; (9) “Sintra Inclui.
Apoio à Transição para a Vida Adulta - Educação
Especial” – Dirigido a alunos com NEE, compromete-se
a apoiar os Agrupamentos de Escolas, na construção de
projetos de apoio à transição para a vida adulta dos
alunos com PIT, bem como facilitar a integração social e
profissional das pessoas com deficiência que já tenham
finalizado a escolaridade de obrigatória; (10) “Programa
de Desenvolvimento da Natação nas Escolas Públicas do
Concelho de Sintra” – Direcionado para as escolas do
Ensino Básico e Secundário, este projeto pretende,
essencialmente, promover a prática desportiva, mais
especificamente, o ensino da Natação; (11) “Troféu
Sintra a Correr” – Este projeto procura, igualmente,
promover a prática desportiva como forma de
adquisição de hábitos de vida saudável, direcionando-se
para a prática do atletismo para a população em geral,
a partir dos 10 anos de idade; (12) “Programa
Voluntariado Sintra Jovem” - Direcionado para jovens
com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos,
este programa pretende fomentar a participação dos
jovens em atividades de voluntariado e promover a
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ocupação dos tempos livres dos jovens do concelho,
tendo em consideração os benefícios para a sua
formação pessoal.
Relativamente ao Departamento de Turismo e
Cultura, destacam-se os seguintes projetos: (1)
“Programação Bibliotecas Municipais de Sintra” –
Orientado para a comunidade educativa e comunidade
geral, este projeto compromete-se a promover o livro e
leitura, estimulando o desenvolvimento da criatividade
e imaginação, o trabalho colaborativo, o espírito de
equipa, o sentido crítico e a autoestima; (2)
“Programação Museus Municipais” – Destinado à
comunidade educativa e comunidade em geral,
pretende divulgar uma parte do património cultural
sintrense e disponibilizar um vasto leque de atividades
culturais às referidas comunidades, fomentando o gosto
pela arte/cultura e o exercício da cidadania;
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Por último, no que se refere ao Departamento de
Solidariedade e Inovação Social, salientam-se os
seguintes projetos: (1) “Bairro Limpo é Sempre Mais
Bonito” – Especificamente direcionado à população
residente em Mira Sintra, em especial minorias
residentes em habitação social municipal, este projeto
pretende promover a cidadania e a melhoria da
qualidade de vida ambiental dos moradores residentes
na urbanização D. Pedro IV, em Mira Sintra, envolvendo
os destinatários na concretização do projeto; (2) “Banco
Local de Voluntariado de Sintra” – Procurando difundir
o voluntariado no concelho, este Banco Local procura
aumentar a participação no voluntariado em geral, nas
instituições e nos grupos, assim como contribuir para a
consciência coletiva dos problemas e para o
compromisso na respetiva prevenção e solução com
recurso ao voluntariado; (3) “Educação para a Saúde
Mental em Geriatria” – O grande desígnio deste projeto
situa-se na capacitação dos cuidadores formais ao nível
do processo de envelhecimento, riscos e sinais de
patologia psiquiátrica e demência na população sénior,
de modo a potenciar um acompanhamento
diferenciado e adequado a cada situação, promovendo
o bem-estar da pessoa idosa em contexto institucional;
(4) “Plano Concelhio para a Integração dos Imigrantes

em Sintra (2018-2020)” – Atendendo ao elevado
número de cidadãos imigrantes residentes em Sintra,
este projeto centra a sua ação no aprofundamento das
políticas locais, numa lógica de sustentabilidade e de
governação integrada que conta com a participação de
todos – entidades públicas e privadas – que em cada
concelho trabalham em prol do acolhimento e
integração dos imigrantes na sociedade portuguesa; (5)
“Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
/ Plano de Ação Integrada para as Comunidades
Desfavorecidas (PAICD)” - O PAICD tem como principal
objetivo um desenvolvimento urbano inclusivo,
promotor da continuidade harmoniosa dos espaços e
minimizador da estigmatização. No âmbito das
intervenções de natureza física, pretende-se proceder à
reabilitação integral de alguns edifícios de habitação
social em mau estado de conservação, incluindo,
quando necessário, a recuperação de fogos, com vista à
sua atribuição em regime de renda apoiada; (6) “Plano
Municipal para a Igualdade, Cidadania e Promoção da
Dignidade Humana (PMICPDH)” – Procurando prevenir,
sensibilizar, educar e informar, assim como capacitar os
diversos públicos-alvo (profissionais das diferentes
áreas e população em geral), a dimensão operacional
deste Plano materializa-se nos eixos da igualdade de
género, prevenção e combate à violência, prevenção e
combate aos maus tratos a crianças e jovens e
prevenção e combate ao tráfico de seres humanos; (7)
“Programa de Competências Emocionais” – Destinado a
crianças do Jardim de Infância do Agrupamento de
Escolas Prof. Agostinho da Silva (ano letivo 2016/2017),
este Programa orienta-se para a promoção do bem
estar emocional e do equilíbrio entre a saúde mental
infantil e a vida social e escolar; (8) “Apoio à Venda
Responsável de Álcool e Tabaco” – Voltado para a
prevenção do consumo de álcool e tabaco por parte de
adolescentes e jovens menores de 18 anos, procurando
capacitar os comerciantes com estabelecimentos
situados nas imediações dos estabelecimentos
escolares ao nível da venda responsável destes
produtos; (9) “Capacitação para a Gestão da Diabetes
Tipo 2” – De um modo geral, com este projeto pretende-
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se aumentar a literacia na problemática da diabetes
através de um conjunto de ações dirigidas a pessoas
com diabetes tipo 2 e seus cuidadores. Aumentar a
literacia na área da Diabetes; (10) “Cuidar Melhor: Apoio
aos Cuidadores de Pessoas com Demência” – Com
recurso a um Gabinete de Apoio e a diversos
Workshops, este projeto pretende contribuir para a
inclusão e promoção dos direitos das pessoas com
demência,
apoiando
e
valorizando
os
familiares/cuidadores e profissionais envolvidos; (11)
“Escolhas de Sintra” – Apresentando como público alvo
crianças e jovens entre os 6 e os 30 anos provenientes
de contextos socioeconómicos mais vulneráveis
(descendentes de imigrantes, comunidades ciganas e
emigrantes portugueses), o principal desígnio do
projeto Escolhas assenta na promoção da inclusão
social, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o
reforço da coesão social, mediante o desenvolvimento
de um conjunto de atividades que conta com o apoio de
diferentes parceiros locais; (12) “Projeto Intergeracional
– Culinária” – Apostando
no envolvimento de
Associações de idosos e Instituições Particulares de
Solidariedade Social na área da infância do Concelho de
Sintra, com este projeto procura-se promover a
comunicação entre gerações e o intercâmbio de
vivências e experiências, incentivando a transmissão de
saberes através do diálogo e das diferentes formas de
expressão e valorizando o idoso enquanto transmissor
de saberes; (13) “Ter Diabetes Tipo 1 na Escola” – Este
projeto aposta na capacitação de portadores de
Diabetes Tipo 1, seus professores e demais agentes
educativos na administração da terapêutica,
identificação de sinais de descompensação e outras
competências na área da gestão e controlo da doença;
(14) “Promoção da Educação para a Saúde Mental na
Adolescência e Juventude” – Para além da capacitação
dos vários agentes educativos para a importância da
Educação para a Saúde Mental, a ação deste projeto
situa-se, igualmente, na prevenção do estigma
associado às problemáticas inerentes à saúde mental e
do consumo de substâncias psicoativas, bem como no
desenvolvimento de um Plano de Ação em situação de

crise, entre outras estratégias; (15) “Sessões FES – Faço
e Sou” – Centradas nas pessoas em situação de
vulnerabilidade social que beneficiam dos apoios sociais
através de programas de apoio social da CMS/DSI/DSAS,
estas sessões têm como principal intuito desenvolver
competências pessoais e sociais com base em
metodologias participativas e de empoderamento e
reforço da autoestima; (16) “Sintra + Saúde - Atividades
para Idosos” – Direcionado a 40 Munícipes com idade
igual ou superior a 65 anos, com capacidade de
mobilidade, este projeto compromete-se a promover o
envelhecimento saudável dos idosos do Concelho de
Sintra, prevenindo a doença e o isolamento social.

6. ANÁLISE SWOT
O processo de construção do PEL de Sintra baseouse num conjunto de premissas orientadoras do trabalho
a desenvolver nos mais variados domínios, tendo
sempre presente que só conhecendo o Município e as
idiossincrasias do seu sistema educativo se poderia
delinear, efetivamente, as ações futuras, consentâneas
com as especificidades da realidade observada.
Reforçando a importância do conhecimento do
território e das suas singularidades, a concretização de
um pormenorizado trabalho de diagnóstico assumiu-se
como o ponto de partida, fortemente orientado para o
planeamento do sistema educativo para a próxima
década. Neste contexto, o envolvimento de um
conjunto de atores e parceiros locais afigurou-se
determinante para o sucesso deste projeto,
perspetivando-se a educação como um processo que
não está unicamente ancorado ao espaço escolar, mas
que, ao invés disso, ocorre em diversos espaços e áreas
de intervenção do território, integrando um conjunto de
recursos com um enorme potencial educativo.
Finalizada a etapa do diagnóstico do território ao
nível das diferentes valências – enquadramento
demográfico e socioeconómico, rede educativa, sucesso
escolar, educação especial, trabalho e formação e
movimento associativo – torna-se essencial enunciar os
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principais aspetos a ter em consideração, no sentido da
definição dos eixos estratégicos do plano de ação.
Com efeito, a apresentação dos elementos
caracterizadores do Município, considerados de maior
relevância, será efetuada através de uma análise SWOT,
na qual se incluem: os pontos fortes, enquanto
elementos internos potenciadores de um PEL mais
contextualizado e eficaz; os pontos fracos, referentes
aos fatores internos com interferência negativa ao nível
do alcance das metas traçadas; as oportunidades,
enquanto elementos externos que possam surgir e
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afetar positivamente a implementação do PEL e as
ameaças, como fatores externos, fora do controlo do
Município e que possam condicionar a consecução dos
objetivos delineados (quadro 1).
Importante será dizer que para a execução desta
análise foram considerados não só os diversos
indicadores recolhidos durante a fase de diagnóstico,
mas também, os contributos resultantes dos diferentes
momentos reflexivos com os atores de Sintra, realçando
mais uma vez a dimensão participada do PEL.
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QUADRO 1.
ANÁLISE SWOT
DO MUNICÍPIO DE
SINTRA.

Pontos Fortes

Localização privilegiada de Sintra, na área metropolitana de Lisboa,
próximo do aeroporto de Lisboa e do Porto de Lisboa;
Segundo município mais populoso do País;
Inserção numa área de elevado potencial natural e ambiental;
Potencial turístico associado ao quadro natural, ao património
histórico e construído e património cultural;
Crescimento populacional extraordinário, com um aumento superior a
500% entre 1950 e 2011;
Estrutura etária jovem, com um forte peso de população em idade ativa;
Tendência para a diminuição dos valores do desemprego;
Taxa de analfabetismo do município em 2011 (2,5%) inferior à
observada na Área Metropolitana de Lisboa (5,2%) e no Continente
(5,2%);
Aumento crescente da população com níveis de escolaridade avançados;
Oferta diversificada de cursos profissionais;
Boa articulação entre a autarquia e as escolas: disponibilidade do
Departamento de Educação, Juventude e Desporto;
Envolvimento dos movimentos associativos na resolução de problemas;
Meio envolvente diversificado – recursos museológicos e científicos –
capaz de sustentar propostas pedagógicas e culturais diferenciadas;
Diversidade cultural e étnica, bem como a existência de um Plano
Municipal que promove as estratégias de integração destas populações.

Oportunidades
Grande dimensão e elevado grau de heterogeneidade - áreas rurais,
urbanas, empresariais, industriais, paisagísticas, patrimoniais;
Grande diversidade paisagística, com forte componente urbana e
extensa área rural e florestal;
Relevância da Cultura e Turismo, em particular, na Vila de Sintra;
Município relativamente rejuvenescido, em crescimento demográfico e
com grande dinamismo;
Crescimento urbano e industrial/empresarial;
Redes e parcerias intermunicipais;
Investimento na formação de professores com vista a potenciar todo o
seu profissionalismo e competência;
Implementação do projeto “Planos Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar”
Reestruturação da estratégia pedagógica visando a alteração/revisão
dos modelos educativos em cada ciclo;
Parentalidade: dinamização de ações dirigidas aos pais/ E.E no sentido
de melhor formarem os seus educandos;
Promoção do aumento da participação e envolvimento dos Encarregados
de Educação nos percursos dos seus educandos;
Necessidade de repensar, de forma articulada, a oferta de cursos
profissionais, ao nível do ensino secundário;
Delineamento de estratégias que promovam a motivação e o
envolvimento de todos os agentes para uma mudança de paradigma no
horizonte e finalidades do PEL, visando um melhor futuro para os jovens
ao nível da cidadania, do emprego e da sustentabilidade.

Pontos Fracos
Tendência geral para a diminuição no número de nascimentos, associada
a taxas de fecundidade e de natalidade mais reduzidas;
O ritmo de crescimento demográfico representa uma pressão elevada
sobre as infraestruturas e os equipamentos;
Estado de conservação do parque escolar: degradação e sobrelotação de
alguns equipamentos.
Dinâmica urbanística com grande pressão, colocando dificuldades ao
nível do planeamento;
Constrangimentos ao nível das acessibilidades e mobilidade;
Dispersão industrial e existência de poucos parques industriais de
grande dimensão;
Taxa de cobertura de 52,2%, o que evidencia um maior volume de
importações relativamente às exportações.
Baixa qualificação escolar da população empregada (34,1% não tem
mais do que o 3º ciclo do ensino básico);
Dificuldades nas saídas profissionais, em particular, para os jovens que
não seguem a via universitária.
Perfil de escolarização muito semelhante à média do Continente,
assumindo-se, porém, menos escolarizada quando comparada com a
média da Área Metropolitana de Lisboa;
Elevados valores de população com baixos níveis de escolarização
(ensino básico);
Grande percentagem (18,2%) de população residente com idades entre os
18 e os 24 anos que completou o 3º CEB mas que não se encontra a
frequentar o sistema de ensino;
Taxa de retenção e desistência no ensino básico (7,8%) superior à média
da Área Metropolitana (7,5%) e do Continente (6,4%);
Taxa de transição/conclusão no ensino secundário (76,9%) inferior à
observada na Área Metropolitana (80,8%) e no Continente (84,5%).
Resultados escolares abaixo das médias nacionais.

Ameaças

Assimetrias socioeconómicas e culturais limitadoras de sucesso população com estratos sociais diferenciados, sendo uma grande
percentagem com reduzida qualificação académica;
Famílias muito desestruturadas/ debilidades económicas;
Saída de alunos para a frequência noutros concelhos;
Tendência para a diminuição futura de população em idade escolar;
Desafios em termos de adequação da oferta e da procura educativa;
Taxa de abandono escolar precoce ainda muito elevada;
Expansão urbana desregrada, feita à margem de qualquer planeamento;
Pressão urbana sobre recursos (paisagem, ambiente e património
construído);
A evolução do volume de negócios e do valor acrescentado bruto foi
negativa entre 2008 e 2015 (-24,9% e -15,1%);
Elevada concorrência exterior na capacidade de atração do setor
empresarial;
Prevalência de empresas pequenas e muito pequenas, sendo que cerca de
97,1% das empresas apresentam menos de 10 pessoas ao serviço.
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C. ÓRGÃOS E ESTRUTURAS
DE GESTÃO
1. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Conselho Municipal de Educação de Sintra (CMES)
constitui uma instância de coordenação e consulta, que
tem por objetivo promover, a nível municipal, a
coordenação da política educativa, articulando a
intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos
agentes educativos e dos parceiros sociais interessados,
analisando e acompanhando o funcionamento do
referido sistema e propondo as ações consideradas
adequadas à promoção de maiores padrões de
eficiência e eficácia do mesmo.
No âmbito das suas competências, compete ao
Conselho deliberar sobre as seguintes matérias: a)
Coordenação do sistema educativo e articulação da
política educativa com outras políticas sociais, em
particular nas áreas da saúde, da ação social e da
formação e emprego; b) Acompanhamento do processo
de elaboração e de atualização da carta educativa; c)
Participação na negociação e execução dos contratos de
autonomia; d) Apreciação dos projetos educativos a
desenvolver no Município e da respetiva articulação
com o Plano Estratégico Educativo Municipal; e)
Adequação das diferentes modalidades de ação social
escolar às necessidades locais, em particular no que se
refere aos apoios socioeducativos, à rede de transportes

escolares e à alimentação; f) Medidas de
desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a
crianças e jovens com necessidades educativas
especiais, da organização de atividades de
complemento curricular, da qualificação escolar e
profissional dos jovens e da promoção de ofertas de
formação ao longo da vida, do desenvolvimento do
desporto escolar, bem como do apoio a iniciativas
relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de
preservação do ambiente e de educação para a
cidadania; g) Programas e ações de formação e
segurança dos espaços e seus acessos; h) Intervenções
de qualificação e requalificação do parque escolar; i)
Participação no processo de elaboração e de atualização
do Plano Estratégico Educativo Municipal.
Compete, ainda, ao CMES: a) Analisar o
funcionamento dos estabelecimentos de educação préescolar e de ensino, em particular no que respeita às
características e adequação das instalações, ao
desempenho do pessoal docente e não docente e à
assiduidade e sucesso escolar das crianças e adultos,
refletir sobre as causas das situações analisadas e
propor as ações adequadas à promoção da eficiência e
eficácia do sistema educativo; b) Apreciar a solicitação
das escolas, autarquia, interesses locais, governo,
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delegações regionais, ou por sua própria iniciativa,
sobre matérias referentes às escolas e às suas
interações com o meio; c) Promover um diagnóstico
atualizado da realidade educativa no Município; d)
Pronunciar-se sobre matérias que se entendem
relevantes e que decorram da atividade educativa,
nomeadamente ação social escolar, orientação escolar,
saúde, segurança escolar; e) Aprovar o respetivo
regimento.

2. CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
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Para que as políticas municipais de juventude se
revelem, ainda mais eficazes, correspondendo aos
anseios dos seus destinatários últimos, é essencial que
se apurem, de forma participada, quais os problemas e
aspirações dos próprios jovens. É com este intuito, e
dando cumprimento ao artigo 27º da Lei nº 8/2009 de
18 de fevereiro, que foi criado nos termos do respetivo
Regime Jurídico, o Projeto de Regulamento do Conselho
Municipal da Juventude de Sintra (CMJS).
O CMJS é o órgão consultivo do Município sobre
matérias relacionadas com a política de juventude,
prosseguindo, nos termos da lei, os seguintes fins: a)
Colaborar na definição e execução das políticas
municipais de juventude, assegurando a sua articulação
e coordenação com outras políticas sectoriais,
nomeadamente nas áreas do emprego e formação
profissional, habitação, educação e ensino superior,
cultura, desporto, saúde e ação social; b) Assegurar a
audição e representação das entidades públicas e
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem
atribuições relativas à juventude; c) Contribuir para o
aprofundamento do conhecimento dos indicadores
económicos, sociais e culturais relativos à juventude; d)
Promover a discussão das matérias relativas às
aspirações e necessidades da população jovem
residente no Município respetivo; e) Promover a
divulgação de trabalhos de investigação relativos à
juventude; f) Promover iniciativas sobre a juventude a
nível local; g) Colaborar com os órgãos do Município no
exercício das competências destes, relacionadas com a

juventude; h) Incentivar e apoiar a atividade associativa
juvenil, assegurando a sua representação junto dos
órgãos autárquicos, bem como junto de outras
entidades públicas e privadas, nacionais ou
estrangeiras; i) Promover a colaboração entre as
associações juvenis no seu âmbito de atuação.

3. CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL
O incremento da Rede Social no concelho de Sintra,
atenta a complexidade do concelho, contemplou, desde
a primeira hora, quer a dimensão concelhia, com a
criação do Conselho Local de Ação Social (CLAS), quer a
dimensão de freguesia, com a criação das Comissões
Sociais de Freguesia (CSF). Assegura, ainda, a
coordenação entre estes dois níveis, facilitando a
circulação de informação, incluindo a respeitante a
decisões tomadas, e clarificando as atribuições e
competências das instâncias e órgãos que compõem a
Rede Social, no concelho.
O CLAS é um fórum de articulação e congregação de
esforços, constituindo-se como uma parceria, entre
entidades públicas e privadas que atuam no concelho de
Sintra, baseada na igualdade entre os parceiros, no
respeito pelo conhecimento, pela identidade,
potencialidades e valores intrínsecos de cada um, na
partilha, na participação e na colaboração, com vista à
consensualização de objetivos, à concertação das ações
desenvolvidas pelos diferentes agentes locais e à
otimização dos recursos endógenos e exógenos ao
território.
O CLAS tem como objetivos: a) Combater a pobreza
e a exclusão social e promover a inclusão e coesão
sociais; b) Promover o desenvolvimento social
integrado, através de um planeamento integrado e
sistemático, potenciando sinergias, competências e
recursos; c) Incentivar redes de apoio social que
contribuam para a cobertura equitativa do concelho em
serviços e equipamentos sociais e para a minimização
ou erradicação da pobreza e da exclusão social; d)
Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e
organização do conjunto de respostas e equipamentos
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sociais ao nível local; e) Promover espaços de análise e
discussão dos problemas e potencialidades, dando-lhes
visibilidade, potenciando uma consciência coletiva e
responsável sobre os diferentes problemas sociais; f)
Criar canais regulares de comunicação e informação
entre os parceiros e a população em geral.
A atuação do CLAS orienta-se pelos seguintes
princípios: a) Participação dos atores sociais e das
populações, em particular as mais desfavorecidas; 2 b)
Parceria, cooperação e partilha de responsabilidades
entre as várias entidades, públicas e privadas,
envolvidas nos processos de diálogo e de procura de
soluções inovadoras; c) Subsidiariedade ativa, não
transferindo para instâncias de âmbito mais amplo o
que pode ser resolvido nas de âmbito mais reduzido e,
por outro lado, não recusando a estas todo o apoio
possível; d) Conciliação e complementaridade entre o
tratamento personalizado de cada situação, efetuado
sobretudo nas instituições e grupos de ação social
direta, e o tratamento da informação, estatística ou
outra, que se torne necessário para efeitos de
conhecimento geral e de adoção de medidas; e)
Integração das diferentes perspetivas dos problemas e
vias de solução, articulando em particular as de índole
social, de emprego-formação, de carácter económico e
cultural; f) Informação e transparência das ações
desenvolvidas; g) Integração dos objetivos da promoção
da igualdade de género nos instrumentos de
planeamento.
No que concerne às suas atribuições, destaca-se: a)
A dinamização e articulação das comissões sociais de
freguesia; b) A apreciação dos problemas e propostas
que sejam apresentados pelas comissões sociais de
freguesia, ou por outras entidades, e a procura das
soluções necessárias mediante a participação de
entidades representadas, ou não, no CLAS. c) O
encaminhamento para os centros distritais de
segurança social, e ou outros organismos, de acordo
com a natureza dos problemas que precisem das
respetivas intervenções, juntando as propostas que
tiverem por adequadas; d) A emissão de parecer sobre
a cobertura equitativa e adequada do concelho por

serviços e equipamentos sociais; e) A análise de
situações de sobreposição ou de lacunas de atuação por
parte dos vários agentes sociais e esforços tendentes à
sua superação; f) O conhecimento de protocolos e
acordos celebrados entre o Estado, autarquias,
instituições de solidariedade social e outras entidades
que atuam no domínio social; g) A elaboração e
divulgação dos instrumentos de suporte ao
planeamento social no concelho e respetivos relatórios
de execução e avaliação; h) A promoção de colóquios e
iniciativas afins, visando a melhor consciência, pessoal e
coletiva, dos problemas sociais, o empenhamento na
respetiva solução e partilha de responsabilidades; i) O
fomento da articulação entre os organismos públicos e
as entidades privadas que atuam no domínio social na
área do concelho, visando, em especial, a atuação
concertada na prevenção e solução de problemas
sociais e a adoção de prioridades.
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4. O TRABALHO EM REDE NO MUNICÍPIO DE SINTRA
A educação, à imagem do observado com outras
áreas de intervenção da autarquia, no contexto da
garantia das necessidades básicas dos cidadãos –
cultura, saúde, ação social e segurança – bem como do
próprio desenvolvimento económico e social do
Município, tem vindo a criar, ao longo dos últimos anos,
todo um conjunto de parcerias e de trabalho em rede,
que deve ser realçado.
Com efeito, o trabalho do Município no âmbito da
área educativa (e não só) tem apresentado,
globalmente, como meta, o desenvolvimento
sustentado do território, procurando torná-lo atrativo
para o investimento de empresas e cidadãos, no sentido
de se assumir como um território preocupado com as
qualificações e com a promoção da qualidade de vida,
não só no contexto da educação formal, mas também
da educação não formal e informal. Iniciou, assim, a
implementação de uma cultura de trabalho em rede,
potenciando as boas ideias e as boas práticas e
disseminando-as junto de todos os parceiros internos e
externos dos sistemas educativo e social do Município.

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

A procura da implementação de uma cultura de
validação permanente, com o objetivo de diagnosticar
os problemas e de encontrar as melhores soluções, no
que se refere à procura do sucesso educativo, bem
como à procura da consciencialização de todos os
parceiros, assente na ideia de que a educação se
desenvolve em todos os espaços do território e ao longo
da vida e que as diferentes ações culturais, desportivas
e ambientais se apresentam como fundamentais para
uma educação holística, tem sido a postura fulcral da
autarquia e de todos os parceiros ao longo dos últimos
anos.
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Esta postura tem permitido ultrapassar alguns dos
obstáculos que um sistema educativo muito
centralizado apresenta, e que as competências,
entretanto, delegadas na autarquia têm proporcionado,
na ultrapassagem, por exemplo, da dificuldade de
articulação entre intervenientes tão diferentes como a
Tutela (e aqui pensando não só na da educação, mas
também nas áreas da ação social, do emprego, do
desporto e da cultura), o poder local (Câmara Municipal,
Juntas de Freguesia), os agrupamentos de escolas (e as
escolas não agrupadas), o mundo empresarial do
território, os pais e encarregados de educação, e mesmo
do próprio movimento associativo.
Nesse sentido, a governança vem a efetuar-se a
várias escalas e em patamares diferenciados, nem

sempre com a articulação que se pretende. O Conselho
Municipal de Educação ao pretender apresentar-se
como o fórum de debate e articulação entre os
diferentes atores, revela alguma dificuldade de
articulação entre territórios tão diferentes como, por
exemplo, os urbanos e os de índole mais rural, com os
Conselhos Gerais das Escolas a refletirem essas mesmas
particularidades. A crescente competitividade das
escolas leva, por vezes, à inexistência de articulação
entre pares, mesmo com a alavancagem do trabalho em
rede por parte da autarquia. A possível constituição da
Comissão Permanente/Executiva do CMES (a dimensão
deste órgão consultivo torna pouco operacional o
mesmo) pretende tornar-se num espaço de articulação
e diálogo permanente entre o Município e os
Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas,
promovendo a partilha e o diálogo entre os parceiros da
educação formal.
A possível descentralização de algumas funções do
“Estado Social” centralizado para as autarquias, e aqui
na descentralização de competências na área da
educação, obriga, desde logo, a um trabalho de
adaptação. O PEL – pretende, como não poderia deixar
de ser, encontrar caminhos e sinergias que, no sentido
de um crescente e sustentado trabalho em rede,
promova uma comunidade de excelência e um
laboratório de inovação social e governança.
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D. PLANO DE AÇÃO
1. PROJETO EDUCATIVO LOCAL: ESTRATÉGIA E AÇÃO
Perante tempos de incertezas e alterações de
contextos, o planeamento estratégico constitui um
processo fundamental para se repensarem os lugares e
definirem trajetórias exequíveis e resilientes de sucesso
e de garantia de oportunidades e de qualidade de vida
para os cidadãos que vivem os espaços geográficos
(Cordeiro et al, 2017). Tratando-se de um processo
contínuo, o planeamento estratégico pretende unificar
visões, otimizar as forças, mecanismos e recursos da
sociedade, definir prioridades, coordenar a atuação
pública e privada, estabelecer um quadro coerente de
mobilização e cooperação dos atores com relevância no
território, bem como operacionalizar as ações.
A metodologia de elaboração de um plano
estratégico deve considerar, sequencialmente, um
primeiro momento traduzido num diagnóstico, seguido
da definição de estratégias e a concretização das
estratégias num conjunto de projetos/ações. A
definição das linhas estratégicas de futuro deverão ser
o resultado de um processo de diálogo, participação e
concertação que reúna responsáveis políticos, técnicos
e atores locais, sendo que as metas serão mais
facilmente atingíveis quando todos colaboram e
intervêm no processo de implementação e assumem

responsabilidades, nomeadamente, na celebração de
parcerias (Fonseca, 2006).
O exercício de apresentação das estratégias e a
definição de projetos/ações tem presente o contexto
territorial, os ativos específicos e as potencialidades
identificadas no quadro das possibilidades decorrentes
da política e dos instrumentos de financiamento
desenhados para a região e para o país. Deste modo, a
definição das Estratégias para o território procura
garantir o alinhamento com os novos desígnios
estratégicos globais, assim como com o novo quadro de
programação financeira a nível europeu (Europa 2020).
Após a definição dos eixos estratégicos e respetivos
objetivos, deverão ser desenvolvidos programas de
atuação/ações específicas para serem adotadas por
todos os atores envolvidos, bem como o plano de
execução, fazendo dele parte uma calendarização para
a concretização das ações propostas, indicando os
recursos e meios a mobilizar. Num momento seguinte
deve ser elaborado o plano de ação que englobe,
ordene e hierarquize os projetos de atuação, servindo
de orientação aos responsáveis pela sua
implementação.
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O compromisso assumido pelo Município de Sintra,
os estabelecimentos de ensino e toda a comunidade
municipal, materializados na conceção do Projeto
Educativo Local, vem determinar um conjunto de
princípios orientadores e estratégias dirigidas à
implementação de um modelo educativo concertado ao
qual, inevitavelmente, se associará a visão de
desenvolvimento do território. Neste sentido, o
levantamento e análise de diferentes indicadores e
contributos, resultante da fase de diagnóstico do PEL,
permite definir e consolidar alguns dos aspetos
essenciais à efetiva implementação de um plano de
ação integrado, tendo sempre presente a flexibilidade
indispensável ao desenvolvimento de ações estratégicas
concordantes com as características e particularidades
do território e, também, com as necessidades que vão
surgindo ao longo de todo o processo (figura 4).
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Analisando a estrutura global da estratégia e ação do
PEL de Sintra, ressaltam três componentes basilares,
nomeadamente:
(1) Missão – Declaração exata do propósito da ação
do Município ao nível da educação, remetendo, deste
modo, para a sua identidade, já que procura responder
a questões como: quem somos, em termos educativos e
de formação?” e “que experiências e oportunidades
educativas proporcionamos?”;

FIGURA 4. ESTRUTURA GLOBAL DA
ESTRATÉGIA E AÇÃO DO PROJETO
EDUCATIVO LOCAL

(2) Visão – Direção que o Município ambiciona para
o futuro da educação do território, no sentido de
responder a perguntas como: “quais os desígnios
almejados para a educação no Município?”, “em que
direção devem ser focados os seus esforços?” e “como
queremos ser reconhecidos, enquanto território
educador?”;
(3) Valores – Princípios ou convicções que servem de
guia aos comportamentos, atitudes e tomada de
decisão de todos os agentes envolvidos na
implementação do PEL, procurando (re)atualizar,
continuamente, questões como: “que cultura educativa
respeitamos?” e “o que é importante para nós?”.
Salienta-se, ainda, a emergência de um conjunto
de projetos e respetivas ações resultantes do grande
desígnio do PEL e dos objetivos definidos, entendidos
como descrições concretas daquilo que se pretender
alcançar.
Explicitados todos os elementos que compõem o
modelo global da estratégia e ação do PEL e, uma vez
mais, tendo em consideração o conhecimento do
território alcançado com o trabalho de diagnóstico e
todos os contributos que daí derivaram, torna-se
possível apresentar a missão, visão e valores assumidos
pelo Município de Sintra em termos educativos (figura
5).
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FIGURA 5. MISSÃO,
VISÃO E VALORES PARA
A EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE SINTRA

Apresentada a missão, a visão e os valores
assumidos pelo Município ao nível da educação do seu
território, o estabelecimento de conexões entre estas
três componentes e os resultados decorrentes de
diferentes momentos reflexivos, promovidos pela
equipa do Projeto Educativo Local - Autarquia e
Universidade de Coimbra, com os elementos de
avaliação interna dos distintos estabelecimentos de
ensino, afigura-se determinante, na medida em que os
debates e todas as considerações que daí surgiram
representam um importante alicerce e impulsionador
das referidas componentes. Entre outras dinâmicas, as I
Jornadas de Reflexão - Compromisso para a Construção
de um Território Educador, pautaram-se pelo debate
em torno de duas questões principais1: Como gostaria
que fosse a sua escola daqui a 5 anos?; Qual o perfil de
aluno que queremos para Sintra2?

Num horizonte temporal de cinco anos, o parecer
das equipas de avaliação interna, direciona-se para uma
escola intervencionada, adequada à realidade, com
boas condições para todos os alunos, sendo
mencionada a necessidade de equipamentos
adequados. Uma escola que promova uma cultura
integradora, de união, coesão e reconhecimento. Uma
escola
verdadeiramente
inclusiva,
reflexiva,
investigativa, colaborativa e com capacidade de
resposta às necessidades e ansiedades. Ressalta-se,
também, uma escola que valorize e credibilize o
trabalho dos professores, de forma a alimentar a sua
motivação no desempenho das diversas funções,
facultando-lhes o tempo apropriado para acompanhar
os alunos nas suas aprendizagens. Uma escola que
possua equipas multidisciplinares, facilitando o papel
pedagógico do professor, em detrimento das atividades
burocráticas a que está sujeito. Para além da valorização

1 Ainda que as reflexões em torno das questões abordadas
tenham ocorrido em pequenos grupos de trabalho, no presente
documento, apresenta-se uma reflexão geral do Município.
2 Preconizando-se os princípios enunciados para o perfil do aluno
do século XXI, procurou-se conhecer as competências-chave

promotoras do desenvolvimento holístico do aluno, como base para o
seu desenvolvimento, enquanto cidadão ativo e participativo na
comunidade.
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de assistentes técnicos e operacionais motivados e
suficientes para responder às necessidades é,
igualmente, evidenciada a qualidade da articulação com
os encarregados de educação, potenciando a presença
efetiva dos mesmos na escola, fora do contexto formal.
Uma escola capaz de motivar os alunos nas suas
aprendizagens, proporcionando-lhes tempo para
brincar (em especial aos alunos do 1º CEB –
reformulação do conceito de escola a tempo inteiro). E,
por fim, uma escola que valorize a oferta pública e
aposte em currículos mais adaptados às novas
profissões e necessidades da sociedade.

(1) Construir um perfil de base humanista - o papel
da escola enquanto transmissora de conhecimento,
capaz de gerar competências com vista à construção de
uma sociedade mais justa;

A abordagem à temática do sucesso educativo num
determinado território remete-nos, indiscutivelmente,
para a necessidade e importância de definir um perfil de
aluno, uma vez que, ao refletir-se sobre uma
multiplicidade de competências e características
desejáveis, consideradas essenciais ao desenvolvimento
holístico do aluno, torna-se possível traçar caminhos,
definir estratégias e reunir meios e recursos necessários
às transformações pretendidas. Neste contexto,
destaca-se o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, homologado pelo Senhor Secretário de
Estado da Educação, através do Despacho n.º
6478/2017, de 26 de julho, que constitui um documento
de referência para a organização de todo o sistema
educativo e para o trabalho das escolas, contribuindo
para a convergência e a articulação das decisões
inerentes às várias dimensões do desenvolvimento
curricular. O objetivo incide não na uniformização, mas
sim, na criação de um quadro de referência que
pressuponha uma dimensão flexível. O perfil do aluno
no final da escolaridade obrigatória vem, assim,
estabelecer uma visão e um compromisso da escola,
apresentando o que se pretende que os jovens
alcancem, tendo sempre em consideração a relevância
da ação integrada dos professores e o empenho das
famílias e encarregados de educação ao longo do
processo. O desenvolvimento desta matriz teve por
base um conjunto de princípios que importa aqui
destacar, a saber:

(5) Educar ensinando com coerência e flexibilidade apostar na gestão flexível do currículo, no trabalho
colaborativo dos professores e na participação e
envolvimento dos alunos no seu próprio processo de
formação;

(2) Educar ensinando para a consecução efetiva das
aprendizagens - potenciar a capacidade de aprender,
enquanto base da aprendizagem ao longo da vida;
(3) Incluir como requisito de educação - escolaridade
obrigatória de todos e para todos;
(4) Contribuir para o desenvolvimento sustentável promoção da ação local para o desenvolvimento;

(6) Agir com adaptabilidade e ousadia - mobilização
das competências chave, enquanto resposta à
necessidade de atualização e adaptação constante a
novos contextos e conjunturas;
(7) Garantir a estabilidade - construir um perfil de
competências assente numa matriz de conhecimentos,
capacidades e atitudes, capaz de enfrentar uma
revolução nas diferentes áreas do saber;
(8) Valorizar o saber - despertar nos alunos a
curiosidade intelectual, potenciando a valorização do
saber.
No que concerne à visão preconizada no documento
em análise, à saída da escolaridade obrigatória,
entende-se que o jovem seja um cidadão:
(1) Dotado de literacia cultural, científica e
tecnológica;
(2) Livre, autónomo, responsável e consciente de si
próprio e do mundo que o rodeia;
(3) Capaz de lidar com a mudança;
(4) Que reconheça a importância e o desafio
oferecido pelas Artes, Humanidades, Ciência e
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Tecnologia para a sustentabilidade social, económica e
ambiental;
(5) Crítico, criativo, com capacidade de trabalho
colaborativo e de comunicação;
(6) Apto a continuar a sua aprendizagem ao longo da
vida;
(7) Que conheça e respeite os princípios da
sociedade democrática;
(8) Que valorize o respeito pela dignidade humana,
pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade,
pela diversidade cultural e pelo debate democrático;
(9) Que rejeite todas as formas de discriminação e
de exclusão social.
Relativamente aos valores – elementos e
características éticas, expressas através do modo como
os indivíduos atuam e justificam a sua forma de estar e
agir – são enunciados os seguintes: responsabilidade e
integridade; excelência e exigência; curiosidade,
reflexão e inovação; cidadania e participação; e
liberdade.
Em termos de competências chave, entendidas
como combinações complexas de conhecimentos,
capacidades e atitudes que permitem uma efetiva ação
FIGURA 6. PERFIL DO ALUNO DE SINTRA.

