
Resumo da reflexão da Direção, Presidente do Conselho Geral e Coordenadores de Departamento sobre o 

“PROGRAMA APROXIMAR EDUCAÇÃO” proposto pelo MEC para Vila Nova de Famalicão 

Apresentado em reunião de Diretores e Câmara Municipal no dia 08 de Julho de 2014 

 

1. Declaração de Interesses 

O Diretor representa o Agrupamento e não a autarquia. Assim a Câmara deve acautelar a sua representatividade de 

forma mais equilibrada na Comissão de Acompanhamnto prevista na proposta de protocolo 

 

2. Análise SWOT do AEG sobre possibilidade de implementação do “PROGRAMA APROXIMAR EDUCAÇÃO” 

Pontos Fortes  Pontos Fracos  

• Câmara Municipal experiente e motivada 

• Trabalho em rede existente (na educação e com a educação) 

• Programas educativos já generalizados a nível concelhio 

• Escolas Secundárias e vários Centros Escolares modernizados 

• Lideranças fortes dos Agrupamentos 

• Experiências de autonomia e avaliação interna consolidadas 

• Forte dinâmica dos Agrupamentos 

• Bons resultados escolares 

• Escolas com corpos docentes antigos (taxas de 
reduções da componente letiva elevadas) 

• Redução demográfica da população jovem 

• Escolas EB2/3 com necessidades de intervenção 
profundas 

Oportunidades  Ameaças  

O.1. Aproximar estruturas de decisão política e organizacional, 
em matéria de educação, das escolas e das famílias 

O.2. Promover um maior apoio ao desenvolvimento dos 
projetos educativos dos Agrupamentos; 

O.3. Dar resposta eficaz e eficiente a problemas dos 
Agrupamentos 

A.1. Perda de identidade dos Agrupamentos; 

A.2. Aumentar competências da Autarquia em 
detrimento da autonomia dos Agrupamentos; 

A.3. Politização das Escolas 

A.4. Aumentar o estrangulamento burocrático da 
prestação de contas 

 

3. Proposta de alterações à Matriz de Competências apresentada pelo AEG (ver ficheiro) 

 

4. Algumas questões levantadas pelo AEG: 

4.1. O que pretende a Câmara com este protocolo? 

4.2. Como vai ser envolvido a Escola e o Conselho Geral nesta discussão? 

4.3. Com quem vamos negociar e contratualizar a Autonomia do Agrupamento? 

Observações do Sr. Vereador, Dr. Leonel Rocha: 

A Câmara pretende trabalhar com as escolas de forma a aumentar a sua autonomia, sem colocar em causa a sua 

identidade, que deve ser preservada pela cultura de escola. No entanto regferiu que dentro de cada escola todos 

os docentes têm o dever de seguir as orientações definidas pelo projeto educativo e assegurar que em Famalicão 

todos os alunos têm igualdade de oportunidades para o desenvolviemtno da sua formação. Referiu ainda que 

deverá ser criada uma estrutura com poder deliberativo, com a participação dos Diretores e representantes de 

outras entidades que intervém na educação/formação, para tomar as decisões de caráter político-educativo, de 

forma a não vincular as escolas ao poder político. A Câmara considera que com este programa se pode ligitimar o 

trabalho em rede que tem vindo a ser desenvolvido, assegurar uma gestão dos recursos com maior escala e 

consequente benefício e criar condições para aceder a fundos comunitários para a melhoria das condições das 

escolas. 


