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1 

INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Educativo Municipal, enquanto instrumento de caráter participado e 

prospetivo, apresenta-se como matriz orientadora da intervenção municipal na 

componente educativa e formativa, procurando potencializar os recursos e sinergias 

locais e desenvolver um trabalho participativo em rede, em articulação com outros 

instrumentos de planeamento e programas locais e supraconcelhios. 

Como instrumento de planeamento estratégico, e de acordo com o paradigma 

territorialista de desenvolvimento local, visa a qualificação do território através da 

integração de todos os recursos endógenos disponíveis e de processos e dinâmicas 

sociais assentes numa forte mobilização da população e nas suas identidades territoriais 

e culturais. Projeta, assim, o contributo da dimensão educativa e formativa para o 

processo de desenvolvimento local, traduzindo, conforme afirma Pinhal (2017, p. 889) 

“o conjunto de opções, princípios, finalidades, estratégias e mudanças organizacionais 

assumidos pela comunidade para a educação no seu território, dentro do quadro definido 

pelas orientações nacionais”.   

O Projeto Educativo Municipal apresenta-se, assim, como um instrumento privilegiado 

na construção de políticas públicas educativas locais, resultantes da participação e 

interação dos atores locais, numa lógica de territorialização da ação pública. O conceito 

de territorialização das políticas educativas traduz, segundo Barroso (2016, p.25) 

uma grande diversidade de princípios, dispositivos e processos inovadores, no 

domínio da planificação, formulação e administração das políticas educativas que, 

de um modo geral, vão no sentido de valorizar a afirmação dos poderes 

periféricos, a mobilização local dos atores e a contextualização da ação política. 

A valorização do local, a partir de meados da década de 70, está associada à emergência 

de novas formas de regulação da educação, implicando uma redefinição do papel do 

Estado. A crescente intervenção municipal na área da educação e formação reflete o 

processo, não isento de ambiguidades e tensões, de descentralização administrativa e 

política da educação verificado nas últimas décadas. De mero executor de políticas 

centrais, enquanto “serviço de administração periférica do Estado”, na década de 70, 

com funções e encargos claramente delimitados, o município passa, a partir de meados 
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dos anos 90, a ser considerado como “um interveniente de estatuto público”, com um 

papel fundamental na construção das suas próprias políticas educativas (Fernandes, 

2014).   

O processo de descentralização, associado a uma transferência de competências 

recursos, corresponsabilidade e poderes de decisão para os atores locais, é apresentado 

como um processo que visa promover a aproximação do local de decisão ao local de 

aplicação, o reconhecimento e valorização das especificidades locais, a participação dos 

cidadãos, a redução da burocracia do poder central e a promoção da criatividade e 

inovação pedagógica (Barroso, 2013; 2016).  

Embora se verifique uma diversidade de situações, a intervenção educacional das 

autarquias ultrapassa frequentemente em muito as atividades atribuídas por lei, no 

âmbito da transferência de competências, e contempla uma diversidade de atividades, 

designadas por Pinhal (2006) de não-competências, isto é, de iniciativa autárquica, 

como o projeto educativo local, traduzindo uma lógica de território educativo, assente 

numa multiplicidade de atores, espaços e tempos educativos. 

Os municípios constituem, assim, uma estrutura fundamental na gestão dos serviços 

públicos numa dimensão de proximidade e na construção de territórios educativos. O 

projeto educativo municipal, traduzindo a política educativa local como um eixo 

estratégico para o desenvolvimento local, ancora-se nos princípios ou pilares da 

transversalidade, corresponsabilidade e proximidade (Coppini, 2014). Contempla um 

conceito amplo de educação, ultrapassando os atores, espaços e tempos escolares, bem 

como uma visão integrada e transversal da política municipal, assente numa interação 

entre vários setores, como ação social, cultura, desporto, entre outros. O pilar da 

corresponsabilidade diz respeito à participação cidadã. O projeto educativo municipal 

deverá ser um processo articulado, participado e negociado, implicando o envolvimento 

e comprometimento de todos os atores locais no processo de melhoria e mudança. Por 

último, o projeto educativo local assenta no pilar da proximidade, isto é, no 

reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades endógenas, estando 

estreitamente vinculado ao território e à comunidade. 

A construção de territórios educativos implica, assim, uma lógica participativa assente 

numa definição local dos problemas. A dimensão local, ao ser reconhecida e valorizada, 

favorece a democraticidade e o comprometimento, promovendo a construção de redes 

de parcerias e a partilha de responsabilidades. O Conselho Municipal de Educação 
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apresenta-se como um instrumento importante para a estruturação de uma política 

educativa local. Instituído em 2003, o Conselho Municipal de Educação constitui um 

órgão colegial de carácter consultivo 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 (art. 3.º, decreto-lei n.º 7/2003, de 15 

de janeiro). 

Compete ao Conselho Municipal de Educação 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 acção social e da formação e emprego; 

b) Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da 

carta educativa, a qual deve resultar de estreita colaboração entre os 

órgãos municipais e os serviços do Ministério da Educação, com vista 

a, assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa do 

concelho, garantir o adequado ordenamento da rede educativa 

nacional e municipal; 

c) Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia, 

previstos nos artigos 47.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 

4 de Maio; 

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 acção social escolar às 

necessidades locais, em particular no que se refere aos apoios sócio-

educativos, 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 actividades de complemento curricular, da 

qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de 
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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 acções de prevenção e segurança dos espaços 

escolares 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. 

2 - Compete, ainda, ao conselho municipal de educação analisar o 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar 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 alunos, reflectir sobre as 

causas das situações analisadas e propor as acções adequadas à 

promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo”. (art.4.º, 

decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

72/2015, de 11 de Maio). 

Se tivermos presente a sua constituição, objetivo e competências, o Conselho Municipal 

de Educação constitui-se parte integrante das medidas políticas de descentralização da 

respetiva transferência de competências educativas para as autarquias locais. O CME 

deve ter um papel de planeamento e incremento da qualidade educativa local, 

nomeadamente através da valorização do papel das comunidades educativas, da 

coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras 

políticas, da promoção do sucesso educativo, da igualdade de oportunidades e da 

equidade educativa. Isto é, o CME constitui-se como um espaço de ligação privilegiado 

à comunidade, de fomento à participação e envolvimento da comunidade e de uma 

multiplicidade de atores e parceiros com responsabilidades na área da educação (Cruz, 

2012; Neto-Mendes, 2007). 

O processo de concepção, implementação e avaliação do Projeto Educativo Municipal 

de Vila Nova Poiares, de acordo com a lógica de planeamento estratégico, integra-se 

numa lógica de interação e circulação de conhecimento e ação, recorrendo à 

metodologia de investigação-ação. Apresenta-se, assim, como um processo interativo, 
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dinâmico e participativo, visando um desenvolvimento integrado, inclusivo e 

sustentável do território. A metodologia de investigação-ação privilegia a articulação 

entre a investigação (conhecimento) e a ação (mudança) compreendendo basicamente 3 

etapas ou fases: planificação, ação e reflexão. A reflexão ou avaliação dos resultados e 

impactos das medidas e projetos planeados pelos atores locais permite, numa lógica de 

melhoria contínua, delinear e implementar os reajustamentos necessários e, 

simultaneamente, consolidar comunidades de práticas. 

Figura 1. Modelo conceptual metodológico 

 

 

Tendo presente os princípios atrás referidos, efetuou-se, num primeiro momento, um 

levantamento e sistematização de informação visando uma caracterização geral do concelho 

A concretização da fase do Diagnóstico Territorial implicou a recolha e sistematização 

de dados estatísticos e ainda a realização de entrevistas a agentes privilegiados do 

concelho e a aplicação de questionários às principais empresas e associações do 

concelho. Foi realizada, também, uma análise de textos considerados fundamentais para 

uma compreensão das dinâmicas territoriais, quer privilegiando uma dimensão 

multiescalar quer temporal. Destacam-se entre os documentos analisados os seguintes: 

Carta Social Dinâmica do Concelho de Vila Nova de Poiares: Uma Estratégia de 

Intervenção Planeada, 2013; Rede Social de Vila Nova de Poiares. Plano de Ação 

2016; Carta Desportiva. Município Vila Nova de Poiares 2010; Carta Educativa 2004; 

Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Coimbra 2014-2020; 

Programa Nacional de Coesão Territorial, 2016.  

O diagnóstico quantitativo baseou-se fundamentalmente nas bases de dados do Instituto 

Nacional de Estatística (Censos 2011; Base de Dados, 2015; Estatísticas Territoriais). 

Recorreu-se também a informação estatística da Pordata, da DGEEC e do IEFP. Foram 

Implementação/
Monitorização 

Plano de 
Ação 

Contexto e 
diagnóstico 

MODELO CONCEPTUAL / FASES 
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ainda recolhidos dados junto dos serviços autárquicos e de instituições locais. 

Privilegiaram-se os dados dos Censos elaborados pelo INE, na medida em que são a 

fonte de informação mais completa para dados à escala local da freguesia, e um período 

temporal de referência entre 2001 e 2015. Saliente-se que muita da informação não está 

disponível para a escala da freguesia, sendo a atualização da informação estatística feita 

apenas para as áreas geográficas relativas às NUTS I, II e III. A alteração da 

composição das NUTS 2013, passando as NUTS III a ter limites territoriais 

coincidentes com os das Entidades Intermunicipais, implicou uma reorganização da 

informação estatística, o que dificultou a análise da evolução temporal dos dados.   

Para a caracterização da realidade concelhia foram auscultados diferentes atores/ 

entidades, através da realização de entrevistas e de questionários, procurando apreender 

as suas perceções sobre a realidade concelhia, as potencialidades, problemas e áreas de 

intervenção prioritária. A partir da informação recolhida, procedeu-se à elaboração de 

uma análise SWOT de forma a potenciar a identificação dos eixos e objetivos 

estratégicos de intervenção do Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de Poiares.  