humana em contextos diferenciados, foram definidas 10
áreas de desenvolvimento, designadamente: linguagens
e textos, informação e comunicação, raciocínio e
resolução de problemas, pensamento crítico e
pensamento criativo, relacionamento interpessoal,
autonomia e desenvolvimento pessoal, bem-estar e
saúde, sensibilidade estética e artística, saber técnico e
tecnologias, consciência e domínio do corpo.
Importante será esclarecer que estas áreas integram
distintas competências, teorias e práticas.
A consolidação de princípios, valores e
competências chave para o perfil dos alunos após a
escolaridade obrigatória deixa antever a necessidade de
transformar algumas das práticas pedagógicas vigentes,
no sentido de adequar a realidade educativa às
finalidades do perfil de competências traçado para os
alunos. O grupo de trabalho considerou também
importante delinear várias ações direcionadas para a
prática docente, encarando-as como essenciais ao
desenvolvimento do perfil dos alunos.
Dos grupos de trabalho organizados no âmbito das I
Jornadas de Reflexão, resultou, ainda, um conjunto de
características e competências desejáveis para o perfil
do aluno de Sintra à saída da escolaridade obrigatória
(figura 6).
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Ainda que os resultados relativos ao perfil do aluno
de Sintra assentem numa abordagem sintética, é visível
uma confluência entre estes e os princípios, visão e
valores avançados pelo Grupo de Trabalho do Ministério
da Educação, sendo claro que, numa sociedade onde as
Soft Skills [Competências Transversais e/ou Pessoais e
Sociais] são cada vez mais valorizadas, o perfil do aluno
não poderá estar, unicamente, ancorado a saberes
académicos. Logo, pretende-se envolver os alunos
numa pluralidade de aprendizagens, experiências e
contextos, proporcionando os recursos mais eficazes,
com vista ao equilíbrio entre o conhecimento, a
compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Tratase, portanto, de formar cidadãos responsáveis,
autónomos e ativos, sensibilizando para a importância
de aprender ao longo da vida.
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Por um lado, é de salientar que o perfil do aluno de
Sintra, delineado neste documento, não deverá ser
dado como findado, sendo essencial promover uma
análise e reflexão permanentes, por parte das equipas
envolvidas, no sentido de alcançar um entendimento
mais sustentado e coeso. Por outro lado, torna-se
fundamental reforçar que, associado a este perfil,
encontra-se o domínio da flexibilidade, daí a
importância de uma cuidada análise e reflexão, tendo
em linha de conta o meio sociocultural e geográfico no
qual estes alunos se inserem. De igual forma, tendo em
consideração a importância que os professores
apresentam em todo este processo, enquanto agentes
da prática pedagógica e, referenciando uma das
componentes decorrentes do trabalho do Ministério da
Educação, será pertinente dar a oportunidade de
debate e reflexão acerta da prática docente no
Município de Sintra.
Apresentados os principais aspetos procedentes do
primeiro momento reflexivo e de debate entre as
equipas do PEL e da avaliação interna das escolas,
merecem ser também narrados alguns dos contributos
resultantes das II Jornadas de Reflexão - Compromisso
para a Construção de um Território Educador. Nesta
segunda etapa, para além do importante feedback
fornecido aos participantes, relativamente ao resultado

final do momento precedente, surgiram quatro novas
questões que, naturalmente, funcionaram como
complemento e apoio ao quadro reflexivo alusivo à
visão de escola e ao perfil do aluno do Município.
Um primeiro aspeto, relacionado com as práticas
pedagógicas, voltou-se para a indicação de alguns
elementos caracterizadores de uma experiência de
aprendizagem positiva. De um modo global, face à
questão
apresentada,
os
atores
envolvidos
mencionaram os seguintes aspetos: o caráter prático na
abordagem dos conteúdos curriculares, preconizandose uma forte ligação à realidade e consequente
aplicação, em contexto, dos conhecimentos adquiridos,
dando sentido às aprendizagens efetuadas; a
imprescindível articulação disciplinar e o trabalho de
projeto multidisciplinar, os quais exigem uma definição
clara dos objetivos pretendidos para cada atividade a
desenvolver, que deverão ir além do estabelecido pelo
currículo; a importância da valorização do empenho, da
criatividade e das experiências pessoais dos alunos nos
diferentes momentos de aprendizagem, defendendo-se
a divulgação do seu trabalho (exposição pública); as
mais-valias do envolvimento de parceiros externos; a
participação das famílias na vida da escola, nas mais
diversas dimensões; o uso das tecnologias como
ferramenta de suporte ao trabalho a desenvolver; e, por
fim, a importância de uma classe docente motivada e
com gosto por ensinar e educar.
Inversamente à primeira questão lançada para
debate, foi também solicitado o parecer dos
participantes ao nível dos indicadores reveladores de
uma experiência de aprendizagem negativa, tendo sido
realçados os seguintes: situações educativas abstratas;
conteúdos desajustados à idade/maturidade dos
alunos; pouca interação entre os próprios alunos; grupo
turma demasiado grande; conselho de turma pouco
coeso e incompleto; falta de identificação dos alunos
com as atividades propostas; constrangimentos do
ponto de vista do comportamento e empenho dos
alunos; repetição do insucesso; falta de afetividade;
reduzido e frágil envolvimento das famílias, bem como
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incapacidade de resposta da escola aos problemas
sociais.
Após a discussão em torno dos principais
indicadores de práticas pedagógicas motivadoras e
desmotivadoras, foram lançados outros dois desafios,
com os quais se procurou explorar as mudanças a
empreender ao nível das práticas pedagógicas dos
professores e em termos de políticas locais. Os
contributos reflexivos respeitantes aos professores
recaem na promoção da sua capacidade autorreflexiva
e de aceitação da mudança. É, igualmente, mencionada
a importância da partilha de boas práticas, a
disponibilidade para o trabalho colaborativo (professor
aprendente), e a recetividade a críticas construtivas.
Já ao nível das mudanças desejáveis em termos de
políticas locais, os agentes salientam: a necessidade de
melhorar as instalações e equipamentos dos
estabelecimentos de ensino, dotando-os de novos
recursos, com vista à disponibilização de espaços de
qualidade; a existência de uma bolsa de pessoal não
docente que permita substituições temporárias; o
aumento de assistentes operacionais e de técnicos
especializados;
a
importância
das
equipas
multidisciplinares (psicólogos, assistentes sociais, entre
outros técnicos); a reestruturação das atividades de
enriquecimento curricular; a facilitação do acesso dos
alunos ao património cultural do Município, através do
incremento de condições especiais, bem como da rede
de transportes para as atividades a desenvolver no
exterior.
Tal como se tem vindo a defender ao longo deste
projeto, e analisado o parecer das equipas de avaliação
interna, revela-se essencial enfatizar a reflexão e o
entendimento em torno da indubitável e imprescindível
articulação entre as dimensões da educação formal, não
formal e informal.
Sabemos, de facto, que a cada ciclo de escolaridade
estão associados, naturalmente, determinados
objetivos e metas a alcançar pelos alunos, porém, mais
do que o alcance destas metas por todas as crianças e
adolescentes pretende-se que estes, progressivamente,

vão construindo o perfil de aluno almejado pelo
Município e por toda a sua comunidade. Neste sentido,
o poder da educação remete, numa primeira fase, para
a formação na infância e na adolescência, com base
numa escola que promove a qualidade do sucesso
escolar, de tal forma que todos os alunos dos diferentes
níveis de escolaridade possam cumprir um percurso
escolar com sucesso, participando no processo de
aprendizagem, não só do ponto de vista
académico/disciplinar mas, também, do ponto de vista
socio- emocional e, numa segunda etapa, para a
transformação na juventude e na adultez, criando
condições para que o cidadão tenha possibilidades de
participar, e através da sua atividade cidadã,
transformar os contextos e o Município. Dito de outro
modo, se num primeiro momento, a ação educativa se
posiciona na formação dos cidadãos que o Município
deseja e necessita, num segundo momento, procura
que estes cidadãos sejam capazes de uma ação
transformadora deles próprios e do Município.
A OCDE encontra-se a promover, através do
Departamento de Educação, Juventude e Desporto, um
estudo sobre competências emocionais e sociais Study
on social and emotional skills.
A participação neste estudo permitirá à Câmara
Municipal de Sintra ficar detentora de uma avaliação
cientificamente validada a nível internacional, sobre o
domínio das competências sociais e emocionais, que
contribuem ou condicionam as aprendizagens, podendo
dar indicações claras quanto à intervenção a assumir ao
nível das políticas educativas locais para os próximos
anos.
A pertinência de um estudo com relevância para o
concelho, mas também na sua dimensão nacional,
recorrendo a um instrumento de avaliação simples,
robusto e já existente, sendo uma oportunidade de ser
validado para a população do concelho de Sintra, é
também uma oportunidade de fomentar uma estreita
correlação com os documentos estratégicos que são o
presente Projeto Educativo Local, bem como os Planos
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Inovadores para a Promoção do Sucesso Educativo, que
se encontram em curso.
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Em conclusão, conscientes da importância de
envolver os cidadãos em atividades educativas em todos
os espaços e ao longo da vida e, tendo como quadro de
referência o perfil de aluno traçado para o Município de
Sintra que, claramente, tem de ultrapassar o domínio
escolar/formal, é fundamental acentuar a importância
de formar os cidadãos nas diferentes etapas da sua vida,
atendendo às necessidades emergentes, com vista à sua
progressiva transformação. Deste modo, para alcançar
a visão e todos os pressupostos ambicionados pelo
Plano de Desenvolvimento Estratégico do Município, é
essencial aspirar a um determinado perfil de cidadão,
integrando na comunidade, cidadãos felizes,
autónomos, responsáveis, empenhados, motivados,
interessados, criativos, críticos e com espírito solidário.
Espera-se, assim, que o cidadão participe no governo do
Município e se comprometa na melhoria contínua da
qualidade de vida do concelho.

2. EIXOS ESTRATÉGICOS DO PEL DE SINTRA
Tendo em consideração todos os pressupostos
enunciados e, numa lógica de educação e formação em
todos os espaços e ao longo da vida, o Projeto Educativo
Local de Sintra organiza-se em cinco eixos estratégicos
– (1) Reorganização e Requalificação dos Espaços

Educativos; (2) Escola Inclusiva e Sucesso Educativo (3)
Educação Permanente, Cidadania, Cultura e
Participação (4) Interculturalidade, Migrações e Coesão
Social e (5) Trabalho, Qualificação e Inovação (figura 7).

Importante

será dizer que os eixos estratégicos
apresentados para além de se relacionarem entre si,
associam-se, igualmente, a iniciativas já em
desenvolvimento por parte da autarquia. A inter-relação
e coerência existente entre os cinco eixos estratégicos,
definidos e estruturados em função do contexto
educativo do território de Sintra, conduzem a um sólido
e concertado plano de ação, ancorado nos princípios da
construção de uma sociedade do conhecimento
partilhado por todos e do exercício de uma cidadania
plena, informada, ativa e crítica, por parte de todos os
cidadãos do Município de Sintra.
O grande desígnio do PEL de Sintra coaduna-se,
assim, com a necessidade integradora de garantir
coerência às dimensões temporal e espacial da
educação, criando e desenvolvendo os recursos
necessários e cuidando da dimensão educativa de todos
os contextos potencialmente educadores, de modo a
possibilitar aos cidadãos o questionamento dos seus
percursos e saberes, a reformulação do seu sentido e
significado e, eventualmente, a reconstrução dos seus
projetos educativos e de vida.

FIGURA 7. EIXOS ESTRATÉGICOS DO PEL DE SINTRA.
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3. OBJETIVOS DO PEL DE SINTRA
A estruturação dos eixos estratégicos do PEL de
Sintra, traduzidos nos grandes desafios de mudança
para a educação do Município, deu origem à definição
QUADRO 2. OBJETIVOS DO PEL DE SINTRA

clara de um conjunto de objetivos que,
consequentemente, possibilitaram o desenho de
projetos e ações congruentes com as transformações
ambicionadas (quadro 2).

OBJETIVOS DO PEL DE SINTRA

EIXO 1. REORGANIZAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO DOS
ESPAÇOS EDUCATIVOS

1. Garantir uma rede educativa adequadamente dimensionada e distribuída, capaz de responder com
elevados níveis de eficiência às problemáticas e desafios emergentes;
2. Promover a melhoria contínua das condições de acesso a experiências educativas diversificadas,
assegurando o bem-estar da comunidade educativa e a igualdade de oportunidade de sucesso ao longo do
percurso escolar dos alunos de Sintra;
3. Referenciar e requalificar, continuamente, os espaços do território com potencial educativo
complementar aos diferentes espaços escolares;
4. Multiplicar as oportunidades educativas nos diferentes espaços do território para a população em geral,
reforçando a articulação permanente entre a educação formal, não formal e informal.

EIXO 2. ESCOLA INCLUSIVA E
SUCESSO EDUCATIVO

1. Garantir a articulação e complementaridade entre o Projeto Educativo Local de Sintra e os Projetos
Educativos dos diferentes parceiros da comunidade: estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e
solidária e outras associações e entidades com intervenção educativa (formal, não formal e informal);
2. Garantir a monitorização do sucesso educativo dos alunos do Concelho de Sintra;
3. Promover parcerias com entidades de relevância técnica e científica com vista à elaboração de estudos
que facilitem a adoção de práticas educativas inovadoras;
4. Implementar o Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar elaborado em parceria com os
agrupamentos de escolas e escola secundária da rede pública e financiado pela Comunidade Europeia;
5. Apoiar os estabelecimentos de ensino da rede pública no desenvolvimento de projetos e ações que
promovam o desenvolvimento de competências sociais e emocionais nos alunos;
6. Garantir o alargamento da oferta de atividades extracurriculares, de natureza lúdica, recreativa, artística
ou desportiva;
7. Apoiar a comunidade educativa na promoção de contextos educativos que promovam os princípios
orientadores da educação inclusiva, previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho;
8. Promover a capacitação e participação dos diferentes agentes educativos como estratégia de promoção
do sucesso educativo.

EIXO 3. EDUCAÇÃO
PERMANENTE, CIDADANIA,
CULTURA E PARTICIPAÇÃO

1. Garantir a dinamização de iniciativas que promovam a educação permanente dos cidadãos e a
participação em experiências intergeracionais de caráter lúdico, recreativo, cultural, desportivo, etc;
2. Reforçar o papel da Escola na promoção e dinamização de projetos que promovam a Educação
Permanente dos cidadãos;
3. Promover a articulação entre as escolas e a comunidade de forma a garantir o envolvimento e
participação dos alunos na conceção e desenvolvimento de projetos e iniciativas que reforcem o
desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania;
4. Apoiar projetos e iniciativas que promovam a participação de jovens em atividades que aprofundem a
sua participação cívica e cultural.

1. Promover a participação e a inclusão social e comunitária da população em situação de vulnerabilidade
social, por meio de ações que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal, social e profissional;
2. Promover a capacidade de expressão e compreensão da língua portuguesa e o conhecimento dos direitos
básicos de cidadania, essenciais à integração da população imigrante de Sintra na comunidade;
EIXO 4. INTERCULTURALIDADE,
3. Fortalecer os mecanismos institucionais – currículo, pedagogia, planeamento e monitorização – de
MIGRAÇÕES E COESÃO SOCIAL
inclusão escolar;
4. Promover a qualidade dos percursos escolares dos alunos de descendência estrangeira;
5. Reforçar a implementação de medidas de acolhimento e integração das diferentes culturas;
6. Promover a participação e a recetividade da comunidade educativa.

EIXO 5. TRABALHO,
QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO

1. Criar uma rede colaborativa que possibilite a definição, implementação e monitorização de uma oferta
educativa e formativa adequada aos projetos de vida dos jovens e adultos, assim como às características e
necessidades do contexto socioeconómico de Sintra;
2. Garantir o aumento da oferta formativa de cursos profissionais e ensino superior no concelho de Sintra;
3. Desenvolver conteúdos e recursos em rede que permitam disponibilizar informação generalizada aos
diferentes atores do município, numa lógica de disseminação de conhecimentos sobre o território e de
desenvolvimento e partilha de práticas de sucesso;
4. Implementar estratégias que promovam transições bem sucedidas entre o sistema educativo/formativo e
o mercado de trabalho;
5. Criar oportunidades para que os jovens que não estão a trabalhar, nem inseridos no sistema
educativo/formativo e que abandonaram precocemente o sistema de ensino, concluam um percurso
qualificante, por via do ensino profissional ou superior;
6. Potenciar o trabalho do Município para a qualificação de jovens e ativos empregados e desempregados,
em particular desempregados de longa duração.
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4. PROJETOS E AÇÕES
Tal como explicitado na secção anterior, o Projeto
Educativo Local de Sintra, entendido como um
referencial de gestão estratégica da educação ao nível
local, ao contribuir para a conceção de um modelo de
desenvolvimento do território, estabelece, nos cinco
eixos de intervenção enunciados, o compromisso da
implementação de um conjunto de projetos e ações,
impulsionando, deste modo, a concretização dos
objetivos propostos.
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4.1. REORGANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS
EDUCATIVOS
A reorganização e requalificação dos espaços
educativos (quadro 3), enquanto primeiro eixo
estratégico do PEL, integra, por um lado, um conjunto
de intervenções ao nível da imprescindível
reestruturação da rede escolar do município,
atendendo às suas especificidades e, por outro lado, a
valorização dos espaços com potencial para a educação
não formal e informal, a qual proporciona uma nova
visão do território, enquanto ambiente de
aprendizagem que multiplica as oportunidades
educativas para todos os cidadãos do município.
A reorganização da rede escolar pressupõe a
melhoria contínua das condições de acesso a
experiências educativas diversificadas, garantindo o
bem-estar da comunidade educativa e a igualdade de
sucesso ao longo do percurso escolar dos alunos de
Sintra. Do mesmo modo, procura assegurar uma rede
escolar adequadamente dimensionada e distribuída,
capaz de responder com elevados níveis de eficiência
aos desafios emergentes.
O Projeto Educativo Local de Sintra assume,
igualmente, um papel preponderante ao nível da
otimização, articulação e construção de espaços
públicos de educação no seu território. Todavia, para
que tal se efetive importa que se planeie o território
atendendo ao que se considera ser um território como
ambiente de aprendizagem, muito para além dos

espaços escolares, aliás como o
magnificamente o ilustra (figuras 8 e 9).

território

Aliando a referenciação e requalificação
permanente dos espaços do território com potencial
educativo - espaços naturais, espaços desportivos,
equipamentos sociais e património cultural – o PEL
procura não só multiplicar as oportunidades educativas
nos diferentes espaços do território para os cidadãos de
Sintra, reforçando a articulação permanente entre a
educação formal, não formal e informal, mas também
promover a dinamização e valorização do património
local, enquanto elemento essencial à estruturação
identitária dos cidadãos do município.
A identificação, categorização e dinamização
pretendidas deverão ser entendidas como um recurso
ao serviço de todos, sendo transversal a projetos e
ações que se encontrem em desenvolvimento ou
possam vir a ser desenvolvidos, de acordo com os
interesses e necessidades de cada Agrupamento de
Escolas e Escola não Agrupada, bem como de outras
entidades.
Evidentemente,
é
essencial
apostar
no
desenvolvimento de estratégias que dinamizem os
espaços do território nas suas distintas vertentes,
estimulando a comunidade a conhecer, reconhecer e
valorizar o seu património local, a fim de o rentabilizar
enquanto recurso de desenvolvimento.
O planeamento do território como ambiente de
aprendizagem vem convocar as entidades que nele
atuam (associações, empresas, espaços culturais e
serviços públicos) e todos os seus recursos (espaços
naturais, espaços desportivos, património cultural,
equipamentos sociais, entre outros), no sentido de uma
verdadeira construção coletiva da identidade local que
procura promover a corresponsabilização, a democracia
participativa, o exercício da cidadania, bem como o
interesse e o conhecimento do local, levando a um
maior envolvimento dos indivíduos na construção de
políticas de desenvolvimento sustentável, nos distintos
prismas de análise, e fomentando o trabalho em “rede”
no território.
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QUADRO 3.
REORGANIZAÇÃO E

REORGANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS

REQUALIFICAÇÃO DOS
ESPAÇOS EDUCATIVOS.

