ATA DA 6.ª REUNIÃO DO CONSELHO DAS ESCOLAS
26 de outubro de 2018

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, nos termos do n.º 2 do art.º 12.º
do Decreto‐Regulamentar n.º 5/2013, de 29 de agosto, reuniu, em sessão ordinária, pelas
catorze horas e trinta minutos, o Plenário do Conselho das Escolas, no Centro de Caparide em
S. Domingos de Rana, sob a presidência de José Eduardo Lemos, a fim de dar cumprimento à
seguinte Ordem de Trabalhos, conforme convocatória de dez de outubro: _________________
Ponto um – Tomada de posse de novos membros do Conselho__________________________
Ponto dois – Designação de Vice‐Presidente_________________________________________
Ponto três – Discussão e aprovação da ata da reunião anterior __________________________
Ponto quatro – Desenvolvimento do ano letivo ______________________________________
Ponto cinco – Ensino Profissional __________________________________________________
Ponto seis – Outros assuntos _____________________________________________________
Estiveram presentes os conselheiros Anabela Henriques de Matos Soares, António Manuel M.
Castel‐Branco Ribeiro, António Ventura dos Santos Pinto, Carlos Jorge Pires Percheiro, Fátima
do Céu Carola Moreira Pinto, Fernando Filipe de Almeida, Fernando Paulo Mateus Elias,
Francisco Manuel Cortez B. La Féria e Oliveira, Idalécio Lourenço dos Santos Nicolau, João
Alberto Chaves Caiado Rodrigues, João Manuel Ascensão Belém, Joaquim Tomaz, Jorge
Manuel de Sousa do Nascimento, José Alfredo Rodrigues Mendes, José António de Sousa, José
Eduardo Lemos de Sousa, Margarida Ana Valente Fonseca, Maria Celeste Gonçalves Simões de
Sousa, Amílcar Francisco Albuquerque dos Santos, Maria José Lopes Albuquerque Passos
Ascensão, Maria Júlia Ferreira Gradeço, Maria Manuela Vieira Machado e Rosalina de Jesus
Rodrigues Pinheiro, num total de vinte e três. Faltaram à reunião os conselheiros Ana Cláudia
Cohen G. B. Caseiro G. Domingos, José Manuel Batista Carreira, Lucinda Maria Mendes Ferreira
e Luís Henrique Cardoso Fernandes. _______________________________________________
Ponto um ‐ Tomada de posse de novos membros do Conselho__________________________
O Presidente deu conhecimento ao Plenário de que a conselheira e Vice‐Presidente Maria
Isabel Tavares Pereira de Almeida Le Gué havia terminado funções como Presidente da
Comissão Administrativa Provisória da sua Escola, pelo que, em consequência, nos termos e
para os efeitos do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 5/2013, de 29 de agosto, chamou
para tomar posse neste órgão, Amílcar Francisco Albuquerque dos Santos, Diretor do
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras em Lisboa, que figurava em quarto lugar na lista A do
Quadro de Zona Pedagógica Sete e que, assim, tomou posse na presente reunião. __________
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O Presidente deu igualmente conhecimento ao Plenário de que o conselheiro João Paulo
Ramos Duarte Mineiro declarara renunciar ao mandato por motivos pessoais, pelo que em
consequência, nos termos e para os efeitos do artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 5/2013,
de 29 de agosto, chamou para tomar posse neste órgão, João Manuel Ascensão Belém, Diretor
do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano de Castelo Branco, do Quadro de Zona Pedagógica
Cinco, primeiro suplente da lista A e que, assim, tomou posse na presente reunião. _________
O Presidente deu as boas vindas aos novos conselheiros, informou que a tomada de posse se
formalizava com a referência em ata e com a assinatura na folha de presenças da reunião.