O diagnóstico, os eixos e objetivos estratégicos, bem como o modelo de gestão do 

Projeto Educativo Municipal foram apresentados, discutidos e validados, na 

generalidade, em reunião de trabalho conjunta com os membros da CLAS e do 

Conselho Municipal da Educação. Foi feita também uma apresentação pública com 

ênfase nos principais eixos estratégicos de intervenção do Projeto Educativo Municipal 

de Vila Nova de Poiares 2018-2021, ficando uma versão esquemática do Plano de Ação 

disponível na página da Câmara Municipal para discussão pública.  

Este plano, traduzindo este processo, estrutura-se em três pontos. O primeiro, Contexto 

e Diagnóstico, apresenta as especificidades, constrangimentos e potencialidades de Vila 

Nova de Poiares. O segundo, Plano de Ação, sistematiza a visão estratégica do projeto 

educativo local para o desenvolvimento sustentável e integrado do Concelho, 

delineando eixos estratégicos, tendo em consideração o diagnóstico social e um quadro 

referencial estratégico. São apresentados para cada eixo estratégico, os objetivos, 

domínios de intervenção, projetos estruturantes e metas. O último ponto refere-se ao 

Processo de Implementação, Monitorização e Avaliação, salientando o modo de 

governação multinível e de gestão integrada e participativa em que assenta o Projeto 

Educativo Municipal. Explicitam-se algumas questões relativas ao processo de 

monitorização e avaliação, considerado fundamental numa lógica de melhoria contínua 
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e de gestão eficiente e eficaz do projeto educativo local para um desenvolvimento 

inclusivo, integrado e sustentável do Concelho. 

  



8 
 

I - CONTEXTO E DIAGNÓSTICO 
 

A elaboração da caracterização e diagnóstico do município de Vila Nova de Poiares 

implicou a recolha, sistematização e análise de informação com base em diferentes 

metodologias e fontes. A caracterização geral do concelho que se apresenta não 

pretende ser exaustiva, tendo privilegiado a análise de dados e indicadores considerados 

mais relevantes para a definição e construção do Projeto Educativo Municipal. 

Comporta uma dimensão quantitativa, ancorada sobretudo em análises de dados 

estatísticos mas também uma dimensão qualitativa/interpretativa, baseada nas perceções 

de diferentes atores/entidades locais, de modo a fundamentar novas perspetivas de ação 

assentes nas expectativas e necessidades locais, promovendo um desenvolvimento 

sustentável. Apresenta-se, por último uma análise SWOT, procurando consolidar o 

diagnóstico efetuado. 

 

1. Caracterização geral do Concelho de Vila Nova de Poiares – 

diagnóstico quantitativo 

 

Vila Nova de Poiares é um dos Municípios do Distrito de Coimbra, integrando a Região 

Centro (NUT II) e a Região de Coimbra como sub-região (NUTS III). Esta agrega os 

concelhos de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, 

Montemor-o-Velho, Penacova, Soure  (anterior NUTSIII do Baixo Mondego), os 

concelhos de  Mortágua e 

Mealhada (incluídos 

respetivamente na NUTS III 

Dão-Lafões e Baixo 

Vouga),  e nove dos 

concelhos da anterior sub-

região Pinhal Interior Norte: 

Arganil, Góis, Lousã, 

Miranda do Corvo, Oliveira 

do Hospital Pampilhosa da 

Serra, Penela, Tábua e Vila 

Figura I- 1.1 - Delimitação territorial da região de Coimbra 

Fonte: Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de 
Coimbra, p. 9 
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Nova de Poiares (cf. figura I- 1.1). 

O território de Vila Nova de Poiares possui uma área de 84,45 km2 e é limitado pelos 

concelhos de Penacova, a norte, por Arganil, a leste, pela Lousã, a sul, por Miranda do 

Corvo, a sudoeste, e por Coimbra a oeste. Vila Nova de Poiares agrega quatro 

freguesias: Arrifana, Lavegada, Santo André de Poiares e São Miguel de Poiares (cf. 

figura I- 1.2). 

Figura I- 1.2 - Delimitação territorial do Concelho de Vila Nova de Poiares 

 

Fonte: https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-coimbra/c-vila-nova-poiares 

 

1.1. Dinâmicas demográficas 

 

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo INE, Vila Nova de Poiares 

apresenta uma população residente, no ano de 2015, de 7055 habitantes, 3330 (47,2%)  

do sexo masculino e 3725 (52,8%)do sexo feminino. Estes valores traduzem uma 

variação populacional de menos 2261 face ao valor registado nos Censos 2011 e  de 

menos seis habitantes relativamente ao registado em 2001. A evolução da dinâmica 

populacional do concelho nos últimos anos reflete o fenómeno nacional de redução da 

população residente, invertendo-se a tendência de acréscimo populacional registada no 

                                                           
1 São apresentados valores diferentes para a população residente no concelho de Vila Nova de Poiares em 

2011 nos dados dos Censos de 2011 e nas Estatísticas Demográficas do INE. Optamos por considerar os 

valores dos Censos 2011, dado que só estes apresentam uma desagregação dos dados ao nível da 

freguesia. 

https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-coimbra/c-vila-nova-poiares
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concelho ao longo da década de 2000 (3,12%), em contraciclo com o verificado ao nível 

da região Centro e na região de Coimbra, que registam já neste período uma diminuição 

da população residente (cf. quadro I- 1.1 e  gráfico I- 1.1).  

 

Quadro  I- 1.1 – População residente nos anos 2001, 2011 e 2015 e  taxa de variação (%) 

  População residente  

 
 

2001 

 

2011 

Taxa de 
variação 
(2001-11) 

 

2015 

Taxa de 
variação 

(2011-15) 

Portugal 10356117 

 

10562178 1,99 10 341 330 -2,09 

Centro 2 348 397 

 

2 327 755 -0,88 2 256 354 -3,07 

Região de 
Coimbra 

457 333 456 871 -0,10 441 867 -3,28 

Vila Nova de 
Poiares 

7061 7 281 3,12 7 055 -3,10 

Fonte: INE 

*Números de 2001, 2011 e 2015: Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão 

administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS 

(NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. 

A dinâmica populacional do concelho durante a década de 2000 foi resultado de um 

efeito positivo da componente   migratória    que   compensou a  tendência   negativa  da 

 

               Fonte: INE  

Gráfico I- 1.1 – População residente no município de Vila Nova de Poiares, 2011 a 2015 

 

componente natural. O saldo migratório positivo registado entre 2001 e 2011 poderá ser 

explicado, entre outros fatores, pela proximidade à cidade de Coimbra conjugada com a 

atração dos preços de habitação mais acessíveis e por um certo dinamismo no sector 

económico local. Saliente-se que apenas a freguesia de Santo André de Poiares 

6 900

7 000
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7 200
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apresenta, durante este período, um crescimento efetivo positivo, sendo este mais 

notório na população com idade superior a 25 anos. A partir de 2011 o crescimento 

efetivo do concelho passa a ser negativo, devido essencialmente à diminuição da 

capacidade de atração de novos habitantes, traduzida na diminuição acentuada do saldo 

migratório entre 2011 e 2014 (cf. gráfico I- 1.2).  

 

Fonte: INE 

Gráfico I- 1.2 – Variação populacional, saldo natural e saldo migratório (Nº) 2001-2015 

 

Se o concelho de Vila Nova de Poiares apresenta em 2015 uma dimensão populacional 

próxima da existente em 2001 (7055 e 7061 habitantes respetivamente), traduzindo um 

ligeiro declínio demográfico (taxa da variação populacional negativa de 0,08%), além 

da tendência para um agravamento dessa redução, a população residente  é agora muito 

mais envelhecida (cf. Gráfico I- 1.4). 

A análise da evolução da distribuição etária da população residente reflete o fenómeno 

do duplo envelhecimento da população, com uma diminuição da população dos grupos 

etários mais jovens e um aumento dos grupos etários mais velhos. Em 2001, 17% dos 

residentes no concelho tinham entre 0-14 anos de idade, diminuindo este valor para 

15,1% e 13,4 % em 2011 e 2015, respetivamente. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

variação populacional 27 20 48 6 36 30 0 35 19 19 -23 -59 -66 -58 -28

saldo natural -34 -32 7 -30 0 -6 -40 0 -18 -12 -5 -44 -53 -44 -5

saldo migratório 61 52 41 36 36 36 40 35 37 31 -18 -15 -13 -16 14
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A tendência da redução da natalidade no concelho é visível na análise da evolução dos 

dados do concelho relativamente ao número de nados-vivos e à taxa bruta  de 

natalidade. 

 

 

Fonte: INE 

Gráfico I- 1.3 – Nados-vivos de mães residentes em Vila Nova de Poiares, 2001-2015 

 

O número de nados-vivos mostra uma tendência geral de diminuição que se expressa 

num número de nascimentos anual inferior a 89 desde o início do séc. XXI, valor mais 

alto registado no ano de 2003 (Gráfico I- 1.3).  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nados-vivos 74 67 89 74 71 74 58 75 57 73 67 47 39 60 48
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Gráfico I- 1.4 – Pirâmides etárias do município de Vila Nova de Poiares, 2001, 2011 e 2015 
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Quadro  I- 1.2 – Variação dos nados-vivos, segundo local de residência da mãe em 2001, 2011 

e 2015 

  Nados-vivos 

Anos 2001 2011 2015 
Variação (%) 
2001-2011 

Variação(%) 
2011-2015 

Portugal  112 774  96 856  85 500 -14,1 -11,7 

Centro  22 415  18 342  16 096 -18,2 -12,2 

Região de Coimbra  4 149  3 627  3 230 -12,6 -10,9 

Vila Nova de Poiares  74  67  48 -9,5 -28,4 

 

Se compararmos o número de nados-vivos em 2001, 2011 e 2015, verificamos que neste 

último ano se registaram menos 28% de nascimentos relativamente aos ocorridos no 

ano de  2011 e menos 35% face a 2001. Apesar da oscilação dos valores, com  pequenos 

aumentos e decréscimos, o quadro seguinte, respeitante à evolução da taxa bruta de 

natalidade no concelho, reflete a mesma dinâmica de decréscimo. Esta parece ser ainda 

mais acentuada relativamente à tendência a nível nacional e regional. Saliente-se, 

contudo,  o ligeiro aumento verificado no ano de 2014. 