OBJETIVOS

1. Garantir uma rede educativa adequadamente dimensionada e distribuída, capaz de responder com
elevados níveis de eficiência às problemáticas e desafios emergentes;
2. Promover a melhoria contínua das condições de acesso a experiências educativas diversificadas,
assegurando o bem-estar da comunidade educativa e a igualdade de oportunidade de sucesso ao
longo do percurso escolar dos alunos de Sintra;
3. Referenciar e requalificar, continuamente, os espaços do território com potencial educativo
complementar aos diferentes espaços escolares;
4. Multiplicar as oportunidades educativas nos diferentes espaços do território para a população em
geral, reforçando a articulação permanente entre a educação formal, não formal e informal.

AÇÕES

1. Carta Educativa de Sintra
Implementação das medidas previstas no âmbito do processo de revisão da Carta Educativa de
Sintra, com adequação da resposta educativa nos diferentes níveis de ensino;
2. Plano Municipal de Requalificação e Redimensionamento da Rede Educativa de Sintra
2.1. Conclusão do processo de requalificação estrutural da totalidade dos equipamentos
educativos da propriedade do Município de Sintra (estabelecimentos de educação pré-escolar e do
1.º ciclo do ensino básico da rede pública);
2.2. Caracterização das necessidades de requalificação dos estabelecimentos de ensino básico e
secundário da propriedade do Ministério da Educação, a transferir para o Município de Sintra, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;
2.3. Estabelecimento de um processo negocial com o Ministério da Educação que permita
salvaguardar as condições de transferência das instalações escolares do ensino básico e
secundário;
2.4. Celebração de acordos de colaboração com o Ministério da Educação com vista à
requalificação de instalações escolares dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário, até à
concretização da sua transferência para o Município de Sintra;
3. Apetrechamento de espaços educativos
3.1. Revisão dos referenciais do Ministério da Educação relativos ao apetrechamento dos
estabelecimentos de educação pré-escolar, ensino básico e secundário;
3.2. Definição e implementação de um plano progressivo de modernização dos recursos educativos
nos diferentes níveis de ensino;
4. Aprofundamento do processo de identificação e categorização de todos os espaços do território
com potencial educativo nas diferentes esferas – espaços naturais, espaços desportivos,
equipamentos sociais e património cultural;
5. Divulgação e dinamização da utilização dos espaços do território com potencial educativo, tendo
em vista o seu papel complementar aos espaços formais de educação, bem como a valorização do
património local, enquanto elemento essencial ao desenvolvimento e à estruturação identitária dos
cidadãos deste Município.

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Sintra, estabelecimentos de ensino (rede pública, privada e solidária) e outros
parceiros de comunidade.

PRIORIDADE

Imediata

CALENDARIZAÇÃO 2017/2025.

Muito urgente

Urgente

Médio prazo
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FIGURA 8. ESPAÇOS COM POTENCIAL
EDUCATIVO DO MUNICÍPIO DE SINTRA.
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FIGURA 9. ESPAÇOS COM POTENCIAL
EDUCATIVO DO MUNICÍPIO DE SINTRA –
SETOR SUDESTE.
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4.2. ESCOLA INCLUSIVA E SUCESSO EDUCATIVO
O segundo eixo estratégico do Projeto Educativo
Local de Sintra - Escola Inclusiva e Sucesso Educativo,
vem reforçar a importância de promover o sucesso
educativo na sua plenitude, pressupondo uma visão
holística que não se pode limitar aos resultados
escolares. Assim, a preocupação e a ambição incidem na
construção de percursos educativos bem-sucedidos,
fomentando a igualdade de oportunidades, a formação
integral e a inclusão de todas as crianças e jovens do
Município.
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O Projeto Educativo Local de Sintra assume-se, sem
tibiezas, como uma intenção coletiva e uma conjugação
de vontades, responsabilidades e competências da
Autarquia e dos diferentes parceiros do Município. A
identidade de cada comunidade escolar, espelhada nos
diferentes Projetos Educativos de Agrupamentos de
Escolas que orientam a ação educativa, devem ter como
finalidade encontrar respostas para todas as pessoas,
coextensivas a todos os tempos e espaços das suas vidas
e da sua comunidade. No entanto, a construção de uma
política (também) a partir da realidade local, não pode
deixar de eleger, como um dos seus pilares mais
robustos, o objetivo de contribuir decisivamente para a
consolidação de percursos escolares significantes para
todas as crianças, adolescentes e jovens, garantindo a
todos/as o acesso às aprendizagens previstas em cada
ciclo de estudos e à oferta de as experiências
necessárias ao desenvolvimento de competências
sociais e emocionais necessárias para a vida em
comunidade, pondo em evidência os talentos
individuais ao serviço de todos, aos níveis nacional e
local, bem como à elaboração e implementação dos
seus projetos educativos, de formação e de vida, em
resultado de opções bem informadas e da maximização
dos talentos individuais e das oportunidades disponíveis
e a construir.
Neste sentido, o Projeto Educativo Local de Sintra
integrará e assumirá os Projetos Educativos dos
Agrupamentos de Escolas e da Escola não Agrupada,
procurando, no âmbito das estruturas previstas para a

sua gestão e o seu desenvolvimento, primeiro, a procura
dos recursos necessários ao seu desenvolvimento,
depois, o planeamento anual de ações transversais
comuns que possam contribuir para reforçar e potenciar
as práticas e as aprendizagens previstas, tendo em
conta a dimensão local e nacional.
Indubitavelmente, a promoção do sucesso educativo
e o combate ao insucesso escolar têm sido traçados
como objetivos primordiais nos programas nacionais e
europeus
de
desenvolvimento
territorial,
representando
um
caminho
de
desafios,
nomeadamente, através do envolvimento de todos os
atores sociais com impacto na comunidade educativa,
em particular, nas estruturas e entidades locais, na
convergência de medidas indutoras de boas práticas e
de corresponsabilização na promoção do sucesso
escolar.
Neste contexto, no âmbito do Programa de Ação do
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da
Área Metropolitana de Lisboa, o Município apresentou
o Projeto “Planos Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar no Concelho de Sintra”, no âmbito do Aviso nº
LISBOA-66-2016-22, do PORL 2014/2020, que prevê no
domínio do eixo 7 - Investir na educação, na formação e
na formação profissional para a aquisição de
competências e na aprendizagem ao longo da vida -, e
que preconiza como prioridade de investimento - a
redução e prevenção do abandono escolar precoce e
estabelecimento de condições de igualdade no acesso à
educação pré-escolar, ensino básico e secundário,
incluindo percursos de aprendizagem formais, não
formais e informais, para a reintegração no ensino e
formação -, enquadrado na tipologia - Planos
Inovadores de Combate ao Insucesso escolar. De
salientar que o Programa Operacional Regional de
Lisboa (PORL) 2014/2020 insere-se na estratégia Europa
2020, na qual estão definidos cinco grandes objetivos
para a década 2010/2020, entre eles, reduzir as “taxas
de abandono escolar para níveis abaixo dos 10%” e
“aumentar para, pelo menos, 40% a percentagem da
população na faixa etária dos 30-40 anos que possui um
diploma do ensino superior”.
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Seguindo uma lógica de envolvimento da
comunidade e, através de um processo participativo, a
candidatura apresentada propõe um conjunto de ações
que promovem o desenvolvimento de planos
inovadores de combate ao insucesso escolar,
estabelecendo, para tal, acordos de colaboração com os
vinte agrupamentos de escolas e uma escola secundária
da rede pública do concelho, sendo os mesmos
responsáveis pelas ações ou parte das ações
diferenciadas que a integram. Considerando a extensão
territorial e a diversidade socioeconómica do concelho
de Sintra, bem como o elevado número de alunos e de
estabelecimentos de ensino envolvidos, foi opção
municipal organizar as unidades educativas em cinco
núcleos territoriais. Com a convicção de que o sentido
desta candidatura teria de emergir diretamente do
terreno, foram realizadas várias sessões de trabalho
com as unidades educativas dos cinco territórios,
seguindo uma metodologia participada, onde se
discutiram as necessidades e as estratégias que deram
origem às ações propostas no âmbito da candidatura.
FIGURA 10. PLANOS INOVADORES DE
COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - MATRIZ
CONCEPTUAL.

Paralelamente a este processo, a equipa técnica do
município de Sintra, desenvolveu um conjunto de
contactos com entidades especializadas em intervenção
socioeducativa, recolhendo contributos inestimáveis
que influenciaram o desenho metodológico desta
candidatura e identificaram uma potencial bolsa de
parceiros para cada uma das atividades a desenvolver.
Atendendo aos princípios orientadores que
estiveram na base da candidatura – diagnóstico
participado das necessidades de intervenção; promoção
de contextos de reflexão participada; estabelecimento
de parcerias locais; capacitação dos diferentes atores
educativos como estratégia de alteração das práticas
educativas dos estabelecimentos de ensino; promoção
de contextos que facilitem o trabalho colaborativo e a
adoção de metodologias pedagógicas inovadoras;
promoção de contextos educativos inclusivos –, as
ações a desenvolver foram agrupadas em sete grandes
áreas de intervenção (figura 10).
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A intervenção proposta, com a duração de 36 meses,
assenta num modelo matricial que combina os
diferentes núcleos territoriais com as áreas específicas
de intervenção, definidas em função das características
e das necessidades de cada comunidade envolvida e, em
complementaridade, com os planos de melhoria dos
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP)
ou os planos de ação candidatados no âmbito do
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar
(PNPSE), dando origem a um conjunto diferenciado de
atividades de suporte técnico e metodológico ao
desenvolvimento das ações propostas, atividades de
abrangência transversal que envolverão todos os
agrupamentos de escolas/escola secundária e
atividades a desenvolver em unidades específicas, de
acordo com as necessidades identificadas.
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Importa salientar que esta candidatura evidencia um
novo paradigma de intervenção educativa municipal,
não só pelo desafio que constituiu a sua construção
participada, mas também, pela redefinição de
prioridades, de mecanismos e de metodologias de
dinamização e de intervenção que serão exigidos aos
serviços e às unidades educativas. Este projeto
fundamenta-se na convicção de que a inovação no

combate ao insucesso escolar, que decorrerá da
implementação das ações propostas, se tornará
sustentável e perdurará para além do seu limite
temporal, estando, então, criadas as condições para um
novo compromisso na construção de um TERRITÓRIO
EDUCADOR, no qual o Projeto Educativo Local terá um
papel determinante enquanto instrumento norteador
da ação (quadro 4).
Incontestavelmente, para cumprir a sua função, a
escola necessita da comunidade onde se encontra
inserida, de modo a proporcionar uma formação mais
holística e de sucesso aos seus alunos. Partindo deste
pressuposto, o PEL procura, por um lado, colocar as
diferentes estruturas e serviços da escola ao dispor da
comunidade de Sintra, alargando, deste modo, um
conjunto de iniciativas a todas as pessoas, inclusive
aquelas que não se encontram integradas nos
estabelecimentos escolares e, por outro lado, potenciar
a participação desta mesma comunidade na vida
escolar. Trata-se, portanto, de estabelecer uma efetiva
e proveitosa relação entre a escola, os distintos serviços
da comunidade e todos os munícipes.
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QUADRO 4. ESCOLA INCLUSIVA E SUCESSO EDUCATIVO.

ESCOLA INCLUSIVA E SUCESSO EDUCATIVO

OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS
PRIORIDADE

1. Garantir a articulação e complementaridade entre o Projeto Educativo Local de Sintra e os Projetos
Educativos dos diferentes parceiros da comunidade: estabelecimentos de ensino da rede pública,
privada e solidária e outras associações e entidades com intervenção educativa (formal, não formal
e informal);
2. Garantir a monitorização do sucesso educativo dos alunos do Concelho de Sintra;
3. Promover parcerias com entidades de relevância técnica e científica com vista à elaboração de
estudos que facilitem a adoção de práticas educativas inovadoras;
4. Implementar o Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar elaborado em parceria com os
agrupamentos de escolas e escola secundária da rede pública e financiado pela Comunidade
Europeia;
5. Apoiar os estabelecimentos de ensino da rede pública no desenvolvimento de projetos e ações que
promovam o desenvolvimento de competências sociais e emocionais nos alunos;
6. Garantir o alargamento da oferta de atividades extracurriculares, de natureza lúdica, recreativa,
artística ou desportiva;
7. Apoiar a comunidade educativa na promoção de contextos educativos que promovam os princípios
orientadores da educação inclusiva, previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho;
8. Promover a capacitação e participação dos diferentes agentes educativos como estratégia de
promoção do sucesso educativo.
1. Criação de grupo de trabalho no âmbito do Conselho Municipal de Educação com vista à
promoção da monitorização do Projeto Educativo Local e sua articulação com os projetos educativos
das escolas das redes pública, privada e solidária;
2. Criação do Observatório do Sucesso Educativo, composto por uma equipa de técnicos do
Município, com recurso a consultadoria e supervisão científicas especializadas, externas e
independentes;
3. Desenvolvimento do estudo da OCDE “Study on social and emotional skills”, em parceria com o
Ministério da Educação e a Fundação Calouste Gulbenkian;
4. Desenvolvimento do Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar:
4.1. Criação de cinco Núcleos Territoriais de Intervenção, de âmbito local, compostos por
representantes dos agrupamentos de escolas e escola não agrupada, técnicos do Município, técnicos
da Juntas de Freguesia, representantes de associações e outros parceiros da comunidade, com vista
ao desenvolvimento de planos locais de desenvolvimento educativo, com recursos à metodologia de
trabalho em rede;
4.2. Definição e desenvolvimento por cada um dos Núcleos Territoriais de Intervenção de um plano
de ação que inclua:
4.2.1. Ações de capacitação do pessoal docente que promovam a diversificação das práticas
educativas das escolas;
4.2.2. Ações de capacitação do pessoal não docente;
4.2.3. Ações que promovam a criação de contextos educativos inclusivos, com respostas
adequadas às necessidades de todos os alunos;
4.2.4. Ações que promovam o desenvolvimento de competências sociais e emocionais dos
alunos;
4.2.5. Ações que promovam a capacitação e envolvimento parental na vida escolar dos alunos;
5. Programa de Apoio à Qualidade nas Escolas:
5.1. Medida 1 – Apoio ao desenvolvimento de planos anuais de atividades
5.1.1. Medida 1.1 - Apoio ao desenvolvimento dos planos anuais de atividades das escolas da
rede pública;
5.1.2. Medida 1.2 - Apoio ao desenvolvimento dos planos anuais das associações de pais e
encarregados de educação das escolas da rede pública;
5.2. Medida 2 – Apoio à diversificação das respostas educativas;
5.3. Medida 3 – Apoio à Educação Inclusiva
5.3.1. Medida 3.1 – Apoio à criação de espaços educativos promotores da inclusão dos alunos;
5.3.2. Medida 3.2 – Apoio de projetos e iniciativas promotoras da inclusão dos alunos;
5.4. Medida 4 – Concurso de Projetos;
6. Projeto de educação inclusiva: Projeto “Sintra Inclui”;
7. Projetos de Educação Artística:
7.1. Projeto “Orquestras Escolares de Sintra”;
7.2. Projeto “Mostra de Teatro das Escolas de Sintra”;
8. Projetos de oferta educativa extracurricular:
8.1. Projeto “À Descoberta dos Tempos Livres”;
8.2. Projeto “OKUPA”;
9. Projetos de promoção de estilos de vida saudável:
9.1. Projeto “Sintra Cresce Saudável”;
9.2. Projeto de Natação nas Escolas Públicas do Concelho de Sintra;
9.3. Troféu Sintra a Correr;
9.4. Projeto de apoio à prática desportiva federada;
9.5. Plano Municipal da Promoção da Utilização da Bicicleta.
Câmara Municipal de Sintra, estabelecimentos de ensino (rede pública, privada e solidária), Juntas
de Freguesias, Clubes Desportivos e outros parceiros de comunidade.
Imediata

CALENDARIZAÇÃO 2017/2025.

Muito urgente

Urgente

Médio prazo
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4.3. EDUCAÇÃO PERMANENTE, CIDADANIA, CULTURA E
PARTICIPAÇÃO
O eixo estratégico da Educação Permanente,
Cidadania, Cultura e Participação (quadro 5) remete
para a importância da educação para todos os cidadãos,
em todos os espaços e ao longo da vida, pressupondo o
desenvolvimento de um conjunto de estratégias que
regulem a ação municipal ao nível da transformação dos
contextos de vida e do desenvolvimento pessoal, social
e profissional dos seus cidadãos.
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Reconhecendo a riqueza do património de Sintra,
nas suas distintas vertentes (património histórico,
cultural, natural, entre outros), o PEL procura reforçar o
património como um bem de interesse público e,
consequentemente, como um valioso recurso capaz de
sustentar uma proposta educativa diferenciadora e
contextualizada aos cidadãos do município, na qual são
integradas ações potenciadoras do turismo cultural e
educativo do concelho de Sintra.
A evolução do índice de envelhecimento da
população do município, cujo aumento apresenta

alguma expressividade (se em 2001, por cada 100
jovens, existiam 56.5 idosos, em 2011 aumenta para
77.5), está na base do desenvolvimento de um projeto
que promova o envelhecimento ativo de toda a
população sénior e idosa do município, por intermédio
de diversas ações.
Embora do ponto de vista da taxa de analfabetismo
(dados de 2011), o município de Sintra ocupe uma
posição favorável (2.52%), comparativamente à taxa
apresentada pela área metropolitana de Lisboa (3.22%),
importa que o PEL responda, também, na promoção do
desenvolvimento de competências básicas de leitura,
escrita, cálculo e uso de tecnologias de informação e
comunicação, bem como o incremento da participação
cívica das pessoas adultas nas diferentes esferas que
integram o território. Pretende-se, igualmente, com
este eixo, reforçar o domínio da participação dos
cidadãos na sua comunidade, apresentando como
principal intuito o incremento da participação ativa,
informada e responsável da população do município nas
decisões políticas de interesse local.
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QUADRO 5. EDUCAÇÃO
PERMANENTE,
CIDADANIA, CULTURA E
PARTICIPAÇÃO.

EDUCAÇÃO PERMANENTE, CIDADANIA, CULTURA E PARTICIPAÇÃO

OBJETIVOS

1. Garantir a dinamização de iniciativas que promovam a educação permanente dos cidadãos e a
participação em experiências intergeracionais de caráter lúdico, recreativo, cultural, desportivo, etc;
2. Reforçar o papel da Escola na promoção e dinamização de projetos que promovam a Educação
Permanente dos cidadãos;
3. Promover a articulação entre as escolas e a comunidade de forma a garantir o envolvimento e
participação dos alunos na conceção e desenvolvimento de projetos e iniciativas que reforcem o
desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania;
4. Apoiar projetos e iniciativas que promovam a participação de jovens em atividades que
aprofundem a sua participação cívica e cultural.

AÇÕES

1. Apoio a projetos e iniciativas das escolas e de outros parceiros da comunidade, dirigidas a
adultos e que promovam o desenvolvimento de competências transformadoras dos contextos de vida
e de desenvolvimento pessoal, social ou profissional;
2. Gestão e dinamização das diferentes redes de equipamentos municipais:
2.1. Rede de Equipamentos Lúdicos;
2.2. Casa da Juventude;
2.3. Rede de Bibliotecas Públicas (Municipais e Escolares);
2.4. Rede de Museus Municipais;
3. Gestão e dinamização de Programas municipais de apoio ao associativismo:
3.1. Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Juvenil e Desportivo;
3.2. Programa de Apoio ao Movimento Associativo Cultural do Concelho de Sintra;
3.3. Programa de Apoio Financeiro às Instituições sem Fins Lucrativos Promotoras de
Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho de Sintra;
4. Criação e dinamização do Conselho Municipal de Juventude de Sintra;
5. Definição e implementação de um Plano Estratégico de Apoio à Juventude;
6. Programa “Voluntariado Sintra Jovem”;
7. Projeto “Assembleia Municipal Jovem de Sintra”.