Convidou os empossados para uma primeira intervenção. Os conselheiros empossados
saudaram o plenário e declararam a sua disponibilidade e empenho para trabalhar com os
restantes conselheiros. __________________________________________________________
Antes de passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, o Presidente leu ao Plenário uma
carta de despedida da Vice‐Presidente cessante, conselheira Maria Isabel Tavares Pereira de
Almeida Le Gué. _______________________________________________________________
Ponto dois – Designação de Vice‐Presidente_________________________________________
O Presidente informou o plenário que havia decidido designar como Vice‐Presidente a
conselheira Margarida Ana Valente Fonseca, cabeça de lista da lista mais votada do segundo
QZP com mais escolas do país – o Quadro de Zona Pedagógica Sete, a qual lhe dera a honra de
aceitar a designação. Chamou a Vice‐Presidente Margarida Fonseca para se juntar a si e ao
Vice‐Presidente Fernando Almeida na mesa que preside aos trabalhos. __________________ .
Seguidamente, Informou ainda que designava o Vice‐Presidente, conselheiro Fernando Filipe
de Almeida como seu substituto, no caso de falta ou impedimento, dando assim cumprimento
ao estipulado no número quatro do artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 5/2013, de 29 de
agosto. _______________________________________________________________________
O Presidente deu de seguida a palavra à conselheira Margarida Ana Valente Fonseca que
agradeceu a confiança depositada e declarou esperar corresponder às exigências das funções
que passava a exercer. __________________________________________________________
De seguida tomaram a palavra vários conselheiros que se pronunciaram sobre as qualidades
pessoais da ex‐conselheira Maria Isabel Le Gué e o relevante desempenho enquanto Vice‐
Presidente neste órgão. Saudaram também a ora designada Vice‐Presidente Margarida
Fonseca desejando‐lhe os maiores sucessos nas suas novas funções. _____________________
O Presidente informou ainda que a conselheira Fátima do Céu Carola Moreira Pinto, na
qualidade de primeira suplente da lista eleita para constituir a Comissão Permanente, passaria
a integrar este órgão, ocupando a vaga deixada pela conselheira Margarida Ana Valente
Fonseca, a qual, devido às suas novas funções, tem assento direto na mesma. _____________
Ponto três – Discussão e aprovação da ata da reunião anterior _________________________
Depois de discutida, a proposta de ata da reunião de dez de maio, previamente enviada a
todos os conselheiros, foi posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade pelos
elementos presentes na reunião a que respeita. _____________________________________
Ponto quatro – Desenvolvimento do ano letivo ______________________________________
O Presidente começou por abordar as condições de encerramento do ano letivo anterior,
nomeadamente a greve dos professores e a resposta do Ministério da Educação e ainda os
constrangimentos no arranque do atual ano letivo, nomeadamente a aplicação dos diplomas
legais publicados em julho e agosto no âmbito da educação inclusiva e da autonomia e
flexibilidade curricular. Deu de seguida a palavra aos restantes conselheiros que se
pronunciaram sobre o assunto. ___________________________________________________
Sede do Conselho das Escolas: Escola Secundária Eça de Queirós
Rua Dr. Leonardo Coimbra – 4490‐621 Póvoa de Varzim | Tel: 252298490 | Fax: 252298499 | email: pce@cescolas.pt

2

A conselheira Fátima Pinto mostrou a sua preocupação relativamente à operacionalização do
DL n.º 54/2018, nomeadamente o funcionamento da Equipa Multidisciplinar. Referiu ainda as
suas dúvidas relativamente à certificação dos alunos abrangidos pelas medidas adicionais. ___
Na mesma linha se pronunciaram os conselheiros Rosalina Pinheiro e Francisco La Féria, que
referiram as dificuldades e a falta de condições para a aplicação do DL n.º 54/2018. ________
A conselheira Júlia Gradeço informou que a sua Escola mantém as mesmas práticas
relativamente à integração dos alunos com necessidades especiais. Acrescentou ainda que
estava preocupada com as repercussões da greve marcada a partir de vinte e oito de outubro.