Quadro  I- 1.3 – Taxa  bruta de natalidade, 2001 e 2011 a 2015 

 

Taxa bruta de natalidade (‰) 

Anos 2001 2011 2012 2013 2014 2015 

Portugal  10,9  9,2  8,5  7,9  7,9  8,3 

Centro  9,5  7,9  7,5  6,9  6,8  7,1 

Região de Coimbra  8,8  7,9  7,2  6,8  6,8  7,3 

Vila Nova de Poiares  10,5  9,2  6,5  5,4  8,4  6,8 
Fonte:INE, Indicadores Demográficos 

 

A taxa bruta de mortalidade do concelho é de 12,7 ‰ em 2015, registando-se um 

aumento face ao valor de 2011, de 9,9 ‰. 

O dinamismo demográfico verificado durante a década de 2000 é explicado  

fundamentalmente pela componente migratória, e traduz-se na expressiva variação 

populacional positiva no grupo etário 25-64 anos durante este período.  

 

Quadro  I- 1.4 – Distribuição etária da população residente em Vila Nova de Poiares (Nº e %), 

em 2001, 2011* e 2015 

 2001 2011 2015 
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Grupo 
etário 

Nº 
HM 

% Nº 
HM 

% M Nº % M 

0-14 1201 17 1096 15,1 540 942 13,4 478 

15-24 968 13,7 737 10,1 344 806 11,4 401 

25-64 3593 50,9 3964 54,4 2 022 3985 56,5 2048 

65ou + 1299 18,4 1484 20,4 890 1322 18,7 798 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 e Estatísticas demográficas  

 

Analisando a evolução da distribuição etária da população residente no concelho entre 

2011 e 2015, são de salientar duas tendências: o ligeiro aumento da população na faixa 

etária 15-24 anos, de 10,1% para 11,4%, e um decréscimo populacional dos idosos de 

cerca de 11%. O grupo etário de idade igual ou superior a 65 anos representava em 

2001, 20,4% da população residente no concelho, diminuindo este valor para 18,7% em 

2015. Saliente-se também a redução acentuada da população mais jovem no concelho  

face às dinâmicas regional e nacional. 

Quadro  I- 1.5 – Taxa de variação da distribuição etária da população residente em Portugal, 

na região Centro e Vila Nova de Poiares (%) 

 
Taxa de variação 2001-11 Taxa de variação 2011-15 

Grupo 
etário 

Portugal Centro Vila Nova 
de 

Poiares 

Portugal Centro Vila Nova 
de 

Poiares 

0-14 -5,09 -9,40 - 8,74 -7,09 -10,12 - 14,05 

15-24 -22,46 -25,73 - 23,86 -3,65 -2,05 9,36 

25-64 5,54 2,49 10,33 -3,40 -3,08 0,53 

65 ou + 18,69 14,25 14,24 6,51 0,82 -10,92 

 Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 e Estatísticas demográficas 

Esta dinâmica está em contraciclo às tendências da região Centro e do país, onde se 

verificou um crescimento, mais ou menos moderado da população mais idosa. Estas 

tendências traduzem-se num aumento do índice de sustentabilidade potencial (relação 

entre o número de pessoas em idade ativa e o número de pessoas com 65 ou mais anos 

de idade), que apresenta um valor em 2015 de 3,6, claramente superior à média nacional 

e às médias da região Centro (2,7) e da região de Coimbra (2,6).  
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Quadro  I- 1.6 – Índices de envelhecimento, de dependência total, de dependência dos idosos 

e de sustentabilidade potencial para Portugal e Vila Nova de Poiares, em 2011 e 2015 

 Portugal Vila Nova de Poiares 

Índices 2011 2015 2011* 2015 

Envelhecimento 127,6 146,5 135,4 140,3 

Dependência total 51,4 53,4 50,9 47,3 

Dependência dos idosos 28,8 31,8 27,9 27,6 

Sustentabilidade potencial 3,5 3,2 3,2 3,6 

Fonte:INE, Censos 2011 e Estatísticas demográficas para 2015.  

*Veja-se nota de rodapé 1. De acordo com as Estatísticas Demográficas o índice de envelhecimento em 2011 é de 
120,9.  

 

Estas dinâmicas demográficas traduzem-se simultaneamente num aumento do índice de 

envelhecimento (número de idosos por cada 100 jovens), sendo no entanto inferior ao 

do país e um dos mais baixos na região de Coimbra, numa redução do índice de 

dependência total (número de menores de 15 anos e de pessoas com 65 ou mais anos 

por cada 100 pessoas em idade ativa, ou seja com 15 a 64 anos) e dos idosos (número de 

pessoas com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas em idade ativa), e num aumento do 

índice de sustentabilidade potencial do concelho, como já foi referido. 

 

Quadro  I- 1.7 – População residente e presente, por freguesia, segundo os Censos, 2011 

 População Residente População Presente 

Zona Geográfica Total H M Total H M 

Vila Nova de Poiares 7281 3485 3796 6946 3257 3689 

Arrifana 1440 683 757 1348 633 715 

Lavegadas 204 93 111 198 91 107 

Santo André de 
Poiares 

4306 2062 2244 4120 1918 2202 

São Miguel de 
Poiares 

1331 647 684 1280 615 665 

Fonte INE, Censos 2011 

 

Ao analisarmos as dinâmicas populacionais de Vila Nova de Poiares fica patente a 

distribuição desigual  da população pelo território do concelho. Assim se o município 

apresenta uma densidade populacional,  em 2015, de 83,5 habitantes por km2, verifica-

se uma ocupação muito diferenciada do território concelhio. Mais de metade da 

população reside na freguesia de Santo André de Poiares e apenas uma percentagem 
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diminuta habita na freguesia das Lavegadas. Dada a ausência de dados recentes à escala 

da freguesia, recorremos aos dados dos Censos de 2001 e 2011 para visualizar as 

especificidades nas dinâmicas populacionais das quatro freguesias do concelho. 

 

Fonte INE Censos 2001 e 2011 

Gráfico I- 1.5 – Distribuição da População residente por grupos etários e por freguesias em  

2001 e 2011 

 

A densidade populacional em 2011 do concelho de Vila Nova de Poiares era de 86,0 

habitantes por Km2. A dimensão da população presente é inferior à população residente, 

refletindo uma tendência nacional e regional embora de forma ligeiramente mais 

acentuada. Assim se a população presente representa cerca de 97% da população 

residente da região Centro e do país, este valor reduz-se para 95,4% no município de 

Vila Nova de Poiares, registando-se diferenças entre as freguesias. São as freguesia de 

Arrifana e de Lavegadas que apresentam, respetivamente,  a maior e a menor diferença 

entre a população residente e a presente (93,6% e 97,1%). A maioria da população é do 

sexo feminino (52,1% da população residente e 53,1% da população presente),  

traduzindo a maior longevidade da população do sexo feminino. Saliente-se a maior 

feminização da freguesia de Lavegadas (54,4%). 

 

0-14 15-24 25-64 65 ou + 0-14 15-24 25-64 65 ou +

Grupos etários Grupos etários

Em 2001 Em 2011

Arrifana 242 206 807 348 180 141 767 352

Lavegadas 31 41 114 63 16 16 105 67

Santo André de Poiares 666 487 1932 643 710 443 2361 792

São Miguel de Poiares 262 234 740 245 190 137 731 273
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Quadro  I- 1.8 – Variação da população residente, total e  por grupos etários entre 2001 e 2011 

(%) 

 

 
 

Variação  entre 2001 e 2011 (%) 

 Grupos etários 

Total 0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Portugal 1,99 -5,09 -22,46 5,54 18,69 

Centro -0,88 -9,40 -25,73 2,49 14,25 

Vila Nova de Poiares 3,12 -8,74 -23,86 10,33 14,24 

  Arrifana -10,17 -25,62 -31,55 -4,96 1,15 

  Lavegadas -18,07 -48,39 -60,98 -7,89 6,35 

  Santo André de Poiares 15,50 6,61 -9,03 22,20 23,17 

   São Miguel de Poiares -10,13 -27,48 -41,45 -1,22 11,43 

Fonte:INE, Censos 2001 e 2011 

 

A população residente distribui-se de forma desigual, concentrando-se particularmente 

na freguesia de Santo André de Poiares (59,1%), seguindo-se as freguesias de Arrifana 

(19,8%) e de São Miguel de Poiares (18,3%) e, por último a freguesia de Lavegadas 

(2,8%). 

O crescimento populacional efetivo do concelho de Vila Nova de Poiares, ao longo da 

década de 2000, foi resultado do dinamismo demográfico da freguesia de Santo André 

de Poiares (taxa de variação populacional de 15,5%) que compensou o declínio 

demográfico verificado nas restantes freguesias.  Apesar de ser o grupo etário mais 

idoso que apresenta uma taxa de variação populacional mais elevada, a variação 

positiva da população etária mais jovem permitiu que seja esta a freguesia que apresenta 

em 2001 o índice de envelhecimento mais baixo do concelho, claramente inferior aos  

do concelho e da região Centro e do país. 

A análise da evolução da distribuição etária da população residente nesta freguesia 

salienta o crescimento positivo particularmente na população ativa com idades entre os 

24 e 65 anos. Esta dinâmica demográfica reflete-se no índice de sustentabilidade 

potencial da freguesia e que apresenta  um valor idêntico ao do país e superior ao do 

concelho e da região Centro. Regista-se a mesma tendência com o índice de renovação 

da população em idade ativa, claramente superior ao verificado a nível regional e 

nacional.  O índice de renovação da população em idade ativa traduz a relação entre  o 

número de pessoas com idades entre os 20 e 29 anos, potencialmente a entrar no 
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mercado de trabalho, e o número de pessoas entre os 55 e 64 anos, potencialmente no 

final da carreira laboral. 