RESPONSÁVEIS
PRIORIDADE

Câmara Municipal de Sintra, estabelecimentos de ensino (rede pública, privada e solidária),
Assembleia Municipal de Sintra, Juntas de Freguesias e outros parceiros de comunidade.
Imediata

CALENDARIZAÇÃO 2017/2025.

Muito urgente

Urgente

Médio prazo

057

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

058

4.4. INTERCULTURALIDADE, MIGRAÇÕES E COESÃO SOCIAL
A multiculturalidade apresenta-se como uma das
dimensões mais marcantes do município de Sintra,
sendo perspetivada como uma valiosa potencialidade
do território. Para tal constatação contribui a existência
de mais de 130 nacionalidades distintas (dados de
2011). De salientar que o crescimento populacional
registado no concelho de Sintra, nas últimas décadas, se
deveu, essencialmente, à população imigrante,
emergindo, no contexto nacional, como o município que
concentra um maior número de estrangeiros (32709).
Esta diversidade cultural edifica “uma das fontes de
desenvolvimento, entendido não só como crescimento
económico, mas, também, como meio de acesso a uma
existência intelectual, afetiva, moral e espiritual
satisfatória” (UNESCO, 2001).
A escola, ao representar um importante elo de
ligação à comunidade de acolhimento, deverá unir
esforços e potenciar os meios que possibilitem a
adequação do estabelecimento de ensino à realidade
social e multicultural e a sua articulação com as famílias
e a comunidade em que está inserida (Ramos, 2007).
Neste sentido, a escola deve ser encarada como
espaço de encontro das diferenças, de convivência
entre diferentes culturas e aprendizagem, de educação
e desenvolvimento integral de todas as crianças e
jovens, quer sejam migrantes ou autóctones.
Tendo em consideração todos os pressupostos
enunciados, faz parte das atribuições dos órgãos do
poder local o desenvolvimento de políticas educativas,
sociais e multiculturais, com o objetivo de prevenir a
exclusão e a discriminação nos domínios social,
económico, cultural, religioso, educativo e linguístico e
de integrar a diversidade cultural, o diálogo intercultural
e promover a igualdade de oportunidades nos
diferentes setores da sociedade (Ramos, 2007).

O desenho de um projeto voltado para a educação
inclusiva dos alunos imigrantes resulta da constatação
de uma realidade concelhia que contempla um número
significativo de alunos de diferentes origens,
designadamente, brasileira, de países de leste,
afrodescendentes, entre outros, tornando evidente a
necessidade de reforçar a inclusão escolar dos mesmos.
Para além da melhoria da qualidade dos percursos
escolares destes alunos, faz igualmente parte dos
objetivos deste projeto a consolidação de mecanismos
institucionais de inclusão escolar e a promoção da
participação e recetividade da comunidade educativa.
Sabendo à partida que a aprendizagem da língua do
país de acolhimento favorece a inclusão social e
profissional da população imigrante e que o seu
conhecimento origina uma maior igualdade de
oportunidades para todos, facilita o exercício da
cidadania e potencia qualificações enriquecedoras para
quem chega e quem acolhe, este projeto pretende,
ainda, potenciar a capacidade de expressão e
compreensão da língua portuguesa e o conhecimento
dos direitos básicos de cidadania, essenciais à
integração da população imigrante de Sintra na
comunidade.
O município de Sintra, ao assumir-se como um
território marcadamente multicultural e diverso,
ambiciona, igualmente, levar a cabo um conjunto de
iniciativas que potenciem uma ação transformadora ao
nível dos princípios da integração e da inclusão (quadro
6). Acredita-se, assim, que a concretização do PEL
conduzirá à (trans)formação das pessoas e das
comunidades, tornando-se essencial enriquecer as
atividades educativas com a dinâmica das
aprendizagens resultantes dos encontros interculturais.
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QUADRO 6.
INTERCULTURALIDADE,
MIGRAÇÕES E COESÃO
SOCIAL..

INTERCULTURALIDADE, MIGRAÇÕES E COESÃO SOCIAL

OBJETIVOS

1. Promover a participação e a inclusão social e comunitária da população em situação de
vulnerabilidade social, por meio de ações que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal,
social e profissional;
2. Promover a capacidade de expressão e compreensão da língua portuguesa e o conhecimento dos
direitos básicos de cidadania, essenciais à integração da população imigrante de Sintra na
comunidade;
3. Fortalecer os mecanismos institucionais – currículo, pedagogia, planeamento e monitorização – de
inclusão escolar;
4. Promover a qualidade dos percursos escolares dos alunos de descendência estrangeira;
5. Reforçar a implementação de medidas de acolhimento e integração das diferentes culturas;
6. Promover a participação e a recetividade da comunidade educativa.

AÇÕES

1. Plano Concelhio para a Integração dos Imigrantes em Sintra: Divulgação junto da comunidade
educativa, reforçando o papel das escolas na sua concretização;
2. Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano / Plano de Ação para as Comunidades
Desfavorecidas: Divulgação junto da comunidade educativa, reforçando o papel das escolas na sua
concretização;
3. Projeto Escolhas de Sintra;
4. Apoio a projetos e iniciativas das escolas e de outros parceiros educativos, dirigidas a adultos
imigrantes e que promovam o desenvolvimento de competências transformadoras dos contextos de
vida e de desenvolvimento pessoal, social ou profissional;
5. Apoio a projetos e iniciativas das escolas e de outros parceiros educativos, dirigidas a alunos de
descendência imigrante e que promovam o desenvolvimento de competências que facilitem a sua
integração social e sucesso escolar.

RESPONSÁVEIS
PRIORIDADE

Câmara Municipal de Sintra, estabelecimentos de ensino (rede pública, privada e solidária), Juntas
de Freguesias e outros parceiros de comunidade.
Imediata

Muito urgente

Urgente

Médio prazo
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4.5. TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO
O trabalho, a qualificação da população e a inovação
assumem-se
como
pilares
essenciais
ao
desenvolvimento de uma sociedade e como uma
garantia de crescimento e desenvolvimento económico.
De facto, as exigências em termos de futuro decorrem
da emergência e consolidação de uma nova sociedade e
economia do conhecimento e da aprendizagem que
exige novas qualificações e respostas mais diversificadas
no contexto das exigências de um mercado cada vez
mais competitivo.
A oferta e a procura de competências estão
dinamicamente relacionadas, isto porque a promoção
da ciência, da tecnologia e da inovação nos sistemas
educacionais proporciona determinadas competências
à economia que, por sua vez conduzem à inovação, à

criação de empregos e a mudanças na composição e
produção setoriais e, em consequência, também na
procura de novas competências (OCDE, 2012).
Com efeito, a construção do Projeto Educativo Local
de Sintra constitui uma notável oportunidade de criação
de políticas locais de educação e formação, associandoas a determinadas opções de desenvolvimento, e
consequentemente, aos recursos e dinâmicas
existentes ou passíveis de ser mobilizadas e
desenvolvidas no município. Neste contexto, o
planeamento concertado – agentes educativos,
empresários, outros parceiros – de uma oferta
diversificada e adaptada às necessidades do município
em termos de ensino profissional e tecnológico, a
implementação de um sistema de orientação vocacional
que preveja e evite situações de insucesso e de

059

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

abandono do percurso escolar e formativo por parte da
população jovem, afigura-se determinante, face à nova
visão para a educação do território.
Tendo em consideração as dinâmicas atuais, é
imprescindível desenvolver mecanismos que fomentem
a articulação entre o mercado da formação e o mercado
de trabalho, de modo a atingir o equilíbrio desejável
entre as qualificações/competências dos trabalhadores
e as necessidades do tecido empresarial. Trata-se,
portanto, de contribuir para a identificação de uma
oferta formativa concertada e para a definição de linhas
estratégicas adequadas às necessidades das empresas
atuais e potenciais, com base no diagnóstico
apresentado, aspeto que se assume relevante para
todos os agentes de ensino e formação que atuam no
concelho.
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Entende-se, assim, que a capacidade de resposta aos
desafios futuros passa por uma adequação da oferta
formativa e por uma atuação prospetiva, empenhada e
responsável dos atores envolvidos na estrutura das
ofertas formativas. Também deverão ser promovidas
novas
abordagens
junto
dos
destinatários,
incentivando-os a procurar as melhores opções de
formação e informando-os, claramente, sobre as
condições de empregabilidade. De igual modo, deverse-á promover uma maior aproximação entre as
instituições de ensino e as empresas, solicitando junto
destas a colaboração para a definição dos perfis e
conteúdos formativos, bem como para a elaboração de
programas e metodologias de formação.
De acordo com dados de 2017, o ensino básico é o
nível mais representativo na estrutura de habilitações
da população desempregada em Sintra (52,7%). Há que
destacar, também, enquanto oportunidade, a crescente
procura de cursos profissionais registada no município.
Todos estes indicadores reforçam as novas exigências
colocadas ao município, no que se refere ao aumento
das qualificações de todos os jovens e ativos
empregados e desempregados, tendo sempre em linha
de conta o equilíbrio entre as necessidades das

famílias/jovens e as do tecido empresarial do município,
numa lógica de trabalho digno.
De acordo com dados divulgados pelo INE (Instituto
Nacional de Estatística), em 2011, existiam, no
município de Sintra 22 340 jovens com idades
compreendidas entre os 15-19 anos, entre os quais 1
646 se encontravam em situação de desemprego.
Analisando a faixa etária 20-24 anos, observa-se um
acréscimo, já que dos 21 551 jovens residentes, se
registavam 3 600 em situação de desemprego. Dados do
mesmo ano evidenciam a existência de 5561 jovens
entre os 18-24 anos que não frequentavam o sistema de
ensino, com apenas o 3º CEB.
Dados disponibilizados pelo IEFP, em dezembro de
2016, indicam que a taxa de desemprego dos jovens de
Sintra (inscritos no serviço de emprego) atingia 1001
jovens (7.5%) com idade inferior a 25 anos e 2382 jovens
(17.8%) na faixa etária dos 25-34 anos. O trabalho de
diagnóstico do PEL revelou outras preocupações,
associadas a uma grande percentagem (18,2%) de
população residente com idades entre os 18 e os 24
anos que completou o 3º CEB mas que não se encontra
a frequentar o sistema de ensino, assim como a uma
taxa de retenção e desistência do ensino básico superior
à média da área metropolitana de Lisboa (AML) e do
Continente e a uma taxa de transição/conclusão no
ensino secundário inferior às unidades de referência.
A merecer especial atenção encontram-se os jovens
afastados do sistema formal de educação, formação e
emprego – Jovens Nem Nem/Jovens NEET (not in
employment, education or training), principalmente,
aqueles que não estão registados no serviço público de
emprego, dificultando a sua sinalização e aumentando o
risco de marginalização e exclusão social.
A nível nacional, no 4.º trimestre de 2017, do total
de 2 227,4 mil jovens (dos 15 aos 34 anos), 10,5% (233,9
mil) não estavam empregados, nem a estudar ou em
formação. Ao nível da AML, neste mesmo período, e
tendo por referência a faixa etária dos 15-34 anos,
registavam-se 55,7 mil jovens (19, 7 mil: 15 – 24 anos;
36, 0 mil: 25 – 34 anos).
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Tendo em consideração todos os indicadores
apresentados e atendendo ao inegável aumento da
precariedade do emprego jovem, o PEL procura,
também, centrar a sua missão na criação de
oportunidades para que os jovens que não estão a
trabalhar,
nem
inseridos
no
sistema
educativo/formativo
e
que
abandonaram
precocemente o sistema de ensino, concluam um
percurso qualificante, por via do ensino profissional ou
superior, implementando estratégias que promovam
transições
bem-sucedidas
entre
o
sistema
educativo/formativo e o mercado de trabalho.
Pretende-se, igualmente, a criação de uma rede
colaborativa potenciadora da construção de um

território verdadeiramente comprometido com a
qualidade de vida dos cidadãos e, consequentemente,
com o sucesso dos seus percursos.
Para além de promover os recursos locais do
território e a formação cívica e cultural do cidadão
municipal, com este projeto pretende-se desenvolver
conteúdos e recursos em rede que permitam
disponibilizar informação generalizada aos diferentes
atores do território, numa lógica de disseminação de
conhecimentos sobre o território e de desenvolvimento
e partilha de práticas de sucesso a implementar no
mesmo. Todas as ações a desenvolver deverão alicerçarse aos princípios subjacentes à construção de um
território inteligente e sustentável (quadro 7).
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QUADRO 7. TRABALHO,
QUALIFICAÇÃO E
INOVAÇÃO.

TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO

OBJETIVOS

1. Criar uma rede colaborativa que possibilite a definição, implementação e monitorização de uma
oferta educativa e formativa adequada aos projetos de vida dos jovens e adultos, assim como às
características e necessidades do contexto socioeconómico de Sintra;
2. Garantir o aumento da oferta formativa de cursos profissionais e ensino superior no concelho de
Sintra;
3. Desenvolver conteúdos e recursos em rede que permitam disponibilizar informação generalizada
aos diferentes atores do município, numa lógica de disseminação de conhecimentos sobre o
território e de desenvolvimento e partilha de práticas de sucesso;
4. Implementar estratégias que promovam transições bem sucedidas entre o sistema
educativo/formativo e o mercado de trabalho;
5. Criar oportunidades para que os jovens que não estão a trabalhar, nem inseridos no sistema
educativo/formativo e que abandonaram precocemente o sistema de ensino, concluam um percurso
qualificante, por via do ensino profissional ou superior;
6. Potenciar o trabalho do Município para a qualificação de jovens e ativos empregados e
desempregados, em particular desempregados de longa duração.

AÇÕES

1. Criação de uma “Rede Local para a Qualificação de Sintra” que elabore e monitorize o
desenvolvimento de um plano municipal que promova o/a:
1.1. Planeamento da oferta formativa do município, tendo por base estudos de empregabilidade e
levantamento de interesses e necessidades;
1.2. Concertação, no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, da oferta formativa de acordo com
os clusters estratégicos para o desenvolvimento do município -Turismo, Indústria das Rochas
ornamentais/mármores, Indústria químico-farmacêutica, Agroindústria e Indústrias culturais e
criativas;
1.3. Desenvolvimento de estratégias e parcerias que reforcem a aproximação do tecido empresarial
à educação, criando oportunidades para que os jovens beneficiem de um contacto mais direto com
as empresas ao longo da sua formação;
1.4. Parceria com os Centros Qualifica e com o IEFP com vista à programação e apoio à
concretização de planos de formação / qualificação de jovens NEET (not in employment, education or
training) e ativos empregados e desempregados, em particular desempregados de longa duração;
1.5. Divulgação das ofertas formativas existentes através de ações de informação e sensibilização;
1.6. Reforço das estratégias de aconselhamento e orientação formativa e profissional,
possibilitando um sólido acompanhamento dos jovens ao nível da construção dos seus projetos de
vida;
2. Estabelecimento de contactos com entidades de ensino superior com vista ao reforço, no concelho
de Sintra, da oferta de ensino superior, bem como à criação de oferta de cursos técnicos superiores
profissionais;
3. Apoio financeiro ao desenvolvimento de cursos de formação profissional nas escolas da rede
pública de Sintra (PAQUE – medida 2);
4. Gestão e dinamização da Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra.

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Sintra, estabelecimentos de ensino (rede pública, privada e solidária), Área
Metropolitana de Lisboa, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centros Qualifica e outros
parceiros de comunidade.
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PRIORIDADE

Imediata

CALENDARIZAÇÃO 2017 - 2025.

Muito urgente

Urgente

Médio prazo
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E. AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
1. MODELO DE GOVERNANÇA PARA A EDUCAÇÃO
A constatação de que um Projeto Educativo Local
deve ser entendido como um conjunto de projetos e
ações, com intenções concretas, que serão levados a
cabo pelos diferentes parceiros do território municipal,
assume-se como um dos mais importantes princípios
que um plano com estas caraterísticas deve apresentar.
Este, no objetivo de otimizar e de alcançar padrões de
desenvolvimento elevados, deve obrigar, desde logo, a
uma postura em termos de uma nova ideia de
governança na educação, no mínimo para a próxima
década. Neste contexto, deverão ser enquadrados os
novos paradigmas, relativamente ao observado, ao
longo do período em que a visão centralista se impôs,
antecipando as orientações associadas às lógicas de
descentralização de competências para as autarquias e
de autonomia para as escolas que os novos tempos
parecem oferecer. O PEL deve, num quadro como
aquele que se vai desenvolver, obrigar a um
entendimento abrangente sobre a coordenação e a
intenção de desenvolvimento pessoal e social, com vista
a edificar o território educador.
A governança na educação representa, deste modo,
uma dimensão transversal ao Projeto Educativo Local,

emergindo como um conceito recente e incontornável,
cujo desafio se centra na procura de soluções para as
melhores formas de gestão e de avaliação do sistema
educativo municipal. Neste processo, há que ter em
linha de conta a multiplicidade das inter-relações
estabelecidas entre os diversos atores sociais integrados
no território, antevendo as transformações introduzidas
pela referida possível descentralização de algumas
funções do Estado Social para as autarquias. Cada vez
mais devem ser reforçadas a ideia e a necessidade de
trazer novas lógicas de partilha de responsabilidades na
articulação e otimização dos recursos e meios que
podem fomentar as práticas de educação e formação
(formais, não formais e informais), considerando o
trabalho em rede como o caminho a seguir rumo ao
bem comum da comunidade educativa e municipal.
Face às especificidades do Município de Sintra –
dimensão da rede escolar e número de alunos a
frequentar o sistema educativo no território, as
questões da multiculturalidade, o peso que o fator
económico apresenta, entre outros -, deverá fazer parte
das opções da sua comunidade educativa o
desenvolvimento de um conjunto de estruturas e de
ações que potenciem e otimizem a concretização do já
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referido trabalho em rede, baseado num sistema de
grupos de trabalho (um pouco mais amplo que o atual)
que deverá ser assumido, em particular, no âmbito do
Conselho Municipal de Educação de Sintra (CMES).
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As dimensões (a todos os níveis) que o Município de
Sintra apresenta, deve obrigar à otimização das
diferentes estruturas. Assim, e muito por força das
características e da dimensão do território, e em função
dos normativos legais, o número de membros que têm
assento no CMES é próximo das quatro dezenas, facto
que torna pouco operacional o mesmo órgão. Neste
sentido, de modo a que a gestão da educação municipal
possa vir a ter uma maior capacidade operacional, julgase pertinente a constituição de uma “Comissão
Executiva”, que integre um número muito mais
reduzido (7 a 9 conselheiros), a ser nomeado pelo CMES,
e que deverá integrar representantes da equipa política
e técnica da autarquia, dos Diretores de Agrupamento e
diferentes parceiros identificados anteriormente.
Com total ligação a esta estrutura executiva, deve
ser criada uma “Comissão de Monitorização e
Acompanhamento”, a qual será subdividida em duas
estruturas interligadas: uma estrutura humana, que
integrará diferentes atores educativos representados
no CMES e outra física, constituída pela identificada
plataforma de informação - Projeto “Sim(tra) 4.0” -,
cujas áreas se coadunam com os distintos eixos de
intervenção enunciados no capítulo anterior. Ainda que,
à partida, estas áreas se encontrem definidas, é de
ressaltar que outras poderão vir a surgir ao longo do
período de monitorização e avaliação do PEL, tendo em
consideração a sua relevância para a organização,
avaliação e melhoria contínua dos processos educativos
(figura 11).
Na verdade, tão importante quanto a fase de
implementação do projeto, apresenta-se a etapa da
monitorização e, de modo a dar suporte à mesma,
deverá ser implementada uma plataforma informática
abrangente que possibilite a realização de um
acompanhamento regular e adequado dos processos
em análise, quer através do envolvimento e participação