Declarou, por fim, desconhecer como se vai processar o seguimento do projeto piloto de
municipalização, em que a sua Escola participa. ______________________________________
O conselheiro Fernando Almeida referiu a falta de acompanhamento por parte da tutela no
que respeita aos DL n.º 54/2018 e n.º 55/2018, a sobrecarga de trabalho para os professores
na componente não letiva, a carência de pessoal não docente e a falta de financiamento dos
Cursos Profissionais como os maiores constrangimentos na abertura do ano letivo. _________
O conselheiro Joaquim Tomaz referiu que só conseguiu concluir as reuniões de avaliação em
final de julho do corrente ano. Referiu também que a sua Escola enquanto escola‐sede de
Centro de Formação tem de proceder a pagamentos, sem ter recebido ainda qualquer
financiamento. ________________________________________________________________
A conselheira Anabela Soares referiu como constrangimentos ao início normal do ano letivo a
publicação tardia de importante legislação (DL n.º 54/2018, DL n.º 55/2018 e portarias
decorrentes deste último), a não existência de um relatório de avaliação do Programa de
Promoção do Sucesso Escolar, a colocação tardia de professores da mobilidade interna, a falta
de transparência nas ações de acompanhamento da IGEC, o funcionamento do Portal das
matrículas e a implementação do programa de gestão dos manuais escolares gratuitos, através
da plataforma informática MEGA. _________________________________________________
O conselheiro Amílcar Santos indicou como fatores inibidores do adequado funcionamento de
início de ano a pressão provocada pelo timing imposto para a operacionalização da legislação
em referência, o envelhecimento da classe docente, a falta de assistentes técnicos nas escolas
e a falta de apoio jurídico aos diretores. ____________________________________________
O conselheiro Carlos Percheiro subscreveu e reafirmou as preocupações apresentadas pelos
conselheiros anteriores, tendo sugerido que se convidasse o senhor Ministro e a sua equipa
para uma reunião com o Plenário, de forma a que os conselheiros pudessem exprimir de viva
voz os constrangimentos e dificuldades por que passam as escolas. ______________________
O conselheiro Idalécio Nicolau referiu como principais constrangimentos a operacionalização
do DL n.º 54/2018, a falta de pessoal não docente e o processo de execução do Programa de
regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP). ____
O conselheiro Alfredo Mendes, no seguimento de intervenções anteriores, indicou como
principais obstáculos a aplicação do DL n.º 54/2018 e a carência de pessoal não docente nas
Escolas. ______________________________________________________________________
O conselheiro António Castel‐Branco tomou a palavra e elencou como constrangimentos o
atual sistema de contratação de pessoal não docente, que não permite substituição, todas as
consequências do processo relativo ao reposicionamento de docentes, a ausência de respostas
da DGAE relativamente às dúvidas colocadas pelas Escolas. Manifestou ainda preocupação
com os moldes em que será efetuada a descentralização. ______________________________
O conselheiro Fernando Elias referiu que, a ser verdade tudo aquilo que foi dito anteriormente
por vários Conselheiros, as questões expostas como principais dificuldades no arranque no ano
Sede do Conselho das Escolas: Escola Secundária Eça de Queirós
Rua Dr. Leonardo Coimbra – 4490‐621 Póvoa de Varzim | Tel: 252298490 | Fax: 252298499 | email: pce@cescolas.pt

3

letivo, como o elevado peso da Administração no sistema educativo, a carência de pessoal não
docente, o processo de contratações, a falta de apoio jurídico, a aplicação dos DL n.º 54/2018
e n.º 55/2018, a ser elaborado um documento que identificasse as maiores dificuldades das
escolas, deveríamos aproveitar toda a larga experiência e visão da maioria senão da totalidade
dos Conselheiro/as aqui presentes, o que fazia todo o sentido, para se apresentarem
recomendações para a resolução desses problemas. __________________________________
Por fim, interveio o Presidente chamando a atenção para o facto de que muitos dos
constrangimentos elencados pelos conselheiros que intervieram anteriormente terem já sido
alvo de pareceres e recomendações deste Conselho. Considerou que esses pareceres e