 

 

Quadro  I- 1.9 –  Índice de envelhecimento, 2001 e 2011, e índices de longevidade, de 
sustentabilidade potencial e de renovação da população  em 2011 

 Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
longevidade 

Índice de 
sustentabili- 
dade 
potencial  

Índice de 
renovação da 
população em 
idade ativa 

 2001 2011 2011 2011 2011 

Portugal 102,6 127,6 47,86 3,5 94,34 

 Centro 129,5 163,4 49,86 2,9 85,95 

 Vila Nova de Poiares 108,2 135,4 51,15 3,2 94,86 

 Arrifana 143,8 195,6 49,15 2,6 77,60 

 Lavegadas 203,2 418,8 59,70 1,8 34,09 

 Santo André  Poiares 96,5 111,6 51,64 3,5 113,07 

 São Miguel  Poiares 93,5 143,7 50,18 3,2 80,12 

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011 

 

 

 

 

 

Os dados dos Censos de 2011, relativamente às dinâmicas demográficas de mobilidade 

territorial  no concelho, revelam o dinamismo da freguesia de Santo André de Poiares. 

Em termos globais o município apresenta uma taxa de atração total em 2011 de 9,5% 

 
Taxa de 

atração (%) 

Taxa de 
repulsão 

interna (%) 

Taxa de 
atração/repulsão (%) 

Centro 4,08 2,11 1,93 

Vila Nova de Poiares 9,50 5,91 1,61 

Quadro I- 1.10 – População residente por migrações referentes a 2005 e 2009 
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face a uma taxa de repulsão interna de 5,91%.  

Fonte: INE, Censos 2011 

 A taxa de atração total do concelho, que permite avaliar a relação entre a população 

residente  que 5 anos antes residia noutra unidade territorial ou noutro país e a 

população residente do concelho, é superior à registada no mesmo período na região 

centro e nos concelhos limítrofes. Já a taxa de repulsão interna, que diz respeito à 

relação entre a população residente que 5 anos antes residia na unidade territorial e já 

não reside e a população residente na unidade territorial, apresenta valores superiores à 

da região Centro. 

 

Quadro  I- 1.10 – População residente por migrações referentes a 2005 e 2009 

 

 

População residente por migrações  

(Relativamente a 31/12/2005 e 31/12/2009) 

Com 
alteração 

de 
residência 

Na mesma 
freguesia 

Proveniente 
de outra 

freguesia do 
mesmo 

município 

Proveniente 
de outro 

município 

Proveniente 
do 

estrangeiro 

  2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 

Vila Nova de Poiares 1659 818 653 423 314 142 545 188 147 65 

 Arrifana 190 103 80 63 41 13 38 13 31 14 

 Lavegadas 27 12 2 1 1 1 12 7 12 3 

Santo André Poiares 1215 563 484 284 237 112 417 136 77 31 

São Miguel de Poiares 227 140 87 75 35 16 78 32 27 17 

Fonte: INE, Censos 2011 

Os movimentos de mobilidade territorial registam uma diminuição em 2009 face ao ano 

de 2005. Os movimento mais expressivos são relativos às mudanças de residência 

maioritariamente dentro da mesma freguesia (Quadro I- 1.11). De forma geral e 

conclusiva, podemos salientar que a mobilidade territorial foi mais evidente na freguesia 

de Santo André de Poiares. A grande maioria da população que se deslocou de outra 

freguesia ou de outro município reside nesta freguesia. Note-se que a mobilidade 

territorial das pessoas provenientes do estrangeiro apresenta uma maior distribuição 

pelas diferentes freguesias, não deixando contudo de ser Santo André a que revela maior 

atratividade.  

Em claro contraste às dinâmicas demográficas que caracterizam a freguesia de Santo 

André de Poiares encontra-se a freguesia de Lavegadas. Esta distingue-se pela sua 

reduzida população e fundamentalmente pelo elevado índice de envelhecimento. Cerca 
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de um terço da sua população tem mais de 65 ou mais anos, representando o grupo 

etário mais jovem apenas 7,8% da população. No mesmo sentido, é também a freguesia 

que apresenta o índice de longevidade mais elevado (59,7). O índice de longevidade é o 

número de pessoas com 75 e mais anos por cada 100 pessoas com 65  e mais anos, 

sendo assim um traço distintivo da freguesia de Lavegadas o maior envelhecimento da 

população idosa. 

 

1.2. Dinâmicas económicas - emprego e mercado de trabalho 
 

 

No município de Vila Nova de Poiares, a população ativa representava em 2011, 46.3% 

da população, registando-se algumas diferenças entre as freguesias e segundo o sexo. 

Assim a freguesia de Santo André de Poiares caracterizava-se por uma percentagem 

superior de população ativa ( 49%) em oposição à freguesia de Lavegadas, onde apenas 

32,8% da população era ativa (Quadro I- 2.1 e I- 2.2). A freguesia de Lavegadas 

caracterizava-se também pela maior taxa de população desempregada. Estas diferenças 

poderão estar associadas à distribuição etária da população, sendo a freguesia de 

Lavegadas caracterizada pelo seu envelhecimento demográfico. 

Quadro  I- 2.1 – População em idade ativa, população empregada, população desempregada e 

taxa de desemprego, 2011 

  
População 

ativa 

 
População 
empregada 

 
População 

desempregada 

 
Taxa de 

desemprego 
(%) 

Portugal 5 023 367 4 361 187 662 180 13.18 

Centro 1 056 225 940 211 116 014 10.98 

Vila Nova de Poiares 3 371 3 064 307 9.11 

Arrifana 608  569 39 6.41 

Lavegadas 67 55 12 17.91 

Santo André de Poiares 2 110 1 917 193 9.15 

São Miguel de Poiares 586 523 63 10.75 

Fonte: Pordata 

Quadro  I- 11.2 – Taxa de atividade, por sexo, 2011 

  
Taxa de atividade, por sexo (%) 

 

2011 

Total Homens Mulheres 

Portugal 47,56% 51,59% 43,87% 

Centro 45,38% 49,78% 41,35% 

   Vila Nova de Poiares 46,30% 49,20% 42,02% 

    Arrifana 42,22% 49,19% 35,93% 

    Lavegadas 32,84% 41,94% 25,23% 
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    Santo André de Poiares 49,00% 52,62% 45,68% 

    São Miguel de Poiares 44,03% 48,84% 39,47% 
Fonte: INE, Censos 2011 

A população masculina apresentava taxas de atividade mais elevadas relativamente à 

população masculina. Se esta era uma tendência transversal ao país, verificam-se, 

contudo maiores disparidades nas freguesias de Lavegadas, principalmente, e na de 

Arrifana.  Analisando os desvios entre as taxas ou o rácio entre a taxa feminina e a 

masculina, são estas as freguesias que apresentavam uma menor paridade de género 

(índice de paridade de género de 0,60 e 0,73 respetivamente). Pelo contrário é na 

freguesia de Santo André de Poiares que se verificava a maior paridade, com um índice 

de 0,87, ligeiramente superior ao verificado a nível nacional. Note-se que o Concelho 

também apresentava um índice de paridade superior ao da região Centro (0,85 e 0,83, 

respetivamente).  

Quadro  I- 12 – População residente ativa por grupos etários, 2011 

Grupos etários 

 15-24 anos 25-39 anos 40-64 anos 65 ou + anos 

Portugal 357970 2020204 2501269 70172 

Centro 71239 413511 542988 15810 

Pinhal Interior Norte 4003 20865 28361 734 

Vila Nova de Poiares 261 1377 1657 43 

Arrifana 54 209 335 7 

Lavegadas 4 28 34 1 

Santo André de Poiares 160 939 966 24 

São Miguel de Poiares 43 201 322 11 

        Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

Quadro  I- 13 – População residente ativa e desempregada por nível de escolaridade em  Vila 

Nova de Poiares, 2011 

 

Nível de ensino 

População 
residente ativa 

por nível de 
escolaridade 

População 
residente ativa 
desempregada 

por nível de 
escolaridade 

% da 
população 

desempregada 
segundo nível 

de 
escolaridade 

Total da população 3371 307 9.11% 

Sem nível de escolaridade 40 2 5% 

Básico 1º ciclo 713 77 10.80% 
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Básico 2º ciclo 447 43 9.62% 

Básico 3º ciclo 821 65 7.92% 

Secundário 897 82 9.14% 

Médio 41 6 14.63% 

Superior 412 32 7.77% 
Fonte: INE, Censos 2011 

Se um maior nível de escolaridade pode constituir uma vantagem para a integração 

profissional, é necessário, no entanto, ter presente quer as características do diploma 

escolar quer do próprio mercado de trabalho. A menor taxa de desemprego da 

população sem qualquer nível de escolaridade pode significar a integração num 

segmento do mercado de trabalho pouco qualificado, caracterizado pela precariedade. O 

diploma de ensino superior parece constituir ainda um fator de proteção contra o 

desemprego. Saliente-se, no entanto a importância de se ter em consideração o tipo de 

formação adquirida e a sua adequação às necessidades do mercado de trabalho, o que 

poderá explicar a elevada taxa de desemprego dos diplomados do antigo ensino médio. 

A análise da variação da população empregada entre o período de 2001 e 2011 permite 

constatar um aumento de 4,9% da população empregada, em contraciclo à tendência de 

redução verificada em Portugal, na zona centro e na região de Coimbra, durante o 

mesmo período (Quadro I- 2.5). 

 

Quadro  I- 14 – Total da população empregada  em 2001 e 2011 e taxa de variação (%) 

Total da população empregada 

 
2001 2011 

Taxa de Variação 

(2001-2011) 

Portugal 4 650 947 4 361 187 - 6,2 

Centro 1 006 373 940 211 - 6,2 

Região de Coimbra 203 487 188 966 - 7,1 

Vila Nova de Poiares 2 921 3 064 4,9 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

A análise da população empregada por sector de atividade económica revela a crescente 

terceirização da economia portuguesa. A distribuição da população ativa em 2011, em 

Vila Nova de Poiares é similar à do país, concentrando-se cerca de 71% no sector 

terciário e cerca de 26% no sector secundário. O sector primário representa uma parte 

pouco significativa da população total empregada, registando uma variação negativa 

entre 2001 e 2011, correspondendo a 3,9% e a 2,32% da população empregada no 

concelho, respetivamente em 2001 e 2011. O peso do sector secundário regista também 
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uma redução, durante a década de 2000.  É de salientar que o nível de terceirização da 

estrutura económica de Vila Nova de Poiares é superior, já em 2001, ao do país 

(quadros I- 2.6 e I- 2.7). 