dos diferentes agentes, quer através da produção e
análise crítica da informação para a sua melhoria
contínua. Pretende-se, assim, disponibilizar uma
Plataforma Informática de agregação da informação
que, entre muitas outras funcionalidades, seja relevante
para a promoção do sucesso escolar, que utilize de
forma inovadora a informação existente sobre os
percursos escolares e atividades educativas, no sentido
de fornecer aos vários agentes, parceiros e partes
interessadas no processo educativo, a informação
necessária para uma intervenção informada na
maximização do sucesso.
Neste contexto, a Comissão de Monitorização e
Acompanhamento do PEL (Observatório) focará as suas
atividades não só no acompanhamento da evolução do
PEL de Sintra, mas também servirá de base de trabalho
ao projeto “Planos Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar” que os diferentes Agrupamentos de Escolas e
Escolas não Agrupadas têm vindo a desenvolver desde
2016, através da análise de um conjunto alargado de
estudos, pesquisas e indicadores, e aqui, em
permanente atualização, garantindo, assim, uma
monitorização integrada dos indicadores do Município.
Da referida Comissão de Monitorização e
Acompanhamento do PEL farão parte as seguintes
estruturas:
(1) Estrutura humana que apresentará dois grupos
distintos - um Conselho Consultivo, cujo objetivo passa
por analisar, anualmente, o desenvolvimento dos
diferentes projetos e ações implementadas no âmbito
do PEL, composta por um expert internacional e três
nacionais ao nível da educação, bem como três
elementos indicados pela autarquia e pelo Conselho
Municipal de Educação, equipa que assumirá o papel de
“amigo crítico” em todo o processo de monitorização e
avaliação, bem como de redefinição do projeto; para
além deste Conselho Consultivo, será integrada uma
equipa operacional constituída por agentes
educacionais (e.g. técnicos autárquicos, bolseiros,
técnico informático) em colaboração com o
Departamento de Educação, Juventude e Desporto, na
gestão quotidiana da estrutura educativa, bem como na
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alimentação da plataforma física e na preparação de
conteúdos sobre o território;
(2) Estrutura física digital de compilação de dados
que será apresentada em torno de uma plataforma para
a monitorização dos indicadores do sistema educativo
de Sintra. Será assim possível aceder a diferentes
registos de informação, designadamente, estudos e
projetos, base de dados estatísticos, base bibliográfica e
publicações, perspetivando a sua construção em
módulos (e. g. sucesso escolar; orientação vocacional;
educação especial; oferta formativa; recursos
ambientais e patrimoniais do território), à qual se
deverá associar um módulo que incluirá todos os
conteúdos iniciais e construídos, posteriormente, por
docentes e discentes que constituirão, os
anteriormente referidos, portfólios e maletas
pedagógicas sobre as diferentes temáticas e diferentes
locais do Município de Sintra.
Importa referir que o desígnio do trabalho em rede
que tem sido desenvolvido e que se pretende reforçar
no Município de Sintra, integra já uma vasta equipa de
FIGURA 11. MODELO DE
GOVERNANÇA PARA A
EDUCAÇÃO DE SINTRA.

trabalho com um papel bem definido, com vista à
otimização de todos os projetos que vêm
implementando, não só ao nível da educação, mas
também das diferentes áreas da estrutura autárquica e
do território. Assim, atendendo à abrangência do PEL,
propõe-se a criação de subcomissões com atribuições
específicas, de forma a atuarem e prestarem o devido
apoio aos projetos a desenvolver nas diversas áreas.
Estas devem ser definidas no seio do próprio Conselho
Municipal de Educação. Com efeito, no quadro do
acompanhamento de todo o processo de governação e
implementação do PEL devem ser equacionados, nesta
fase inicial, cinco subcomissões de acompanhamento:
Reorganização e Requalificação dos Espaços Educativos;
Escola Inclusiva e Sucesso Educativo; Educação
Permanente, Cidadania, Cultura e Participação;
Interculturalidade, Migrações e Coesão Social; Trabalho,
Qualificação e Inovação. Estas comissões refletem, no
essencial, os eixos estratégicos definidos para o
território de Sintra, cujo acompanhamento será
efetuado pela equipa da estrutura física.
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1.1. SUBCOMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO EIXO
REORGANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS
A Subcomissão de Acompanhamento da
Reorganização e Requalificação dos Espaços Educativos,
representada pelos diretores dos Agrupamentos de
Escolas e Escolas não Agrupadas e pela Autarquia,
centrará a sua ação num conjunto de aspetos
associados ao quotidiano do sistema educativo local,
numa vertente política e administrativa mas, também,
no contexto pedagógico. Assim, fará parte das suas
atribuições não só o domínio da articulação e gestão da
educação que se encontra relacionada com os serviços
da autarquia, mas também outros aspetos inerentes à
política educativa do território que se pretendam vir a
desenvolver ao longo da vigência do PEL – aspetos
gerais a nível pedagógico; definição das áreas de
trabalho no âmbito das atividades associadas ao
“currículo local”; articulação dos espaços com potencial
educativo; áreas de projeto; entre outras.
1.2. SUBCOMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO EIXO ESCOLA
INCLUSIVA E SUCESSO EDUCATIVO
A Subcomissão de Acompanhamento Escola
Inclusiva e Sucesso Educativo, formada pelos
coordenadores das equipas de autoavaliação dos
Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas e
Autarquia, terá como principal meta a garantia de um
acompanhamento regular e adequado aos projetos
voltados para a melhoria da qualidade do sucesso
escolar e para a prevenção e redução das taxas de
retenção, nomeadamente, aqueles que são
implementados pelas escolas do Município e, mais
recentemente, no quadro da candidatura da autarquia.
Contudo, tal como tem vindo a ser defendido, toda a
abordagem deverá posicionar-se numa visão holística
do sucesso escolar, estando, assim, implicadas todas as
dimensões capazes de potenciar o sucesso do percurso
educativo dos alunos de Sintra, o que não se esgota nos
resultados escolares (promoção do conhecimento do
território e de atitudes mais participativas; inclusão;
capacitação dos recursos humanos das escolas, etc). O

acompanhamento preconizado dará um contributo
crucial para a sinalização de necessidades, para a
implementação e avaliação do impacto dos diferentes
projetos e consequente reformulação dos mesmos ou,
porventura, para propostas de novas ações
consentâneas com as necessidades e resultados
emergentes.
1.3. SUBCOMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO EIXO EDUCAÇÃO
PERMANENTE, CIDADANIA, CULTURA E PARTICIPAÇÃO
No âmbito do eixo estratégico Educação
Permanente, Cidadania, Cultura e Participação, a
criação de uma Submissão de Acompanhamento,
representada por Associações Culturais e Desportivas,
instituições responsáveis pelo acolhimento de idosos,
IPSS, bem como elementos da Autarquia, resulta da
constatação da importância da educação para todos os
cidadãos do Município, em todos os espaços e ao longo
da vida, numa lógica de transformação dos seus
contextos de vida e de desenvolvimento pessoal, social
e profissional.
Visando o reforço da cidadania, o trabalho desta
Subcomissão direcionar-se-á para a definição e
implementação de estratégias que promovam o
aumento da participação cívica de toda a população nas
diversas esferas que integram o território e o
desenvolvimento de competências básicas, tendo
também como objetivo o acompanhamento de ações
promotoras do envelhecimento ativo.
1.4. SUBCOMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO EIXO
INTERCULTURALIDADE, MIGRAÇÕES E COESÃO SOCIAL
Tendo em consideração a marcante diversidade
cultural do território de Sintra, torna-se, de facto,
essencial garantir o apoio e o acompanhamento de uma
Subcomissão. Desta farão parte a Autarquia, docentes
dos Agrupamentos que desenvolvem projetos na área
da interculturalidade e representantes das Associações
Socioculturais do Município, ao nível dos projetos e
ações que venham a ser implementadas nesta área,
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visando o desenvolvimento de políticas locais capazes
de prevenir a exclusão e a discriminação e de promover
a igualdade de oportunidades nas diferentes esferas da
comunidade, procurando o potenciar de uma
discriminação positiva com vista ao atenuar das
desigualdade observadas no diagnóstico realizado.

1.5. SUBCOMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO EIXO TRABALHO,
QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO
Todos os projetos e ações delineadas no âmbito do
Eixo do Trabalho, Qualificação e Inovação deverão ter o
apoio e acompanhamento de uma Subcomissão que
atue especificamente nesta área, dada a importância
que estas dimensões encerram no desenvolvimento do
território.
Assim,
constituída
pela
Autarquia,
por
representantes do IEFP e por responsáveis pela oferta
profissionalizante do Município, esta equipa,
procurando assegurar o cumprimento dos objetivos
traçados pelos projetos a desenvolver neste âmbito,
terá como principal missão, a promoção e
monitorização do trabalho de articulação entre a oferta
formativa do Município e o mercado de trabalho, no
sentido de alcançar o desejado equilíbrio entre as
necessidades dos cidadãos e as do tecido empresarial
do Município, numa lógica de trabalho digno.

2. IMPLEMENTAÇÃO
Posteriormente à fase de planeamento que agora se
encerra, a implementação do Projeto Educativo Local,
caracterizado pela variedade de estratégias a diferentes
níveis e escalas, em distintos momentos e, envolvendo
vários atores do Município, deve ser assumida em pleno
com a aprovação em Assembleia Municipal. Porém, este
início de implementação obriga a uma estruturação da
gestão educativa do território municipal (como
descrito), ainda que se mantenha o seu enquadramento
ao nível do contexto legislativo vigente.
Atendendo ao tipo de projeto que desde o início se
pretendeu desenvolver, recomenda-se que a

implementação deste se inicie com a criação da
estrutura de gestão desenhada, com vista à organização
de equipas de trabalho sólidas e coesas (subcomissões
enunciadas anteriormente).
Com estas definidas, deve então ser iniciada a
discussão em torno dos projetos que foram
equacionados, desenvolvendo de modo claro as
estratégias de implementação, para que se tomem
decisões que permitam uma maior adaptação ao
território e às suas especificidades. Como já acontece
com algumas subcomissões, cada equipa de projeto
deve ter um coordenador e todos, em conjunto,
deverão integrar, em momentos específicos e definidos,
a equipa de coordenação do PEL, criando,
obrigatoriamente, um cronograma funcional, realista e
rigoroso dos diferentes projetos.
Propõe-se que esta fase funcione numa lógica de
reflexão-ação, uma vez que ao longo da execução do
plano de ação, a constante recolha de informações e o
exercício reflexivo das equipas, possibilitará uma
adaptação contínua e melhoria das práticas. Tais
informações deverão ser analisadas em sede de
Conselho Consultivo e de CMES alargado.
Esta reflexão e monitorização anual do PEL, pelas
duas estruturas, poderá levar à introdução de novos
caminhos/projetos (ou até a reformulação/abandono
dos existentes) com objetivos claros de melhorar os
resultados que se pretendem com a contínua
implementação do PEL.

3. AVALIAÇÃO
A avaliação do PEL constitui uma etapa crucial, uma
vez que permitirá compreender, de modo global e com
um período de implementação já algo consolidado (três
anos), se este é o caminho certo para a construção de
políticas locais de educação, de acordo com o conceito
de territorialização que se defende, e que passam pelo
regular, de forma nacional, mas deixando ao local, o
espaço e a capacidade de se organizar e criar identidade
cultural e democrática própria. Para que esta avaliação
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seja real e tenha o devido impacto, torna-se fulcral que
seja realizada de modo continuado e construtivo (a
monitorização anual), pressupondo a criação de
mecanismos de avaliação contínua em diferentes
momentos e envolvendo os diversos intervenientes.
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Avaliar o PEL ao fim de três anos é, também,
perceber se os objetivos previstos foram ou não
atingidos e o porquê desse atingir ser efetivo. Neste
processo de avaliação, a existência de um plano que se
estruture em função dos ações e metas previstas, é
essencial, sendo acompanhado de mecanismos de
autocontrolo que permitam, de forma rigorosa,
conhecer os resultados e os efeitos da intervenção e
corrigir as trajetórias caso estas sejam indesejáveis, com
a colaboração que todas as estruturas do PEL, bem
como de alguns focus group, nomeadamente, com as
equipas de avaliação interna dos diferentes
Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas, com

as equipas da Educação Especial ou com outras
estruturas formais e informais do território municipal.
A avaliação deve, assim, servir como unidade de
medida para os resultados finais dos diferentes
projetos, interpretando-os como instrumentos de apoio
à tomada de decisão. Uma avaliação positiva suportará
a justificação à continuidade e evolução dos projetos ou
mesmo a reformulação pontual do próprio PEL,
resultante de diferentes vicissitudes, devendo ser,
igualmente, percecionado como um processo de
formação, já que da avaliação contínua resultarão
importantes reflexões e aprendizagens. Do mesmo
modo, a avaliação servirá, igualmente, de
aprofundamento
da
democracia
participativa,
assumindo aqui uma dupla função, pois um dos pilares
que se pretende desenvolver com o PEL é o da sua
relação com as ideias intrínsecas à própria
descentralização de competências.

SIM(TRA): APRENDER E VIVER MELHOR NUM TERRITÓRIO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

BIBLIOGRAFIA
Alcoforado, J. L. M. (2014). Uma Educação para
Todos, ao Longo e em todos os Espaços da Vida: desafios
para a construção de políticas públicas promotoras de
uma cidadania planetária crítica e ativa. In Marinalva
Freire da Silva, Mundos Distantes, Diálogos Possíveis: a
vida em Mosaico, 14 - 34. João Pessoa: Ideia.
Alexandre, J. (2003). O planeamento estratégico
como instrumento de desenvolvimento de cidades de
média dimensão. Dissertação de Mestrado apresentada
à Universidade de Aveiro. Aveiro.
Buarque, S. (1999). Metodologia de planejamento do
desenvolvimento local e municipal. Material para
orientação técnica e treinamento de multiplicadores e
técnicos em planejamento local e municipal Projeto de
Cooperação Técnica. INCRA/IICA PCT – INCRA/IICA.
Canário, R. (2001). Adultos – da escolarização à
educação. Revista Portuguesa de Pedagogia. Ano 35-1,
p. 85-100.
Canário, M. B. B. (1999). Construir o projeto
educativo local: Relato de uma experiência. Cadernos de
Organização e Gestão Escolar. Lisboa: Instituto de
Inovação Educacional, Ministério da Educação.
Comissão Europeia (2010). Europa 2020 – Estratégia
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Coppini Bertran, R. (2007). Los Proyetos Educativos
de Ciudad. Gestión Estratégica de las Políticas
Educativas Locales. Centro Iberoamericano de
Desarrolo Estratégico Urbano. PEU, 5, Barcelona.
Cordeiro, A. M. R.; Gama, R.; Barros, C., & Frias, M.
(2017). Desenvolvimento e Educação. O Planeamento
Estratégico integrado como fator de transformação
societal de um território. O caso do Município da Lousã
(Portugal). Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana.
DOI: 10.1590/2175-3369.009.SUPL1.AO02 ISSN 21753369.
Cordeiro, A. M. R. & Barros, C. (2011). Uma cidade
sustentável, um território coeso: o exemplo da Figueira
da Foz. Filosofia de um projeto integrado de
planeamento e ordenamento do território. Actas do 17º
Congresso da Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Regional (APDR) e 5º Congresso de
Gestão e Conservação da Natureza, Bragança-Zamora,
pp. 1336-1345.
Cordeiro, A. M. R., Alcoforado, L. e Ferreira, A.
(2011/2012). Projeto Educativo Local. Um processo
associado a estratégias de desenvolvimento integrado e
sustentável. Cadernos de Geografia, nº 30-31, DG-FLUC.
Coimbra. pp. 305-315.

069

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

Delors, J. (1996). Educação: um tesouro a descobrir.
Porto: ASA.

Jobert, G. (2010). Développement des territoires et
formation. Education Permanente, 184, 2-8.

Faure, E. (1972). Aprender a ser. Livraria Bertrand,
Lisboa.

Marfull, A. S. (1990). Hacia un concepto de ciudad
educadora. In. Ajuntament de Barcelona. La ciudad
educadora. Ajuntament de Barcelona, pp. 131-140.

Ferreira, A. G. (2007). Da Cidade Educadora à
organização de Centros Cívico-Educativos. Coimbra:
FPCE-UC
Ferrand, J-L. (2010). Entre territoires et formation.
Prolégomènes à l’écriture d’une histoire complexe et
mouvementé. Education Permanente, 184, 9-26.

070

Figueiredo, P.; Cordeiro, A. M.; Alcoforado, L.;
Santos, L. (2014). O Papel dos Professores nos Projetos
Educativos Locais: testemunho de uma reflexão
conjunta em dois Municípios da região centro de
Portugal In Lopes, A. et al (Orgs). Trabalho Docente e
Formação: Políticas, Práticas e Investigação: Pontes para
a mudança. Porto: CIIE - Centro de Investigação e
Intervenção Educativas
Fonseca, F. (2006). O planeamento estratégico em
busca de potenciar o território: o caso de Almeida.
Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade
do Minho. Braga. P. 219
Healey, P (1997). The revival of strategic spatial
planning in Europe in HEALEY et al. (ed.) Making
strategic spatial plans: Innovation in Europe. London:
UCL Press, pp. 3-19.

Mendes, J. F. G. (2011). O futuro das cidades.
Minerva, Coimbra.
Pinhal, J., (2012). Os Municípios portugueses e a
educação, treze anos de intervenções (1991-2003).
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para
a Ciência e a Tecnologia.
Piveteau,
V.
(2010).
Territoire-formationdéveloppement: un triptyque à revisiter par temps
changeants. Education Permanente, 185, 7-12.
Ramos, N. (2007). Sociedades multiculturais,
interculturalidade e educação: desafios pedagógicos,
comunicacionais e políticos. Revista Portuguesa de
Pedagogia, 41 (3). Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra, 223-244.
UNESCO. (2005). Towards Knowledge Societies.
Consultado em www.unesco.org/publishing, em 26 de
Novembro de 2016.
UNESCO (2001). Open File on Inclusive Education.
Paris: UNESCO.
Villar, M. B. C. (2001). A Cidade Educadora. Nova
perspectiva da organização e intervenção municipal. Ed.
Instituto Piaget: Lisboa.

SIM(TRA): APRENDER E VIVER MELHOR NUM TERRITÓRIO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Legislação
Decreto-lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. Diário
da República n.º 176/13 – I Série. Assembleia da
República.

Decreto-lei n.º 281/2009 de 6 de Outubro. Diário da
República, 1.ª série - N.º 193 - 6 de outubro de 2009
Portaria n.º 201-C/2015 de 10 de julho. - Diário da
República n.º 133/2015, 1º Suplemento, Série I.

Decreto-lei nº 29/1987, de 30 de Junho. Diário da
República n.º 147/97 – I Série. Assembleia da República.

Despacho Normativo n.º 7-B/2015 de 7 de maio de
2015. Diário da República, 2.ª série, n.º 88.

Decreto-lei n.º 21/2008 de 12 de Maio. Diário da
República, 1.ª série - N.º 91.

Despacho Normativo n.º 1-H/2016 de 14 de abril de
2016. Diário da República n.º 73/2016, 2º Suplemento,
Série II.

Decreto-lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro. Diário da
República, 1.ª série - N.º 4
Decreto-lei nº 93/2009 de 16 de abril. Diário da
República, 1.ª série - N.º 74.

