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INTRODUÇÃO 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, a “Carta Educativa é, a nível 

municipal, um instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e 

equipamentos educativos a localizar no concelho, 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 sócio-económico do município.” 

  

Assim, a carta educativa tem por objectivos: 

 

- Assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar e de 

ensino básico e secundário, de forma que, em cada momento, as ofertas educativas 

disponíveis a nível municipal respondam à procura efectiva que ao mesmo nível se 

manifestar. 

- Ser o reflexo municipal, do processo de ordenamento a nível nacional da rede de ofertas 

de educação e formação, com vista a assegurar a racionalização e complementaridade 

dessas ofertas e o desenvolvimento qualitativo das mesmas, num contexto de 

descentralização administrativa, de reforço dos modelos de gestão dos estabelecimentos 

de educação e de ensino públicos e respectivos agrupamentos e de valorização do papel 

das comunidades educativas e dos projectos educativos das escolas. 

- Promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas, com vista à 

criação nestas das condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de 

excelência e de competências educativas, bem como as condições para a gestão 

eficiente e eficaz dos recursos educativos disponíveis. 

- Incluir uma análise prospectiva, fixando objectivos de ordenamento progressivo, a médio e 

longo prazos. 

- Garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do município 

 

 
A Carta Educativa do Concelho de Espinho, foi aprovada em Reunião de Câmara de 23 de 

Outubro de 2007, tendo obtido parecer favorável do Conselho Municipal de Educação em 

25 de Outubro de 2007, sendo aprovada pela Assembleia Municipal na Reunião de 19 de 

Novembro de 2007 e homologada pela DREN em 21 de Dezembro de 2007.  

 

MONITORIZAÇÃO - CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE ESPINHO 
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Como documento estratégico, a Carta Educativa procura reflectir o conjunto de princípios 

e directrizes fundamentadas pela política municipal de educação que, no âmbito do 

ordenamento da rede educativa, consiste em garantir a qualidade funcional dos espaços 

educativos, bem como uma organização e gestão eficazes dos estabelecimentos de 

ensino, para responder às necessidades actuais e previsíveis em horizontes temporais 

sucessivos e nos cenários de desenvolvimento mais prováveis. 

 

Nesta medida, a Carta Educativa do Concelho de Espinho constitui um instrumento de 

trabalho com uma concepção dinâmica de planeamento através de uma prática 

sistemática e continuada de análise e de intervenção na realidade escolar, elaborado para 

um período de dez anos, ao longo do qual se pretende alcançar os objectivos propostos, 

sem prejuízo da monitorização durante os primeiros 5 anos de vigência, sendo ainda passível 

de ajustamentos de acordo com as tendências e necessidades detectadas nesse período. 

 

De acordo com o Volume II – Quadro Estratégico da Carta Educativa - as propostas foram 

estruturadas em 4 Eixos de Intervenção que se subdividiram em Medidas e estas em Acções 

a serem transformadas em projectos concretos. 

 

 Eixo 1 - Requalificação da Rede Escolar 

 Eixo 2 - Promoção do Sucesso Educativo e da Qualidade de Ensino  

 Eixo 3 - Promoção da Aprendizagem ao Longo da Vida  

 Eixo 4 - Monitorização da Carta Educativa 

As propostas têm como objectivo a requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e da Educação Pré-Escolar, relacionados com a degradação, sobrelotação, 

insuficiência e inadequação dos espaços físicos, tendo como orientação um conjunto de 

princípios definidos pela política educativa. Para além disso, são propostas medidas na área 

da Educação e Formação, de promoção do sucesso educativo e qualidade de ensino, 

designadamente de combate ao abandono escolar, de apoio à Educação Especial, 

melhoria das condições de ensino, de enriquecimento dos Projectos Educativos e de 

Promoção da Aprendizagem ao longo da vida. 

A Carta Educativa representa, naturalmente, um processo constantemente inacabado, em 

contínua necessidade de adequação às circunstâncias específicas da realidade a que 

respeita, a qual evolui constantemente em função das tendências demográficas, sócio-

económicas e das alterações da política educativa e do desenvolvimento local.  
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Neste sentido, a monitorização, tal como é referida no Eixo 4 das Propostas presentes no 

Quadro Estratégico da Carta Educativa, representa um procedimento capaz de 

acompanhar e controlar o processo de intervenção e identificar eventuais desvios face ao 

previsto e contemplado aquando da elaboração do referido documento. 