 

Quadro  I- 15 – População empregada por sector de atividade económica  em Portugal e Vila 

Nova de Poiares, 2001 e 2011 

  

Portugal 

 

Vila Nova de Poiares 

 

2001  2011  2001  2011  

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Primário 231 646 4,98% 133 386 3,06% 114 3,90% 71 2,32% 

Secundário 1 632 638 35,10% 1 154 709 26,48% 981 33,59% 826 26,96% 

Terciário 2 786 663 59,92% 3 073 092 70,46% 1 826 62,51% 2 167 70,72% 

Total 4 650 947 100% 4 361 187 100% 2 921 100% 3 064 100% 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

 

Quadro  I- 16 – Variação da população empregada por sector de atividade económica entre 
2001 e 2011 

Variação da população empregada por sector (2001-2011)(%) 

 Primário Secundário Terciário 

Portugal - 42,4 - 29,3 10,3 

  Centro - 48,9 - 26,3 12,3 

     Região de Coimbra - 52,5 - 26,7 6,6 

     Vila Nova de Poiares - 37,7 - 15,8 18,7 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Refletindo a importância do sector terciário na economia municipal, em todas as 

freguesias é este o sector onde se concentra a população empregada. Os valores diferem, 

contudo, entre as freguesias, revelando as dinâmicas populacionais e económicas 

específicas. Assim a freguesia onde o sector terciário apresenta um menor peso é a da 

Lavegadas onde 40% da população está empregada no sector secundário, sendo a 

freguesia de Santo André aquela que regista uma maior percentagem no sector terciário, 

dado que é nesta freguesia que se concentram os principais serviços administrativos, 

educativos, financeiros e de saúde do concelho. 
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Quadro  I- 17 – População empregada por  sectores de atividade económica, por freguesia, 
2011 

 

Sector de atividade económica 

Primário Secundário 
Terciário 

(social) 

Terciário 

(económico) 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Vila Nova de Poiares 71 2.32% 826 26.96% 916 29.90% 1251 40.83% 

Arrifana 19 3.34% 179 31.46% 165 29.00% 206 36.02% 

Lavegadas 2 3.64% 22 40% 15 27.27% 16 29.09% 

Santo André Poiares 28 1.46% 485 25.30% 620 32.34% 784 40.90% 

São Miguel de Poiares 22 4.2% 140 26.77% 116 22.18% 245 46.85% 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

A análise da distribuição da população empregada no município de Vila Nova de 

Poiares por grupos de profissões permite uma melhor compreensão da realidade 

socioeconómica do concelho.  Mais de metade da população empregada (58%) é 

trabalhador de serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (22%), 

trabalhador não qualificado (18,5%) ou trabalhador qualificado da indústria, construção 

e artífices (17,5%).  

 

 

 

 

Quadro  I- 18  – População residente empregada por grupos de profissões (Classificação 

Nacional de Profissões) 

 Total Grupo 
0 
 

Grupo 
1 
 

C.N.P. 

Grupo 
2 
 

C.N.P. 

Grupo 
3 
 

C.N.P. 

Grupo 
4 
 

C.N.P. 

Grupo 
5 
 

C.N.P. 

Grupo 
6 
 

C.N.P. 

Grupo 
7 
 

C.N.P. 

Grupo 
8 
 

C.N.P. 

Grupo 
9 
 

C.N.P. 

Vila Nova 

de Poiares 

3064 11 167 241 229 281 675 77 535 280 568 

Arrifana 569 5 22 39 42 40 89 9 120 64 139 
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Lavegadas 55 1 2 4 3 3 10 3 12 4 13 

Poiares 

(Santo 

André) 

1917 4 107 165 151 188 459 45 318 161 319 

São Miguel 

de Poiares 

523 1 36 33 33 50 117 20 85 51 97 

Fonte: INE, Censos,2011 

Grupo 1 CNP – Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos, Grupo 2 

CNP – Especialistas das atividades intelectuais e científicas; Grupo 3 CNP – Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio; Grupo 

4 CNP – Pessoal Administrativo; Grupo 5 CNP – Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 

Grupo 6 CNP – Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta; Grupo 7 CNP – Trabalhadores 

qualificados da indústria, construção e artífices; Grupo 8 CNP – Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da 
montagem; Grupo 9 CNP – Trabalhadores Não Qualificados e Grupo 0 – Profissões das Forças Armadas 

 

Cerca de 35% da população residente exerce a sua atividade fora do município de Vila 

Nova de Poiares, facto a que não é alheia a proximidade da cidade de Coimbra. 

Saliente-se, ainda, que 25% da população que trabalha no concelho reside noutro 

concelho, apresentando, em 2011, Vila Nova de Poiares um valor mais elevado face aos 

concelhos limítrofes, com exceção de Coimbra, com um valor de 32%. 

Em 2016, encontravam-se inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional 

254 desempregados residentes no município de Vila Nova de Poiares. A maioria 

(56,7%) é do sexo feminino, encontra-se inscrita há menos de 1 ano (60%) e já esteve 

empregada, estando à procura de um novo emprego (87%).  Relativamente à sua 

distribuição etária, uma parte significativa (42,5%) tem entre 35-54 anos de idade e 

cerca de 24% tem 55 e mais anos (Gráfico I- 2.1).   
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Fonte: “Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais”. Instituto do Emprego e Formação Profissional 

I.P. Gabinete de Estudos e Avaliação: dezembro de 2016 

Gráfico I- 2.1  – População residente de Vila Nova de Poiares desempregada inscrita no IEFP, 

por grupo etário, 2016 

No que diz respeito ao nível de escolaridade,  verifica-se que a população desempregada 

está distribuída pelos vários níveis. Mais de metade dos desempregados (64,4%) possui 

um nível de escolaridade igual ou inferior ao ensino básico. Dos restantes, 26% são 

detentores de um diploma do  ensino secundário e  9,5% dos desempregados  possuem 

um nível de escolaridade superior (Gráfico I- 2.2). 

 

Fonte: “Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais”. Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

I.P. Gabinete de Estudos e Avaliação: dezembro de 2016 

Gráfico I- 2.2 – População residente de Vila Nova de Poiares desempregada inscrita no IEFP, 

por nível de escolaridade, 2016 
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A promoção da empregabilidade e da inserção profissional salienta a importância da 

relação entre sistema produtivo e sistema educativo/formativo. A empregabilidade está 

relacionada com o desenvolvimento das qualificações e competências individuais, 

implicando uma aposta no aumento do nível de educação/formação da população, mas 

também com o modo de funcionamento do mercado de trabalho e dos empregos 

disponíveis, tornando assim necessária uma articulação entre a oferta 

educativa/formativa e o mercado de trabalho.  

 

1.3. Educação e Formação 

 
 

A educação e a formação são fatores centrais na promoção do desenvolvimento social  

que potencie uma cidadania crítica e participativa, essencial para a construção de uma 

comunidade mais coesa e equitativa. O nível de qualificação dos cidadãos apresenta-se 

como uma variável basilar para a capacidade de inovação e valorização endógena dos 

territórios. 
 

1.3.1.Qualificação da População  
 

Segundo o censos de 2011, a taxa de analfabetismo no concelho de Vila Nova de 

Poiares situa-se nos 5,6%, valor próximo da média nacional de 5,2%. Refletindo as 

desigualdades de género a taxa de analfabetismo feminina é bastante superior à 

masculina (7,8% e 3,2 % respetivamente). Verificam-se, também, fortes desigualdades 

territoriais no município. 

  

 

Taxa de analfabetismo (%) 

 HM H M 

Vila Nova de Poiares 5,6 3,2 7,8 

Arrifana 6,1 3,5 8,5 

Lavegadas 11,9 10,1 13,3 

Poiares (Santo André) 4,9 2,5 7,0 

São Miguel de Poiares 6,3 4,2 8,4 

Quadro I- 3.1 - Taxa de analfabetismo em Vila Nova de Poiares, por freguesia e por 

sexo, 2011 
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A freguesia de Lavegas apresenta uma percentagem muito superior de população 

residente de 10 e mais anos analfabeta, diferenciando-se claramente da freguesia de 

Santo André que regista uma percentagem inferior à media nacional. Note-se, contudo, 

que é esta freguesia que apresenta maiores desigualdades de género neste indicador. 
 

Quadro  I- 19 – População Analfabeta e Taxa de Analfabetismo (%), 2001e 2011 

 2001 2011 

 
Taxa de 

analfabetismo(%) 
Taxa de analfabetismo 

(%) 

População residente com 10 e 
mais anos de idade 

analfabetos 

 H M HM H M HM H M 

Portugal 9,0 5,2 3,5 6,8 499.936 159.705 340.231 

Centro 10,9 6,4 4,0 8,5 135.751 40.620 95.131 

Vila Nova 
de 
Poiares 

10,0 5,6 3,2 7,8 373 102 271 

Fonte: INE Censos  2001 e 2011 

 

A população portuguesa apresentava em 2001 níveis de qualificação baixos, registando 

–se um fosso geracional entre o nível de escolaridade da população mais idosa e da 

população jovem. No concelho de Vila Nova de Poiares, apenas 6,9% da população 

residente com 21 e mais anos possui um diploma de ensino superior, valores claramente 

inferiores aos registados para a região Centro e para o país. Também mais de metade da 

população com 15 e mais anos  não tem o 3º ciclo do ensino básico e apenas 22% da 

população com mais de 18 anos possui pelo menos o ensino secundário. Note-se que a 

população feminina tende a apresentar uma taxa mais elevada nos níveis de escolaridade 

superiores. Tal é resultado do aumento tardio das taxas de escolarização no nosso país, 

principalmente nos níveis mais elevados de ensino, associado a uma alteração nas 

desigualdades de oportunidades educativas de género. 