recomendações mantêm a sua pertinência e atualidade. _______________________________
Ponto cinco – Ensino Profissional ________________________________________________
Neste ponto da ordem de trabalhos, vários conselheiros referiram os constrangimentos
provocados pelo não financiamento ou financiamento insuficiente e intempestivo dos Cursos
Profissionais. __________________________________________________________________
A conselheira Maria Celeste Sousa informou que, em sessão de trabalho realizada com os
diretores do Médio Tejo, foram referidas as dificuldades financeiras com os cursos
profissionais, as quais têm vindo a aumentar desde que o IGEFE passou a intervir na gestão dos
reembolsos. __________________________________________________________________
Referiu ainda a apreensão do mesmo grupo de diretores relativamente ao facto de no ponto
5.2 do aviso de abertura POCH‐71‐2018‐08 constar que os 15% da contribuição nacional serão
assegurados pela entidade beneficiária, neste caso as Escolas. __________________________
Foram igualmente mencionadas as discrepâncias de tratamento, não apenas em relação à
oferta dos cursos profissionais em Escolas públicas e em Escolas privadas, como também
relativamente aos cursos profissionais que funcionam em escolas de zonas com financiamento
e de zonas sem financiamento, como é o caso das regiões de Lisboa e vale do Tejo e Algarve. _
Face a todo o exposto e não existindo condições materiais para que, neste momento, o
Conselho tomasse posição formal sobre os dois assuntos tratados nos anteriores pontos
quatro e cinco da ordem de trabalhos, o Presidente assumiu a responsabilidade de,
conjuntamente com a Comissão Permanente, elaborar dois documentos‐síntese onde se
elencassem as principais conclusões sobre estas duas temáticas, de forma a que, em próxima
reunião do Conselho, este pudesse tomar posição formal sobre as mesmas. _______________
Ponto seis ‐ Assuntos diversos. ___________________________________________________
O Presidente informou que tinha participado em catorze de maio no V Seminário de
Administração Educacional da ESE do Porto subordinado ao tema "A experiência do diretor no
atual modelo de gestão das escolas – uma década em análise". Em vinte e um de maio e dando
cumprimento a um compromisso assumido com o Plenário, redigiu um pedido de
esclarecimento, dirigido ao Gabinete do Senhor Ministro da Educação, relativo ao regulamento
geral de proteção de dados (RGPD), cuja resposta já é do conhecimento do Plenário. Em vinte
e cinco de maio prestou informação sobre a petição n.º 498/XIII/3.ª ‐ "revisão do programa
curricular da disciplina de estudo do meio, do primeiro ciclo do ensino básico". O Presidente
informou ainda que, em sua substituição, a conselheira Margarida Fonseca, havia participado
em trinta de maio na sessão de entrega de prémios da iniciativa ‘’Net Viva e Segura’’ ‐ Deco
Proteste e Google. Informou ainda de uma entrevista concedida ao jornal I em vinte e dois de
junho. Em seis de julho último, participou numa Oficina na Universidade do Minho sobre a
“Excelência Escolar”. ____________________________________________________________
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O Presidente deu também a conhecer que tinha participado, no passado dia dezanove de
outubro, no XIV congresso dos CFAE. Informou ainda o plenário sobre a reunião da Comissão
Permanente com a Associação Nacional de Pais Em Ensino Doméstico (ANPED), em vinte e dois
de outubro. No seguimento desta reunião, a ANPED, solicitou ao Presidente que lançasse um
apelo aos conselheiros e aos Diretores no sentido de mostrarem abertura e compreensão
relativamente à inclusão de alunos no Ensino Doméstico. ______________________________
Não se registando mais intervenções, o Presidente deu por encerrada a sessão pelas dezassete
horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada por mim, Margarida Ana Valente Fonseca que a secretariei, e por José Eduardo
Lemos, que presidiu. ____________________________________________________________
Margarida Ana Valente Fonseca __________________________________________________
José Eduardo Lemos ____________________________________________________________
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