Despacho Normativo n.º 6478/2017 de 26 de julho
de 2016. Diário da República n.º 143/2017, Série II.

071

SIM(TRA): APRENDER E VIVER MELHOR NUM TERRITÓRIO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES
FIGURAS
Figura 1. Suporte Metodológico do PEL de Sintra - Diagnóstico, Planeamento e
Desenho, Implementação e Avaliação. ................................................................ 13
Figura 2. Parceiros envolvidos no PEL de Sintra. ................................................. 16
Figura 3. Território como ambiente de aprendizagem ....................................... 26
Figura 4. Estrutura global da estratégia e ação do Projeto Educativo Local ...... 40
Figura 5. Missão, visão e valores para a educação do Município de Sintra ....... 41
Figura 6. Perfil do aluno de Sintra. ....................................................................... 43
Figura 7. Eixos estratégicos do PEL de Sintra. ..................................................... 46
Figura 8. Espaços com Potencial Educativo do Município de Sintra. ................. 50
Figura 9. Espaços com Potencial Educativo do Município de Sintra – Setor
Sudeste. ................................................................................................................. 51
Figura 10. Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar - Matriz
Conceptual. ........................................................................................................... 53
Figura 11. Modelo de Governança para a educação de Sintra........................... 65

073

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

QUADROS
Quadro 1. Análise SWOT do Município de Sintra. ............................................... 33
Quadro 2. Objetivos do PEL de Sintra .................................................................. 47
Quadro 3. Reorganização e Requalificação dos Espaços Educativos. ................ 49
Quadro 4. Escola Inclusiva e Sucesso Educativo. ................................................ 55
Quadro 5. Educação Permanente, Cidadania, Cultura e Participação. .............. 57
Quadro 6. Interculturalidade, Migrações e Coesão Social.. ................................ 59
Quadro 7. Trabalho, Qualificação e Inovação...................................................... 62

074

SIM(TRA): APRENDER E VIVER MELHOR NUM TERRITÓRIO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

ANEXOS
075

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

ANEXO 1. PROJETOS AUTÁRQUICOS
Projetos do Departamento de Educação, Juventude e Desporto

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO - ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM DE SINTRA
Público-alvo

Alunos do 3.º ciclo e secundário.

Objetivos

Garantir o desenvolvimento de projetos mobilizadores do desenvolvimento de
competências de participação e cidadania junto da comunidade educativa;
Promover a relação entre os jovens e os eleitos locais;
Sensibilizar os jovens para as questões do poder local, designadamente no âmbito das
atribuições e competências da administração local e do funcionamento dos respetivos
órgãos.

Atividades

Setembro:
• Apresentação do projeto à comunidade educativa em Assembleia Municipal de Sintra;
• Assembleia Municipal Jovem – Fase de seleção das escolas;
• Nomeação dos Deputados Tutores de cada uma das escolas participantes;
• Reunião de apresentação do projeto com os Professores Coordenadores e com os
Deputados Municipais;
Outubro a fevereiro
• Trabalho de pesquisa (Professores e Alunos): Cidadania e Participação Local.
Março:
• Levar os alunos a assistir a uma sessão da Assembleia Municipal de Sintra.
Março e abril:
• Ida dos Deputados Municipais / Tutores a cada um dos estabelecimentos de ensino (EB
2,3 / ES) envolvidos.
Abril e maio:
• Fase de discussão e preparação das propostas de recomendação a serem aprovadas
em Assembleia Municipal Jovem.
Maio:
• Assembleia Municipal Jovem (ensino básico) Fase de discussão, votação e preparação
das propostas finais de recomendação;
• Assembleia Municipal Jovem (ensino secundário) Fase de discussão, votação e
preparação das propostas finais de recomendação;
• Realização da Assembleia Municipal Jovem Final para apresentação das propostas de
recomendação ao Executivo Municipal.
Junho:
• Apresentação das Propostas de Recomendação para aprovação em Reunião de Câmara
e Sessão de Assembleia Municipal.

Parcerias locais

Gabinete da Assembleia Municipal.
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ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA
Público-alvo

Alunos dos diferentes níveis de ensino.

Objetivos

Incrementar a qualidade na organização, no funcionamento e na animação das
bibliotecas escolares enquanto pólos criadores e dinamizadores do próprio
conhecimento e do saber em contexto escolar;
Proporcionar o contacto entre escritores e alunos do concelho de Sintra - após estudo
das suas obras em contexto escolar -, de modo a contribuir para o aumento significativo
dos índices de leitura nos estabelecimentos de ensino concelhios;
Promover o desenvolvimento da atividades pedagógicas em contexto de biblioteca
escolar.

Atividades

Os Escritores vão à Escola;
ETerna Biblioteca _ Encontro de Professores e Educadores do Concelho de Sintra sobre
Bibliotecas Escolares;
As Lendas de Sintra e Os Ratos de Biblioteca, por Miguel Boim, O Caminheiro de Sintra.

Parcerias locais

Associação Portuguesa de Escritores - APE

OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES – CURSO DE VERÃO DE INGLÊS
Público-alvo

Alunos do 1.º ciclo de 6 Agrupamentos de Escolas.

Objetivo

Garantir a oferta de um programa de verão a alunos do concelho, no âmbito do
Protocolo entre a CMS e a Escola Americana de Lisboa, estimulando a aprendizagem
integrada do inglês, da informática e de outras áreas expressivas, e impulsionando
novas dinâmicas escolares.

Atividades

Escolha dos Agrupamentos de Escolas a envolver;
Planificação do modelo pedagógico e dos moldes de implementação do Curso;
Articulação com os Agrupamentos de Escolas envolvidos;
Formação de professores;
Seleção de alunos pelos Agrupamentos de Escolas Participantes;
Sessão de apresentação do Projeto aos alunos e Encarregados de Educação
Dinamização do Curso;
Cerimónia final de encerramento do Curso;
Sessão presencial de avaliação do Curso pelos alunos participantes e seus encarregados
de educação.

Parcerias locais

Escola Americana.
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EDUCAÇÃO ARTISTICA – MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS DE SINTRA
Público-alvo

Agrupamentos de Escolas, Associações de Pais e IPSS.

Objetivos

Promover nos intervenientes competências transversais tendo como eixo motivador a
expressão dramática; Promover o desenvolvimento integral do aluno, que deve ser o
centro da ação; Potenciar o respeito pelo trabalho em grupo; Privilegiar o processo
educativo; Criar hábitos associados à metodologia de trabalho de projeto; Integrar o
trabalho a realizar no plano anual de atividades de cada instituição envolvida.

Atividades

Outubro – Lançamento da Mostra de Teatro das Escolas;
Novembro a fevereiro - Formação docentes e monitores;
Janeiro a maio - Apoio dos monitores Chão de Oliva às entidades participantes;
Janeiro a março e maio - Visitas de acompanhamento;
Abril - Apresentações públicas dos trabalhos à comunidade educativa;
Abril - Entrega de diplomas e menções honrosas;
Maio - Apresentação pública das menções honrosas.

Parcerias locais

Companhia de Teatro Chão de Oliva.

Público-alvo

Alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico;
Alunos de secundário (voluntários).

Objetivos

Criar respostas estruturadas nas escolas de ocupação do tempo-livre e potenciar o
desenvolvimento de respostas já existentes, dotando os agrupamentos de recursos
financeiros suficientes, que visem garantir a qualidade das atividades a desenvolver;
Envolver os alunos do ensino secundário, em programas de voluntariado, no apoio às
actividades.

Atividades

Organização, divulgação e acompanhamento técnico das escolas, associações e
entidades envolvidas;
Articulação com a DDJU para inscrição de monitores voluntários indicados pelas
escolas;
Articulação com a DPLE para garantir refeições aos alunos participantes;
Formação de voluntários jovens para desempenharem tarefas de monitores de campos
de férias;
Visitas aos agrupamentos envolvidos.

Parcerias locais

Agrupamentos de Escola;
Juntas de Freguesia;
Divisão de Desporto e Juventude.

OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES – OKUPA
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EDUCAÇÃO ARTISTICA – ORQUESTRAS ESCOLARES DE SINTRA
Público-alvo

Alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico e secundário.

Objetivos

Promover o ensino da música e do instrumento musical, contribuindo para a formação
pessoal e artística dos alunos e jovens através de atividades que fomentem a inclusão
social, o trabalho em grupo, a disciplina e que aproximem as famílias do processo
educativo;
Promover o ensino da música e do instrumento musical;
Dinamizar as comunidades locais.

Atividades

Reuniões de articulação com o Conservatório de Música da Terrugem, os Agrupamentos
de Escolas e Encarregados de Educação;
Distribuição de materiais de divulgação do projeto nas escolas participantes;
Distribuição instrumentos musica aos alunos participantes;
Concertos Municipais e em Agrupamentos de Escolas;
Workshops/ Estágios nas pausas letivas.

Parcerias locais

Agrupamentos de Escola.

PAQUE - Apoio ao desenvolvimento da qualidade nas escolas
Público-alvo

Alunos do nível Pré-escolar ao nível secundário;
Agrupamentos de Escola;
Associação de Pais e Encarregados de Educação.

Objetivo

Promover o desenvolvimento qualitativo do concelho, a educação global, a efetiva
igualdade de oportunidades e o sucesso educativo, assegurando as melhores
qualificações na transição para a vida profissional adulta, através do apoio financeiro
aos Agrupamentos de Escolas, comunidade educativa, valorizando as boas práticas.

Atividades

Aceitação das candidaturas:
- Verificação técnica efetuada nas instalações onde o(s) curso(s) decorrerá(ão), feita por
uma equipa técnica da Divisão de Educação – visita e entrevista à direção e
coordenadores de curso;
- Análise e validação das candidaturas de acordo com as normas em vigor;
- Elaboração de proposta para Reunião de Câmara;
- Aceitação da prestação de contas;
- Controlo financeiro dos investimentos realizados - verificação da aplicação do apoio
financeiro, por parte dos agrupamentos de escolas e escola secundária, no âmbito desta
medida;
- Acompanhamento dos projetos das escolas nesta área;
-Apoio a atividades da iniciativa da comunidade educativa que promovam a
diversificação da oferta educativa;
- Divulgação da Oferta Educativa do concelho.

Parcerias locais

Agrupamentos de Escola;
ESE LX;
DGESTE.
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REDE DE EQUIPAMENTOS LÚDICOS

080

Público-alvo

Crianças, jovens, adultos, famílias;
Comunidade.

Objetivos

Promover o desenvolvimento de projetos de animação socioeducativa que visem a
gestão e animação da Rede de Equipamentos Lúdicos, numa articulação estreita com as
realidades territoriais, valorizando a educação não formal;
Garantir um espaço de acolhimento temporário, Sala XS, dirigido a crianças dos 0 aos 6
anos, criando as condições adequadas ao seu desenvolvimento, dando resposta às suas
necessidades e das suas famílias.

Atividades

Dinamização da oferta fixa/ diária existente em cada um dos centros lúdicos;
Desenvolvimento de atividades/ projetos no âmbito da programação dos espaços
Desenvolvimento de planos de intervenção social adequados às necessidades dos
utilizadores dos centros lúdicos e suas famílias;
Promoção do bem-estar e a socialização das crianças, em situação de risco social,
ambiental, num equipamento lúdico, municipal, acessível à comunidade.

Parcerias locais

Entidades da comunidade;
ELI Oriental.

SINTRA INCLUI. APOIO À TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Público-alvo

Alunos com necessidades educativas especiais.

Objetivos

Apoiar os Agrupamentos de escolas, na construção de projetos de apoio à transição
para a vida adulta dos alunos com PIT, tendo como base a metodologia do planeamento
centrado na pessoa;
Apoiar na colocação em contexto de trabalho ou tarefa socialmente útil os jovens
facilitando a integração social e profissional das pessoas com deficiência que já
tenham finalizado a escolaridade de obrigatória.

Atividades

Reuniões com Agrupamentos de Escola param identificação dos alunos a apoiar;
Colocação de dois técnicos especializados no planeamento centrado na pessoa;
Estabelecimento de contactos e protocolos com empresas locais;
Acompanhamento e avaliação dos alunos em PIT;
Reuniões de equipa e de supervisão;
Reuniões de avaliação.

Parcerias locais

Protocolo com a Associação Pais em Rede, com empresas e com entidades da
comunidade;
Fábrica do Empreendedor.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA NATAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO DE SINTRA
Público-alvo

Escolas do Ensino Básico e Secundário do Concelho de Sintra.

Objetivos

Promover o ensino da Natação;
Promover a prática desportiva.

Atividades

Aulas de Natação para alunos com necessidades educativas especiais – Projeto de
Desporto Adaptado;
Natação Curricular – Projeto no âmbito da Educação Física;
Natação de Competição – Projeto Desporto Escolar.

Parcerias locais

Coordenação Local do Desporto Escolar e Direções dos Agrupamentos de Escolas.

PROGRAMA VOLUNTARIADO SINTRA JOVEM
Público-alvo

Objetivos

Aproximadamente 500 jovens munícipes com idades compreendidas entre os 15 e os 23
anos.
Nos termos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e de acordo com o pressuposto que a
participação dos jovens em atividades de voluntariado proporciona benefícios na sua
formação pessoal contribuindo para o desenvolvimento de diversas competências, o
programa “Voluntariado Sintra Jovem” tem como principal objetivo promover a
ocupação dos tempos livres dos jovens do concelho.
A educação não-formal, o alinhamento estratégico com as melhores práticas
internacionais na área da juventude, e a utilização de processos normalizados de
melhoria contínua constituem os princípios práticos orientadores e objetivos
operacionais do programa.

Atividades

Com intervenção transversal nas áreas da educação, turismo, cultura, ambiente, ação
social e desporto, o programa compreende atividades nas seguintes áreas:
- Animação e apoio às praias;
- Apoio ao Turismo;
- Apoio a atividades municipais pontuais de âmbito cultural, desportivo, juvenil e
educativo.
O programa realiza-se em edições anuais. As atividades municipais pontuais de âmbito
cultural, desportivo, juvenil e educativo têm lugar ao longo de todo o ano. As atividades
de Animação de Praias, Apoio às Praias, e Apoio ao Turismo concentram-se nos meses de
junho, julho, agosto e setembro, de segunda-feira a domingo, em turnos de quinze dias
(catorze dias de serviço efetivo e uma folga por turno).

Parcerias locais

Parcerias internas: DCUL, DTUR, DEDU, MASMO.
Parcerias externas: CP – Comboios de Portugal, concessionários das praias (Grande,
Maçãs, e Magoito), Associação para a Ação Educativa Cultural e Desportiva - Janela das
Brincadeiras, e Grupo Informal Youth Coop.
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TROFÉU SINTRA A CORRER
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Público-alvo

População em geral a partir dos 10 anos de idade.

Objetivo

Promover a prática desportiva como forma de adquisição de hábitos de vida saudável,
na promoção da saúde e bem estar físico e psicológico e na prevenção de doenças cardio
respiratórias, diabetes e obesidade; promover a prática do Atletismo.

Atividades

13 Provas de Atletismo ao longo do ano, em localidades distintas no Concelho.

Parcerias locais

Associações Desportivas, Clubes e Juntas de Freguesia.
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Projetos do Departamento do Turismo e Cultura
PROGRAMAÇÃO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SINTRA
Público-alvo

Comunidade educativa e comunidade geral.

Objetivos

Promover o Livro e leitura;
Estimular o desenvolvimento da criatividade e imaginação; trabalho;colaborativo e
espirito de equipa; sentido crítico e auto-estima;
Promover a literacia e o desenvolvimento de uma cidadania ativa.

Atividades

Plano de atividades direcionado para escolas, instituições várias e famílias;
Horas do Conto;
Ateliês;
Exposições;
Lançamentos de livros;
Encontros com escritores;
Atividades para bebés;
Happy Hours nas bibliotecas Municipais de Sintra;
Biblioteca de Praia;
Participação em eventos promovidos pela Câmara Municipal de Sintra;
11º Edição Concurso Nacional de Leitura 2ª fase área Metropolitana de Lisboa;
Organização e acolhimento da prova da fase regional da área Metropolitana de Lisboa;
Outros projetos pontuais.

Parcerias locais

Agrupamentos escolares, grupos teatrais, associações culturais, associações sem fins
lucrativos, Conservatório de Música, escritores eilustradores.

PROGRAMAÇÃO MUSEUS MUNICIPAIS
Público-alvo

Comunidade educativa e comunidade em geral.

Objetivos

Divulgar uma parte do património cultural sintrense | Espaços Museológicos;
Disponibilizar um vasto leque de atividades culturais às referidas comunidades;
Apelar à sua participação ativa;
Desenvolver o espírito crítico e trabalhar a imaginação;
Fomentar o gosto pela arte/cultura;
Contribuir para o aumento de consumidores de cultura;
Promover o exercício da cidadania.

Atividades

Plano de Atividades direcionado para as escolas, instituições várias e famílias;
Noites nos Museus;
Dia dos Museus | 18 maio;
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios –|18 abril;
Jornadas Europeias do Património – último fim de semana de setembro | 3 dias;
Participação em eventos promovidos pela Câmara Municipal de Sintra e por instituições
externas;
Outros projetos pontuais.

Parcerias locais

Agrupamentos escolares, grupos teatrais, associações culturais, associações sem fins
lucrativos, Juntas de Freguesia, Santa Casa da Misericórdia e Conservatório de Música.
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Projetos do Departamento de Solidariedade e Inovação Social
BAIRRO LIMPO É SEMPRE MAIS BONITO
Público-alvo

População residente em Mira Sintra, em especial minorias residentes em habitação
social municipal.

Objetivos

Promover a Cidadania e a melhoria da qualidade de vida ambiental dos moradores
residentes na urbanização D. Pedro IV, em Mira Sintra;
Envolver os destinatários na concretização do projeto.

Atividades

Reuniões de preparação com população, líderes comunitários e parceiros institucionais
locais;
Ação – Bairro limpo é sempre mais bonito.

Parcerias locais

União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Casa Seis – Escolhas, Associação de
Escoteiros de Portugal, Associação Islâmica de Sintra, população residente na
Urbanização D. Pedro IV, Mira Sintra.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE SINTRA

084

Público-alvo

O Cidadão comum que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de
acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de
voluntariado no âmbito de uma organização promotora;
Organizações Promotoras, entidades que reúnem condições para integrar e coordenar o
exercício da atividade voluntária.

Objetivos

Facilitar o encontro entre as pessoas que expressam a sua disponibilidade e vontade
para serem voluntários e instituições organizadoras;
Difundir o voluntariado no concelho;
Aumentar a participação no voluntariado em geral, nas instituições e nos grupos;
Contribuir para a consciência coletiva dos problemas e para o compromisso na
respetiva prevenção e solução com recurso ao voluntariado;
Criar e adequar modalidades de trabalho nas instituições e nos grupos de voluntariado.

Atividades

Ações de Capacitação de Voluntários - A formação é um recurso indispensável para uma
atuação qualificada, responsável e para a segurança dos voluntários e dos beneficiários
das ações de voluntariado. Uma formação geral, ministrada antes do exercício do
voluntariado, permite clarificar o papel do voluntário, orientar para os vários domínios
de voluntariado e formas de atuação;
Sessões de sensibilização para o Voluntariado dinamizadas em escolas, IPSS´s e
empresas;
Workshop’s de Gestão de Voluntariado orientado para a valorização da relação das
instituições com os voluntários;
Dinamização de Projetos específicos destinados a jovens voluntários com objetivo de
estimulara participação cívica dos mesmos e promover a sua integração juntos das
instituições locais.