 

Quadro  I- 20 – Proporção da população residente por níveis de escolaridade, 2011 

 Proporção da 
população residente 
com pelo menos o 3º 

ciclo do ensino básico*  

Proporção da 
população residente 
com pelo menos o 

ensino secundário**  

Proporção da 
população residente 

com ensino superior***  

 HM H M HM H M HM H M 

Portugal 49,60 49,85 49,38 31,69 29,87 33,30 15,11 12,78 17,16 

Centro 45,94 46,43 45,51 28,50 26,45 30,32 13,08 10,50 15,34 

Vila Nova de Poiares 43,19 43,02 43,34 22,04 19,61 24,19 6,89 4,68 8,81 

Fonte: INE Censos 2011 
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Fonte: INE , Censos 2011 

Em relação a * População com 15 e mais anos de idade **População com 18 e mais anos de idade *** 
População com 21 e mais anos 

Note-se que se os grupos etários mais jovens apresentam níveis de qualificação mais 

elevados, estes valores estão ainda longe dos critérios de referência definidos nos 

Programas Educação e Formação 2010 e 2020. Isto é, apesar de se ter verificado um 

aumento no nível de qualificação da população residente no concelho, principalmente 

jovem, este continua ainda a estar longe do necessário a uma sociedade dita do 

conhecimento. Mesmo o nível de escolaridade dos grupos mais jovens traduz uma 

necessidade de um forte investimento na educação e formação, registando-se ainda 

valores elevados de não prosseguimento de estudos. Assim apenas 14% da população 

com idade entre os 30 e 34 anos possui ensino superior, muito longe ainda do objetivo 

europeu e nacional dos 40%. Realce-se, contudo, também  a grande disparidade entre os 

sexos, possuindo as mulheres uma taxa 3,8 vezes superior à dos homens (21,6% e 5,7% 

respetivamente) (quadro I- 3.4). A mesma tendência se verifica relativamente à 

percentagem de jovens entre os 20 e 24 anos  com pelo menos o ensino secundário  

completo. Assim, segundo os censos de 2011, 56,3% dos jovens com aquela idade 

terminou pelo menos o ensino secundário, 49,8% e 63,4 da população do sexo 

masculino e do sexo feminino, respetivamente (quadro I- 3.5). Ou seja, cerca de 44% da 

população residente entre os 20 e 24 anos de idade em 2011 não tinha concluído o 

ensino secundário, aumentando este valor para 50% se considerarmos apenas a 

população masculina.  

Quadro  I- 21 –Proporção da população residente com idade entre 30 e 34 anos com pelo 
menos o ensino superior completo (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e 

sexo 

 
 
 
 

Local de residência 

 
Proporção da população residente com idade entre 30 e 
34 anos com pelo menos o ensino superior completo (%) 

por Local de residência e Sexo 
 

Sexo 

HM H M 

%  %  %  

Portugal 28,62 21,85 35,11 

Centro 27,69 20,03 35,09 

Pinhal Interior Norte 18,50 11,28 25,27 

Vila Nova de Poiares 13,95 5,66 21,60 

Arrifana 8,54 0 17,07 

Lavegadas 0 0 0 

Poiares (Santo André) 14,75 6,15 22,68 
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São Miguel de Poiares 17,24 10 23,40 
Fonte: INE , Censos 2011 

 
 

Quadro  I- 22 – Proporção da população residente com idade entre 20 e 24 anos com pelo 
menos o ensino secundário completo (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e 

Sexo 

 
 
 

Local de residência 

 
Proporção da população residente com idade entre 20 

e 24 anos com pelo menos o ensino secundário 
completo (%) por Local de residência e Sexo 

 

Sexo 

HM H M 

% % % 

Portugal 60,80 53,93 67,77 

Centro 64,36 56,76 72,14 

Pinhal Interior Norte 58,62 49,63 68,28 

Vila Nova de Poiares 56,25 49,75 63,39 

Arrifana 57,50 41,86 75,68 

Lavegadas 66,67 0 80 

Poiares (Santo André) 53,85 50,81 57,27 

São Miguel de Poiares 62,50 57,58 67,74 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

1.3.2.Taxas de escolarização e de abandono escolar  

 

Os dados da DGEEC de 2016 apresentam para o concelho, no ano letivo de 2014/15,  

uma taxa real de pré-escolarização de 100% , uma taxa bruta de escolarização no ensino 

básico de 100,9%  e uma taxa de 73% no ensino secundário.  

Realce-se o facto de as taxas de pré-escolarização apresentarem valores superiores ao da 

região centro e do País. A evolução destes valores  indica que o número de crianças 

entre os 3 e 5 anos que estão inscritas na educação pré-escolar é idêntico ao número de 

crianças com esta idade residentes no concelho. Não tendo em consideração os 

possíveis fluxos interconcelhios, tal significaria que todas as crianças em idade pré-

escolar frequentam o jardim de infância.  

No que respeita aos ensinos básico e secundário, a evolução das taxas brutas do 

concelho revela a importância dos programas de educação e formação de adultos,  

nomeadamente nos anos letivos de 2008/9 e 2009/10, e a necessidade de se ter presente 

as dinâmicas dos fluxos escolares a nível supraconcelhio, dada nomeadamente a 
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capacidade de atração da oferta formativa de Coimbra ou Lousã. Só tendo presente estas 

dinâmicas, bem como as taxas de retenção, se poderá compreender o significado dos 

valores de 100,9% para o ensino básico e de 73% para o ensino secundário. Note-se que 

no ano letivo 2014/15 terminou a 1ª coorte de estudantes do ensino secundário 

abrangidos pela escolaridade obrigatória até aos 18 anos, pelo que a taxa de 

escolarização bruta. 

 

Quadro  I- 23 – Taxas bruta e real de pré-escolarização e taxas brutas de escolarização nos 

ensinos básico e secundário, em Vila Nova de Poiares, entre 2005/06  e 2014/15 

  Ano letivo 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Escolarização 

Taxa bruta de pré-escolarização Continente 78,1 78,0 79,5 83,2 84,7 87,2 90,9 90,4 89,6 90,8 

Centro 90,5 90,6 92,0 92,7 91,4 93,4 97,0 96,4 96,2 96,5 

Vila Nova 
de 

Poiares 

78,6  69,4  78,3  72,2  77,2  77,0  87,0  87,1  100,0  101,1  

Taxa real de pré-escolarização Continente 77,3 77,3 78,8 82,2 83,8 85,6 89,3 88,5 87,7 88,5 

Centro 89,4 89,9 91,3 91,7 90,5 92,1 95,7 94,6 94,6 94,5 

Vila Nova 
de 

Poiares 

78,2  69,4  77,9  67,8  77,2  77,0  85,0  85,4  99,0  100,0  

Taxa bruta de escolarização - 
Ensino básico 

Continente 116,2 117,6 121,3 131,0 127,5 122,4 118,3 112,6 110,1 110,1 

Centro 115,1 116,4 119,0 129,6 126,3 122,3 115,7 110,2 108,5 108,7 

Vila Nova 
de 

Poiares 

113,8  108,2  107,1  142,7  123,5  108,1  104,1  96,0  95,5  100,9  

Taxa bruta de escolarização - 
Ensino secundário 

Continente 99,4 102,6 101,2 149,2 148,4 136,3 126,1 122,0 116,9 118,0 

Centro 104,0 105,7 102,2 151,6 150,9 133,4 125,0 118,8 114,2 115,2 

Vila Nova 
de 

Poiares 

59,5  77,1  69,0  243,2  155,0  94,6  122,3  80,6  66,6  73,0  

Fonte: DGEEC, 2016 

 

De acordo com os dados dos Censos de 2011, cerca de 2% das crianças e jovens entre 

os 10 e 15 anos de idade residentes no concelho, na freguesia de Santo André, tinham 

abandonado a escola, valor superior à média nacional e da região Centro.   

Local de residência Taxa de abandono escolar % 

Portugal 1,70 

  Centro 1,51 

     Vila Nova de Poiares 1,95 

          Arrifana 0 

          Lavegadas 0 
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         Fonte: INE, Censos 2011 

 

 

Quadro  I- 24 – Proporção da população residente com idade entre 18 e 24 anos com o 3º ciclo 
do ensino básico completo que não está a frequentar o sistema de ensino (%) por Local de 

residência (à data dos Censos 2011) e Sexo 

 
 
 
 
 

Local de residência 

 
Proporção da população residente com idade entre 18 e 

24 anos de idade com o 3º ciclo do ensino básico 
completo que não está a frequentar o sistema de ensino 

(%) por Local de residência e Sexo 
 

Sexo 

HM H M 

%  %  %  

Portugal 22,08 26,95 17,12 

Centro 18,78 23,83 13,59 

Pinhal Interior Norte 22,40 28,73 15,53 

Vila Nova de Poiares 21,94 25,65 17,89 

Arrifana 17,31 18,52 16 

Lavegadas 20 33,33 14,29 

Poiares (Santo André) 22,61 26,67 18,12 

São Miguel de Poiares 25,29 29,79 20 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

O abandono precoce de educação e formação, isto é, a percentagem de jovens entre os 

18 e 24 anos que deixou de estudar sem ter completado o ensino secundário, não 

apresenta grandes diferenças em relação à média nacional, sendo no entanto 

ligeiramente superior aos valores da região Centro e inferiores aos da região Pinhal 

Interior Norte. Verificam-se também diferenças de género. Cerca de 22% dos jovens 

com idade entre 18 e 24 anos que completaram o ensino básico (3.º ciclo) não se 

encontram a estudar nem em formação, registando as jovens uma probabilidade mais 

          Poiares (Santo André) 3,30 

          São Miguel de Poiares 0 
Quadro I- 3.7 - Taxa de abandono escolar, por local de residência 
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elevada de prosseguimento de estudos. Estes valores estão, também, distantes dos 

critérios de referência definidos a nível nacional e europeu para 2020 (valor <10%). 

 

1.3.3. Rede escolar e oferta formativa  
 

A rede educativa e formativa de Vila Nova de Poiares é constituída pelo Agrupamento 

de Escolas de Vila Nova de Poiares, dois estabelecimentos de ensino privado de 

educação pré-escolar e um Centro Qualifica. 