Monitorização da Carta Educativa - Alteração ao Eixo 1  

Com efeito, decorridos três anos após a homologação pela DREN da Carta Educativa do 

Concelho de Espinho, torna-se necessário proceder à monitorização deste documento, a 

fim de se alcançar um conjunto de soluções que se perspectivem como mais adequadas no 

momento actual, tendo presente o proposto aquando da elaboração da Carta Educativa 

em 2006/07. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, que estabelece o novo quadro 

de transferência de competências para os municípios em matéria de educação, esta 

transferência de competências depende da prévia existência de Carta Educativa e da 

existência de Contrato de Execução celebrado entre o Ministério da Educação e o 

Município. 

Neste âmbito, o Contrato n.º 245/2009, publicado no Diário da República n.º 156, de 13 de 

Agosto de 2009, 2.ª Série, celebrado entre o Ministério da Educação e o Município de 

Espinho, transfere para o Município de Espinho as competências de Construção, 

Manutenção e Apetrechamento das Escolas Básicas, nomeadamente, a EB 2/3 Sá Couto e 

a EB 2/3 Domingos Capela. 

 

Por isso, e atendendo a estas novas competências atribuídas aos municípios em matéria de 

educação, relacionadas com o 2º e 3º ciclos do ensino básico, a que acresce a 

necessidade de assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré-

escolar e ensino básico e secundário, às dinâmicas actuais, revelou-se premente proceder a 

uma alteração da Carta Educativa do Concelho de Espinho, designadamente no Quadro 

Estratégico – Eixo 1 – Requalificação da Rede Escolar, na medida 1.1 – Construção de Novos 

Estabelecimentos Pré-Escolares e Medida 1.4 – Construção de Centros Escolares. 

 

Os benefícios decorrentes da centralização e integração no mesmo espaço do 1º ciclo, pré-

escolar e outros graus de ensino, com vista à rentabilização de infra-estruturas comuns e à 

utilização de valências de utilização colectiva de espaços, acrescida da indisponibilidade 

de terrenos para construção na sede de Concelho, em virtude da elevada pressão sentida, 

conjugada com a transferência de competências das escolas EB 2, 3, para as autarquias e 
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a procura de locais de boa acessibilidade e centralidade para freguesias são razões que 

justificam a alteração às propostas constantes no Eixo 1 da Carta Educativa. 

 

 

A proposta visa, portanto, criar para as freguesias do Concelho de Espinho, à excepção da 

sede de concelho, um único Centro Escolar que integre o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 

básico de toda a freguesia, em local de boa acessibilidade e central. Pretende-se que os 

Centros Escolares sejam de maior dimensão, potenciando os benefícios da sua centralidade 

e evitando-se a dispersão das escolas. A solução passará por Centros Escolares dotados de 

elevada qualidade arquitectónica e apetrechados com espaços destinados à instalação 

de biblioteca/centro de recursos, refeitório, sala de professores, sala de informática, áreas 

para prática desportiva, para além de um conjunto de áreas multifuncionais, que 

contribuirão para uma melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos e que poderão 

ser partilhados pelas comunidades locais em que as escolas se inserem, de forma a 

rentabilizar as infra-estruturas comuns.   

 

Acrescente-se, ainda, que os Centros Escolares deverão ser dotados de equipamentos 

educativos integrados, aglutinadores ou geradores de desenvolvimento local, que 

contribuam para o sucesso educativo e formação pessoal das crianças e jovens inseridos 

nas comunidades locais. 

 

Uma outra das acções decorrentes da Monitorização da Carta Educativa do Concelho de 

Espinho, já concertada com a DREN, prende-se com a proposta de construção do Centro 

Escolar Espinho 1, a localizar nas instalações da EB 2, 3 Sá Couto, com a tipologia EBI/JI, que 

integra para além do ensino básico do 1º ciclo e pré-escolar, o 2º e o 3º ciclo, com as 

vantagens inerentes à articulação entre os vários graus de ensino. Por outro lado, é um 

factor determinante, igualmente, o conjunto de benefícios resultantes da sua centralidade e 

da proximidade a vários equipamentos escolares e desportivos - Academia de Musica e 

Piscina Municipal -, com todas as sinergias e dinâmicas complementares estabelecidas entre 

a comunidade educativa e a comunidade local.  

 

As vantagens que decorrem da integração e articulação dos diferentes graus de ensino 

justificam igualmente a proposta de localização do Centro Escolar de Silvalde na 

proximidade da Escola EB 2, 3 Domingos Capela.  

 

 

 