Parcerias locais

Toda a Rede social de Sintra, Juntas de Freguesia, Parceiros de todas a áreas de
intervenção presentes no município, escolas e empresas.
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE MENTAL EM GERIATRIA

Público-alvo

Cuidadores formais da população sénior, designadamente: Auxiliares de Ação Direta;
Enfermeiros; Técnicos de Serviço Social; Animadores Socioculturais; Psicomotricistas;
Fisioterapeutas; Profissionais de Apoio Domiciliário, entre outros.

Objetivos

Capacitar os cuidadores formais ao nível do processo de envelhecimento, riscos e sinais
de patologia psiquiátrica e demência na população sénior;
Potenciar um acompanhamento diferenciado e adequado a cada situação procurando o
aumento do bem-estar da pessoa idosa em contexto institucional.

Atividades

Realização de workshops formativos sobre Saúde Mental em Geriatria.

Parcerias locais

ACES Sintra;
IPSS’s que desenvolvem as valências de Lar, Centro de Dia, Centro de Convívio e Apoio
Domiciliário;
Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares – ADEB (responsabilidade
científica e pedagógica da formação).
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PLANO CONCELHIO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES EM SINTRA (2015-2017)
Público-alvo

Cidadãos imigrantes residentes em Sintra (31 245 pessoas – 2015 Fonte: SEF);
Sociedade de acolhimento;
Entidades públicas e privadas com intervenção no concelho.

Objetivos

Aprofundar as políticas locais, numa lógica de sustentabilidade e de governação
integrada que conta com a participação de todos – entidades públicas e privadas – que
em cada concelho trabalham em prol do acolhimento e integração dos imigrantes na
sociedade portuguesa;
Potenciar uma estratégia global na área da imigração, participada e integradora das
ações que as diferentes entidades e organismos públicos já desenvolviam e outras que
que foram consideradas importantes com base nas necessidades identificadas junto dos
cidadãos – nacionais e estrangeiros – e das entidades coletivas (incluindo as diversas
unidades orgânicas da CMS e JF) com o horizonte temporal de três anos (cf. Diagnóstico
do PCIIS para metodologia detalhada de construção do Plano e Avaliação para os
indicadores da fase de construção).

Atividades

Cada uma das medidas tem uma ou várias entidades responsáveis pela sua execução.
Existem, grosso modo, dois tipos de medidas: aquelas que já integravam os planos de
atividades das entidades responsáveis, entidades essas, que podem ser os serviços
desconcentrados da administração central, as associações e outras OSC, as diferentes
unidades orgânicas da CMS e as JF e as novas, que surgiram na fase de construção.
Atividades:
- Cidadania e diversidade cultural nas práticas profissionais (Capacitar as unidades
orgânicas da CMS cuja missão implica a interação direta com os munícipes – Medida
24);
- O papel da Comissão para a Igualdade Contra a Discriminação Racial (CICDR)
(Divulgação da existência da CICDR, enquanto contributo para o combate às situações de
racismo e de discriminação – Medida 51)
- CLAIM de Sintra (Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes) (Disponibilizar um
serviço de atendimento e informação aos cidadãos imigrantes
Medida 3);
- Dia Municipal do Imigrante (Contribuir para construir um discurso institucional
positivo sobre a imigração – Medida 48).

Parcerias locais

Existem medidas novas cuja execução foi assegurada diretamente pelo Município (ex.
Medida 4, 5 (até 30/06/2015), 24, etc.), mas a maior parte dessas está a ser desenvolvida
em parceria com as OSC, tendo sido constituídos grupos de trabalho para cada uma das
medidas de acordo com a vocação de cada organização. A CMS/ DSAS participa em todos
os grupos. As Juntas de Freguesia têm sido chamadas a apoiar a execução de algumas
das atividades.
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PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PEDU) / PLANO DE AÇÃO INTEGRADA PARA AS
COMUNIDADES DESFAVORECIDAS (PAICD)
Público-alvo

População residente no quadrante sudeste do Concelho, com maior ênfase em bairros
sociais e respetiva área envolvente.

Objetivos

O PAICD tem como principal objetivo um desenvolvimento urbano inclusivo, promotor da
continuidade harmoniosa dos espaços e minimizador da estigmatização. No âmbito da
intervenções de natureza física, pretende-se proceder à reabilitação integral de alguns
edifícios de habitação social em mau estado de conservação, incluindo, quando
necessário, a recuperação de fogos, com vista à sua atribuição em regime de renda
apoiada;
A reabilitação do espaço público envolvente a estes edifícios visa uma correta
apropriação e utilização do espaço, o aumento da segurança, a melhoria do ambiente
urbano, o aumento da satisfação da população residente, a dissociação da degradação
à população residente em habitação social, a prevenção de comportamentos ilícitos e a
promoção de estilos de vida saudáveis e de ações intergeracionais;
A reabilitação de equipamentos de utilização coletiva para atividades e serviços de
âmbito social visa colmatar as lacunas ao nível da cobertura de determinadas respostas
sociais e criar condições adequadas para o funcionamento das mesmas, bem como
otimização de espaços devolutos que permitam às instituições locais alargarem as suas
respostas de intervenção com a comunidade.

Atividades

Considerando que o envolvimento ativo da população é fundamental para o sucesso das
ações de reabilitação do espaço público e para a garantia da sustentabilidade das
operações, foi implementada a metodologia de Projeto de Inovação Comunitária
desenvolvida pela Fundação Aga Khan, através da qual se envolvem todos os grupos da
população na conceção dos projetos.
Foram realizadas 51 ações com a população, tendo-se aplicado as seguintes técnicas:
- Mapeamento colaborativo – esta foi a técnica mais utilizada, consistindo na
identificação de problemas/necessidades e propostas de intervenção, que são
registadas em pequenos papéis coloridos, os quais são colocados em mapas dos bairros
a requalificar. Tendo em conta que diferentes grupos da população têm diferentes
expectativas face ao espaço público, e com vista à promoção da cidadania de todos os
interessados, foram realizadas ações com crianças (escolas, jardins de infância, ATL,
colónias de férias, igreja), jovens (projetos Escolhas, contactos com jovens em espaço
público em abordagens informais, clube de jovens, torneio de futsal), idosos (colónias,
coro de centro de convívio) e população em geral (reuniões informais, associação de
moradores, arruada em Campinas, iniciativas comunitárias ou institucionais,
Assembleia de Freguesia);
- Caminhada exploratória (diagnostique marchant ou walkthrough) pelos locais que
serão alvo de intervenção, juntamente com a população residente, com vista a
identificar, in loco, problemas/necessidades, potencialidades e narrativas relacionadas
com os territórios;
- Fóruns de discussão online (facebook e plataforma de lançamento de ideias e
discussão denominada “Pendão em Criação”);
- Inquérito por questionário (presencial e online).

Parcerias locais

Creche Sempre em Flor; Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro; Agrupamento de
Escolas Leal da Câmara; Associação de Famílias como Parceiro Social; Associação de
Moradores de Campinas; Associação de Moradores do Bairro 1º de Maio; Associação
Escoteiros de Portugal - Grupo 178 das Mercês; Associação Lusocaboverdeana de Sintra;
Associação O Mirante de Queluz; Casa Seis; CECD Mira Sintra; Centro Social Paroquial de
Algueirão Mem Martins e Mercês; Centro Social Paroquial de Santa Marta de Casal de
Cambra; Centro Social Sagrada Família; Comissão Instaladora da Associação de
Moradores do Pendão; Creche Popular da Idanha; Fundação Aga Khan; Grupo Motard
Foge com Elas; Inovar “3E” – Escolhas 6G; Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra;
Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins; Junta de Freguesia de Casal de Cambra;
Junta de Freguesia de Rio de Mouro; KS Escolhas; Núcleo de Atividades Desportivas e
Culturais de Sintra; Olho Vivo - Associação para a Defesa do Património, Ambiente e
Direitos Humanos; Os Sábios Têm Dom; PSP; Ser Alternativa; SOLAMI; União de Freguesias
de Massamá Monte Abraão; e União de Freguesias de Queluz e Belas.

087

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE, CIDADANIA E PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA (PMICPDH)
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Público-alvo

Profissionais de diferentes áreas, de acordo com os assuntos abordados nos Eixos de
Intervenção;
População em geral, incluindo população escolar.

Objetivo

Prevenir, sensibilizar, educar e informar, assim como capacitar os diversos públicosalvo.

Atividades

O Município de Sintra promoveu em parceria com entidades do setor público, solidário e
privado, a elaboração do Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Promoção da
Dignidade Humana (PMICPDH), que se anexa.
Este Plano visa combater as desigualdades sociais e contribuir para uma sociedade
mais inclusiva, sendo também uma ferramenta de trabalho, que se pretende operativa,
pois traduz em objetivos e medidas, as intenções de cada uma das entidades parceiras.
A dimensão operacional materializa-se nos seguintes Eixos:
1-Igualdade de Género;
2-Prevenção e combate à violência;
3-Prevenção e combate aos maus tratos a crianças e jovens;
4-Prevenção e combate ao tráfico de seres humanos
Atividades:
Divulgação de materiais pedagógicos alusivos a cada temática;
Realização de seminários, assim como ações de capacitação e sensibilização e diversas
iniciativas, tal como se pode verificar no PMICPDH.

Parcerias locais

Conjunto de parceiros expostos no Plano.

PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS
Público-alvo

Crianças do Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas Prof. Agostinho da Silva (ano
letivo 2016/2017).

Objetivo

Promover e sustentar o bem estar emocional e promover o equilíbrio entre a saúde
mental infantil e a vida social e escolar.

Atividades

Total de 43 sessões no ano letivo 2016/2017.

Parcerias locais

Câmara Municipal de Sintra e Agrupamento de Escolas Prof. Agostinho da Silva.
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PROJETO APOIO À VENDA RESPONSÁVEL DE ÁLCOOL E TABACO
Público-alvo

Comerciantes com estabelecimentos (bares, cafés, snack-bares, mercearias,
supermercados etc) situados nas imediações dos estabelecimentos escolares.

Objetivo

Aumentar os conhecimentos acerca da legislação do álcool e tabaco, efeitos e
consequência do uso de álcool nos jovens junto de comerciantes cujos estabelecimentos
incluem venda de álcool;
Capacitar os mesmos para a venda responsável destes produtos;
Prevenir o consumo de álcool e tabaco por parte de adolescentes e jovens menores de 18
anos.

Atividades

Através do contacto direto com os gerentes e funcionários dos estabelecimentos
comerciais, numa abordagem pedagógica e de sensibilização para a prática de uma
venda responsável dos produtos em causa, apelando, também, para o cumprimento da
legislação em vigor. Este trabalho junto dos comerciantes é apoiado por materiais
(folhetos) elaborados especificamente para este projeto.
Esta Campanha pressupõe, ainda, uma Ação de Formação para empresários cuja
participação dá direito a um Certificado/Diploma que distinguirá o Estabelecimento
Comercial como “Promotor da Venda Responsável de Álcool e Tabaco”.

Parcerias locais

Associação de Comerciantes de Sintra; Divisão de Comportamentos Aditivos e
Dependências (ARSLVT); Associação Luso Caboverdeana de Sintra; PSP e GRN através dos
seus Programas de Policiamento de Proximidade e Escola Segura.
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PROJETO CAPACITAÇÃO PARA A GESTÃO DA DIABETES TIPO 2
Público-alvo

Pessoas com diabetes tipo 2 e seus cuidadores.

Objetivos

Aumentar a literacia na área da Diabetes;
Prevenir as complicações da Diabetes através do treino para o controlo das glicémias;
Administrar a insulina;
Promover uma alimentação adequada, o exercício físico e o cuidado com os pés; Zelar
pela acuidade visual.

Atividades

Treino de competências no domicílio;
Treino de competências nas IPSS de idosos;
Worshops e ações de formação.

Parcerias locais

Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal;
IPSSs Locais;
ACES Sintra.

PROJETO EDUCATIVO LOCAL | SINTRA

PROJETO CUIDAR MELHOR – APOIO AOS CUIDADORES DE PESSOAS COM DEMÊNCIA
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Público-alvo

Cuidadores formais e informais de pessoas com demência.

Objetivos

Contribuir para a inclusão e promoção dos direitos das pessoas com demência;
Apoiar e valorizar os familiares/cuidadores e profissionais envolvidos.

Atividades

Funcionamento de Gabinete de Apoio;
Workshops para familiares e cuidadores formais;
Workshops e ações de sensibilização em contexto escolar (cursos profissionais de
auxiliar de saúde e técnico de apoio psicossocial.

Parcerias locais

Instituto S. João de Deus/Casa de Saúde do Telhal (Instituição especializada em
gerontopsiquiatria);
Agrupamento de Centros de Saúde do Concelho de Sintra;
Rede de IPSS’s de apoio à População Sénior.
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PROJETO ESCOLHAS DE SINTRA
Público-alvo

Crianças e jovens entre os 6 e os 30 anos provenientes de contextos socioeconómicos
mais vulneráveis, nomeadamente descendentes de imigrantes, comunidades ciganas e
emigrantes portugueses.

Objetivo

Promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o
reforço da coesão social.

Atividades

Espaço, desafios e oportunidades E6G (Promover a inclusão, o sucesso escolar e social e
o desenvolvimento de atividades educativas e formativas);
Projeto KS Escolhas E6G (Promover a integração escolar e social de crianças, jovens e
seus familiares, provenientes de contextos sociais desfavorecidos do Bairro do Casal de
São José, da Freguesia de Algueirão Mem Martins, através da prevenção de
comportamentos desviantes/risco, capacitação de Competências Pessoais e Sociais e
estruturação dos seus projetos de vida);
AGIR MAIS E6G (Contribuir para a capacitação escolar, pessoal e comunitária de
crianças, jovens e familiares, provenientes de contextos sociais vulneráveis da
localidade da Serra das Minas e arredores da Freguesia de Rio de Mouro,
com vista a uma maior integração social, atenuando os comportamentos de risco,
fomentando o sucesso escolar e estruturando os projetos de vida dos participantes);
Orienta-te E6G (Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais,
escolares e profissionais nas crianças, jovens e famílias, residentes em Rio de Mouro, de
forma a diminuir a sua situação de vulnerabilidade e facilitar a sua integração social);
Desafios E6G (Promover a inclusão social de crianças e jovens, proporcionando a
aquisição de competências pessoais e sociais, no âmbito da educação não formal);
Viv@Cidade E6G (Promover a inclusão social de crianças e jovens dos 11 aos 30 anos,
de Agualva e Cacém, provenientes de contextos socioeconómicos vulneráveis, através do
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e escolares/ profissionais, bem
como cívicas e comunitárias, tendo em vista a estruturação de um projeto de vida
individualizado);
Raízes E6G (Promover o desenvolvimento de competências escolares, pessoais e sociais
dos participantes diretos, por via da educação formal e não formal, fomentando o
sucesso, a inclusão escolar e a interiorização de regras, normas e valores,
consciencializando os mesmos para a convivência societal, contribuindo para a
diminuição da exposição a fatores de risco de exclusão social , a partir do envolvimento
em atividades desportivas, culturais, artísticas e de orientação livre, que promovam a
inserção cultural, a dinamização junto da comunidade e o apelo à cidadania,
promovendo também o acesso às tecnologias da informação e da comunicação);
Meg@ctivo E6G (Contribuir para o aumento da qualificação escolar, profissional e do
empreendedorismo);
Inovar 3D E6G (Promover a inclusão, o sucesso escolar e o desenvolvimento de
atividades e práticas educativas e formativas inovadoras, numa estreita ligação da
escola às empresas, impulsionando a integração plena e eficaz das crianças e jovens
como cidadãos ativos e empreendedores na escola e sociedade).

Parcerias locais

Os Projetos são desenvolvidos por um consórcio de parceiros específico tendo em conta
o território e as áreas temáticas de intervenção. Integram sempre os agrupamentos de
Escolas e as juntas de freguesia. A Câmara Municipal de Sintra e as CPCJ de Sintra
(Ocidental e Oriental) integram também o consórcio de parceiros de todos os projetos
nos respetivos territórios de intervenção.
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PROJETO INTERGERACIONAL - CULINÁRIA
Público-alvo

Associações de idosos e Instituições Particulares de Solidariedade Social na área da
infância do Concelho de Sintra.

Objetivos

Promover a comunicação entre gerações e o intercâmbio de vivências e experiências,
incentivando a transmissão de saberes através do diálogo e das diferentes formas de
expressão.
Valorizar o idoso enquanto transmissor de saberes.

Atividades

Dinamização por parte dos idosos de atividades de culinária nas IPSS de infância.

Parcerias locais

Instituições na área dos idosos e infância.

Público-alvo

Crianças e jovens com Diabetes Tipo 1;
Professores;
Auxiliares de Ação Educativa e outros Agentes Educativos.

Objetivos

Aumentar a literacia em Saúde;
Capacitar portadores de Diabetes Tipo 1, seus professores e demais agentes educativos
na administração da terapêutica, identificação de sinais de descompensação e outras
competências na área da gestão e controlo da doença; Prevenir o estigma associado ao
facto de existir uma doença crónica.

Atividades

Dinâmicas formativas e de sensibilização nas escolas com alunos com Diabetes Tipo 1.

Parcerias locais

APDP;
Escolas (rede pública) de todos os níveis de ensino.

PROJETO “TER DIABETES TIPO 1 NA ESCOLA”
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PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE
Público-alvo

Comunidade Educativa: Professores; Auxiliares de Ação Educativa (e demais pessoal não
docente), Alunos e Encarregados de Educação.

Objetivos

Capacitar os vários agentes educativos para a importância da Educação para a Saúde
Mental;
Identificar sinais de alerta da “sintomatologia depressiva”, fatores de risco e fatores de
proteção;
Prevenir o estigma associado às problemáticas inerentes à saúde mental;
Prevenir o consumo de substâncias psicoativas;
Desenvolver um Plano de Ação em situação de crise, entre outras estratégias.

Atividades

Realização de workshops formativos sobre Saúde Mental na Adolescência e Juventude.

Parcerias locais

Estabelecimentos de Ensino da rede pública;
Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares – ADEB (responsabilidade
científica e pedagógica da formação).

SIM(TRA): APRENDER E VIVER MELHOR NUM TERRITÓRIO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

SESSÕES FES – FAÇO E SOU
Público-alvo

Pessoas em situação de vulnerabilidade social que beneficiam dos apoios sociais
através de programas de apoio social da CMS/DSI/DSAS (grupos de 15-25 pessoas).

Objetivos

Desenvolver competências pessoais e sociais com base em metodologias participativas
e de empoderamento e reforço da autoestima.

Atividades

Desenvolvimento de sessões FES – Faço E Sou – Cada tema é escolhido pela/o
beneficiária/o dos apoios sociais e as sessões são dinamizadas de forma articulada e
partilhada entre esta/e e uma/um profissional da CMS e/ou de outra organização com
responsabilidade no tema e/ou intervenção na situação/experiência apresentada.
Previamente, realizam-se momentos de preparação, primeiro individualmente com a
beneficiária/o para identificar e estruturar o conteúdo do “testemunho” e de seguida
com o/os profissionais para articular e enquadrar o tema.

Parcerias locais

Organizações com responsabilidade nos temas versados.

SINTRA + SAÚDE – ATIVIDADES PARA IDOSOS
Público-alvo

40 Munícipes com idade igual ou superior a 65 anos, com capacidade de mobilidade.

Objetivos

Promover o envelhecimento saudável dos idosos do Concelho de Sintra;
Promover a saúde global;
Prevenir a doença e o isolamento social.

Atividades

Este Projeto realiza-se duas vezes por ano e consiste no desenvolvimento de uma semana
de atividades totalmente gratuitas, em regime fechado de pensão completa, num
equipamento hoteleiro do Concelho, com partilha de atividades de informação sobre
saúde, recreativas e de animação.

Parcerias locais

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra.
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