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares agrega quatro escolas: a Escola  

EB2,3/S Dr. Daniel de Matos (escola sede), situada na freguesia de Santo André de 

Poiares, e os Centros Educativos de Santo André de Poiares, de Arrifana e de São 

Miguel de Poiares.  

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares integra toda a oferta educativa e 

formativa da rede pública do concelho. Nos três centros são lecionados a educação pré-

escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Na Escola Básica e Secundária são leccionados os 

2º e 3º ciclos do ensino básico e o ensino secundário. A oferta educativa ao nível do 

ensino secundário integra no ano letivo de 2016/2017 cursos da via científico-

humanística e vários cursos profissionais: Turismo Ambiental e Rural; 

Cozinha/Pastelaria; Restauração/Bar; Técnico de Vendas; Eletrónica, Automação e 

Comando/Mecatrónica e Contabilidade. Nos últimos anos, estiveram em funcionamento 

turmas de cursos vocacionais e cursos CEF. 

Os dois estabelecimentos privados de educação pré-escolar integram a rede de 

Instituições Particulares de Solidariedade Social: o Centro de Bem-Estar Infantil de 

Santo André, na freguesia de Santo André de Poiares e o Jardim de Infância da 

Associação para o Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP), situado na freguesia 

São Miguel de Poiares. 

A rede de oferta educativa e formativa no concelho abrange ainda um Centro Qualifica, 

na Associação para o Desenvolvimento Integrado de Poiares (ADIP), especializado em 

ofertas de educação e formação para adultos.  

A análise do gráfico 3.1 permite-nos visualizar a evolução da população matriculada na 

rede escolar entre os anos letivos 2005/06 e 2014/15. Verifica-se uma redução do 

número total de alunos de -11,3%, resultado do decréscimo da população escolar a 
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frequentar o ensino básico (-22,5%). Quer o ensino secundário quer a educação pré-

escolar registam um acréscimo no número de inscritos durante este período de 27,4% e 

8,1% respetivamente. O súbito aumento de matriculados no ano letivo de 2008/9 deveu-

se às inscrições em cursos do Programa Novas Oportunidades, principalmente em 

processos de Reconhecimento, Validação e  Certificação de Competências, com 

equivalência ao ensino secundário. Note-se, contudo, que se tivermos em consideração 

os anos mais recentes de 2015 e 2016, disponibilizados pelo Agrupamento de Escolas, o 

saldo na educação pré-escolar deixa de ser positivo e a tendência de crescimento 

verificada no ensino secundário parece atenuar-se. 

 

 

Fonte: DGEEC, 2016 

Gráfico I- 3.1 – Alunos matriculados na rede de educação e formação (pública e privada) por 
ano letivo (Nº), em Vila Nova de Poiares, entre 2005/06 e 2014/15 

 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Total 1169 1172 1153 1803 1499 1217 1238 1055 1021 1037

Ed pré-escolar 173 161 177 166 166 157 168 155 191 187

Ensino Básico 839 819 818 1080 947 814 757 698 637 650

Ensino Secundário 157 192 158 557 386 246 313 229 193 200
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O número de alunos inscritos na educação pré-escolar (público e privado) sofreu um 

decréscimo global de 17% entre os anos de 2005/2006 e o ano letivo de 2016/17. Note-

se que esta diminuição se faz notar essencialmente na rede pública, que regista no 

último ano em análise uma redução de mais de metade dos inscritos (-51%) face a 

2005/06, e principalmente no Centro Escolar de Santo André de Poiares. Esta tendência 

parece acentuar-se nos últimos anos, atingindo também o sector privado, que apresenta 

contudo um acréscimo de alunos  (38%) entre 2005 e 2016. (Gráficos I- 3.2 e I- 3.3).  

 

 

Fonte: DGEEC, 2016 e dados do AEVNP  e Carta Social  para 2016/17  

Gráfico I- 3.2 – Alunos matriculados na rede pré-escolar (pública e privada), por ano letivo, 
2005/6 a 2016/7 
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2006/
07

2007/
08

2008/
09

2009/
10

2010/
11

2011/
12

2012/
13

2013/
14

2014/
15
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17

Total 173 161 177 166 166 157 168 155 191 187 143

Rede Pública 107 95 98 93 100 91 97 84 80 84 52

Rede Privada 66 66 79 73 66 66 71 71 111 103 91
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Fonte: Dados fornecidos pelo AEVNP2 

Gráfico I- 3.3 – Alunos matriculados no ensino pré-escolar público, por ano letivo, 2013/4 a 

2016/7 

 

 

Relativamente à evolução dos inscritos no ensino básico é de realçar a diminuição do 

número de inscritos, a existência de dinâmicas diferentes entre os centros escolares e o 

número de estudantes a frequentarem cursos vocacionais. No ano letivo de 2014/15, 

23,4% dos alunos do 3º ciclo do ensino básico regular frequentavam este tipo de cursos.  

Reflexo das dinâmicas demográficas regista-se uma redução do número de alunos no 1º 

ciclo do ensino básico. Verificam-se, no entanto, tendências recentes de crescimento 

diferenciadas entre os vários centros escolares, independentes dos fluxos demográficos. 

Nos dois últimos anos regista-se um decréscimo acentuado de alunos inscritos no 

Centro Escolar de Santo André, contrariamente ao verificado nos Centros Escolares de 

Arrifana e São Miguel, em que se verifica um aumento do número de inscritos (Gráfico 

I- 3.4). 

 

Quadro  I- 25 – Alunos matriculados no 1.º ciclo do Ensino Básico por ano letivo 

                                                           
2 Os dados do AEVNP não são totalmente coincidentes com os dados da DGEEC, no entanto exprimem 

as tendências de evolução do número de inscritos. 
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Fonte: DGEEC dados de 2005 a 2014; AEVNP dados de 2015 e 2016  

 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo AEVNP3 

Gráfico I- 3.4 – Alunos matriculados no 1º ciclo do Ensino Básico, ensino público, por ano 

letivo, 2013/4 a 2016/7 

Quadro  I- 26 – Alunos matriculados no 2.º Ciclo do Ensino Básico por ano letivo 

 Público e (Privado)* 

 Ano letivo 
 

 
 
2005/06 

 

2006/07 

 

2007/08 

 

2008/09 

 

2009/10 

 

2010/11 

 

2011/12 

 

2012/13 

 

2013/14 

 

2014/15 

2.º Ciclo   162    196    195    176 
(9)  

  168 
(16)  

  163 
(5)  

  158 
(5)  

  165    160    147  

  Ensino regular   162    196    195    176    168    163    157    165    160    143  

  Percursos curriculares 
alternativos 

-  -  -  -  -  -    1  -  -  -  

  Cursos EFA -  -  -  -  -  -  -  -  -    4  

  Processos RVCC -  -  -  (9)  (16) (5) (5) -  -  -  

* os dados dos alunos inscritos na rede privada encontram-se entre parêntesis. 
Fonte: DGEEC, 2016 
 

 

Quadro  I- 27 – Alunos matriculados no 3.º Ciclo do Ensino Básico por ano letivo 

 Público e (Privado)* 

ciclo e modalidade de ensino  Ano letivo 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

    3.º Ciclo   320    281    279 
(13)  

293 
(296) 

291 
(168) 

291 
(78) 

279 
(62) 

252  
(8) 

239   245  

                                                           
3 Os dados do AEVNP não são totalmente coincidentes com os dados da DGEEC, no entanto exprimem 

as tendências de evolução do número de inscritos. 
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Centro Escolar Arrifana Centro Escolar de S. Miguel

Centro Escolar de Santo André

    1.º Ciclo   357    342    331    306    304    277    253    246    238    258  254 267 

      Ensino regular   357    342    331    306    304    277    253   246   238    258  254 267 
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      Ensino regular   277    240    234    251    247    256    243    214    197    195  

      Cursos vocacionais (duais) -  -  -  -  -  -  -  -    25    50  

      Cursos CEF   35    41    35    42    44    24    24    38    17  -  

      Percursos curriculares 
alternativos 

-  -  -  -  -    11    12  -  -  -  

      Cursos EFA -  -  10 (13) - (14) (14) -  -  -  -  

      Ensino recorrente   8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

      Processos RVCC -  -  -  (296)  (154) (64) (62) (8) -  -  

* os dados dos alunos inscritos na rede privada encontram-se entre parêntesis. 

Fonte: DGEEC, 2016 

 

Entre os anos letivos de 2005/06 e 2014/15, regista-se um aumento de 27,4% no número 

de alunos matriculados no ensino secundário. É visível também a diversificação das 

modalidades de  ensino,  com um aumento de inscritos em modalidades 

profissionalizantes e destinadas fundamentalmente a populações adultas, associadas ao 

Programa Novas Oportunidades.  O menor investimento na formação e qualificação de 

adultos reflete-se na diminuição do número de inscritos nas modalidades de Processos 

de RVCC. Os dados traduzem, também, a aposta feita no Agrupamento de Escolas no 

ensino profissional, como forma de promover a continuação de estudos.  

Em 2014/15 cerca de metade dos alunos (50,5%) inscritos no ensino secundário no 

concelho frequentava cursos profissionais. 

Quadro  I- 28 –  Alunos matriculados no Ensino Secundário, por ano letivo 

 Público e Privado  

Nível   e modalidade de ensino  Ano letivo  

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2016/17 

  Ensino secundário   157    192    158  186  
(371)  

152 
(234) 

162 
(84) 

199 
(114) 

188 
(41) 

  193    200  177 

      Ensino regular   116    107    100    100    103    79    88    105    92    99  84 

        Cursos gerais/científico-
humanísticos 

  74    77    68    83    89    79    88    105    92    99  84 

        Cursos tecnológicos   42    30    32    17    14  -  -  -  -  - - 

      Ensino artístico especializado -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

      Cursos profissionais -  -  -    35    41    73    86    83    96    101  93 

      Cursos de aprendizagem -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

      Cursos vocacionais (duais) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

      Cursos CEF   19    49    43    28  -  -  -  -  -  -   

      Cursos EFA -  -  -    16    8    10    25  -    5  -  - 

      Ensino recorrente   22    36    15    7  -  -  -  -  -  -   

      Processos RVCC -  -  -  (371)  (234) (84) (114) (41) -  -   

      Formações modulares -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

* os dados dos alunos inscritos na rede privada encontram-se entre parêntesis. 

Fonte: DGEEC, 2016 
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1.3.4 Sucesso educativo 

 

Embora sofrendo oscilações, verifica-se uma tendência para a diminuição dos valores 

das taxas de retenção e desistência no concelho, entre 2005 e 2014. Embora seja o nível 

de ensino que apresenta os valores mais elevados, esta redução é particularmente visível 

no ensino secundário.  

Nos últimos anos com dados disponíveis, as taxas globais de retenção e de desistência 

no ensino básico em Vila Nova de Poiares apresentam valores inferiores à média da 

região Centro e do Continente. Tal é devido essencialmente ao melhor desempenho 

verificado no 2.º ciclo, que regista valores muito inferiores relativamente aos outros 

níveis territoriais considerados. 
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Quadro  I- 29 – Taxa de retenção e desistência no ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e ensino 

secundário, 2005/06 a 2014/15 

 Ano letivo 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 Taxas de retenção e desistência  

Ensino básico Continente 10,6 10,0 7,7 7,6 7,6 7,3 9,5 10,2 9,8 7,8 

Centro 9,1 8,4 6,4 6,5 6,8 6,5 8,5 9,3 8,8 7,0 

Vila Nova 
de Poiares 

9,0  6,2  10,4  6,3  8,1  10,3  11,6  9,6  8,1  6,9  

1.º Ciclo do 
ensino básico 

Continente 4,3 3,9 3,6 3,4 3,5 3,2 4,2 4,6 4,8 4,0 

Centro 3,6 3,6 3,1 3,2 3,3 2,8 3,8 4,3 4,4 3,8 

Vila Nova 
de Poiares 

3,4  3,8  13,6  3,9  3,9  4,7  2,4  1,2  4,6  4,7  

2.º Ciclo do 
ensino básico 

Continente 10,5 10,3 7,8 7,5 7,5 7,1 11,0 12,4 11,2 8,5 

Centro 8,1 7,9 5,9 5,5 5,8 6,2 9,3 11,1 9,9 7,2 

Vila Nova 
de Poiares 

3,7  4,1  2,1  2,3  3,0  14,1  16,6  10,9  3,8  3,5  

3.º Ciclo do 
ensino básico 

Continente 19,1 18,4 13,7 13,8 13,5 12,9 15,2 15,7 14,9 12,1 

Centro 17,0 15,2 11,6 11,9 12,2 11,5 13,6 14,2 13,2 10,7 

Vila Nova 
de Poiares 

19,5  11,3  12,8  12,0  16,6  14,1  18,1  18,2  15,7  12,3  

Ensino secundário Continente 30,6 24,6 20,6 18,7 18,9 20,5 19,7 18,8 18,2 16,4 

Centro 30,5 23,8 19,6 18,3 17,9 19,4 18,9 17,8 17,4 15,3 

Vila Nova 
de Poiares 

37,9  34,6  30,0  27,4  21,5  25,0  29,3  19,1  22,3  18,5  

Fonte: DGEEC, 2016 

 

Os dados do Inforescola, relativos apenas ao ensino regular e artístico, corroboram esta 

tendência salientando o nível bastante inferior à média nacional, principalmente no 5º 

ano de escolaridade, que apresenta valores muito elevados de sucesso (2%  e 5% de 

retenções/desistências no 5.º e 6º anos, respetivamente, em 2014/2015) (quadro I- 3.14). 

A evolução das taxas de retenção ou desistência no 3º ciclo do ensino básico regular e 

artístico revelam a mesma tendência geral de uma melhoria no desempenho escolar. 

Note-se contudo os valores elevados de não progressão no 7º ano (quadro I- 3.15).  

 

Quadro  I- 30 – Taxa de retenção ou desistência dos alunos matriculados no 2.º ciclo do ensino 
básico regular por ano letivo de escolaridade 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

5.º ano 6.º ano 5.º ano 6.º ano 5.º ano 6.º ano 5.º ano 6.º ano 

Total Nacional 
9% 13% 10% 15% 11% 12% 8% 9% 

Escola EB 2,3/S 
Dr. Daniel de 
Matos 

9% 26% 6% 15% 3% 5% 2% 5% 

Fonte: Inforescolas 
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Quadro  I- 31  – Taxa de retenção ou desistência dos alunos matriculados no 3.º ciclo do 

ensino básico regular e artístico por ano letivo de escolaridade 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Total Nacional 
17% 12% 17% 16% 13% 17% 17% 13% 15% 15% 10% 11% 

Escola EB 
2,3/S Dr. Daniel 
de Matos 

16% 15% 24% 22% 19% 13% 20% 14% 10% 17% 9% 10% 

Fonte: Inforescolas 

 

Uma  análise dos dados relativos às taxas de retenção e desistência nos cursos 

científico-humanísticos revela uma tendência geral para a melhoria do desempenho dos 

alunos ao longo dos anos; uma disparidade elevada entre o nível  de eficiência interna 

dos 10º e 11º anos face ao 12ª ano; um valor muito elevado no 12º ano  relativamente à 

média nacional.  

Quadro  I- 32 – Taxa de retenção ou desistência dos alunos matriculados ensino secundário 

(cursos científico-humanísticos) por ano letivo de escolaridade 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

Total 
Nacional 

17% 14% 35% 16% 14% 36% 16% 13% 35% 15% 11% 30% 

Escola EB 
2,3/S Dr. 
Daniel de 

Matos 

17% 32% 70% 7% 15% 35% 13% 15% 57% 9% 9% 38% 

Fonte: Inforescola 

 

Não dispondo de dados relativos aos resultados escolares dos alunos que frequentam 

cursos profissionais, a análise da progressão das coortes permite-nos retirar, no entanto 

algumas conclusões. Regista-se uma  taxa elevada de não progressão em termos gerais, 

com 41,5% dos alunos que se inscreveram no 10º ano a não se inscreverem no 12º ano, 

dois anos depois. Existem, contudo, diferenças significativas entre os cursos, 

verificando-se melhores resultados nos cursos de Vendas e de Contabilidade, com 80% 

e 85%, respetivamente da coorte, a inscrever-se no 12º ano e os piores nos cursos de 

Restauração/Bar e Eletrónica, Automação e Comando/Mecatrónica com apenas 30,8% e 

35,7%, respetivamente, dos alunos inscritos no 10º ano a frequentarem o 12º ano dois 

anos mais tarde. 
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Fonte: AGEVNP 

Gráfico I- 3.5 – Progressão escolar de coortes dos cursos profissionais, edições de cursos em 

2013/4 e 2014/5 
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No 3.º ciclo, a progressão de resultados entre 6.º e 9.º ano encontra-se em linha com a 

média tanto à disciplina de português como de matemática (anos letivos 2014/15 e 

2015/16). 

No ensino secundário, a progressão de resultados entre o 9.º e o 12.º ano à disciplina de 

português encontra-se em linha com a média no ano letivo 2015/16, contudo com 

progressões inferiores nos anos letivos anteriores (2012/13 a 2014/1). À disciplina de 

matemática a progressão encontra-se inferior à média no ano letivo 2015/16, contudo 

com valores em linha com a média nos anos 2012/13 e 2014/15. 

Relativamente ao indicador de percursos de sucesso, traduzindo a  percentagem de 

alunos que obtêm positivas nas provas iniciais após um percurso sem retenções, nos 

anos anteriores do ciclo em questão, o 2.º, 3.º ciclo e ensino secundário apresentaram 

resultados em linha com a média nacional (data de comparação a iniciar em 2013/14 

com resultados para o 2.º ciclo em 2014/2015 e para o 3.º ciclo e ensino secundário em 

2015/16). Contudo, no ensino secundário as avaliações realizadas em anos anteriores 

obtiveram valores bastante inferiores (ex. 21% na escola comparado com 27% a nível 

nacional em 2014/15 e 12% na escola comparado com 20% na nível nacional em 

2013/14).   

Relativamente ao indicador de  resultados em contexto, isto é, os resultados dos alunos 

da escola segundo o nível de escolaridade quando comparados com os resultados dos 

alunos de agrupamentos em contextos semelhantes, verifica-se que à disciplina de 

português os alunos do 2.º ciclo e do ensino secundário apresentam resultados médios 

(em 2014-15) entre os 25% mais baixos do país, em oposição aos do 3.º ciclo que 

apresentam resultados médios entre os 25% mais altos do país. Já na disciplina de 

matemática, no 2.º ciclo os alunos apresentam resultados médios (em 2014-15) em linha 

com a média e no 3.º ciclo e ensino secundário entre os 25% mais baixos do país.  

Em relação ao indicador que avalia a percentagem de alunos que realizaram as provas 

nacionais a português e matemática com idade superior à idade normal para a conclusão 

de cada uma das disciplinas, verificamos que no ano letivo 2015/16 os alunos se 

encontravam abaixo da média nacional às disciplinas de português e matemática no 9.º 

ano de escolaridade e de português no 12.º ano de escolaridade. À disciplina de 

matemática no 12.º ano de escolaridade verificaram-se resultados mais altos (39%) 
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relativamente à média nacional (23%), isto é, 39% dos alunos possuía uma idade 

superior a 17 anos (a idade normal para conclusão) quando concluíram a disciplina.  

À questão “As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos estão alinhadas com 

as notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados 

semelhantes nos exames?” nos anos 2012, 2013 e 2015 as classificações da escola 

estavam alinhadas com a média das classificações internas nas outras escolas do país. Já 

no ano 2016 estavam desalinhadas, mostrando-se inferiores, face às outras escolas.  

Note-se que estes valores são relativo apenas aos cursos de ensino regular e artístico, 

não contemplando os alunos que frequentam cursos profissionais ou cursos vocacionais. 

 

1.3.5 Educação Especial 
 

A Educação Especial é uma valência pedagógica, estruturada pelo atual Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro. Traduz-se numa modalidade de ensino que prevê o apoio a 

alunos com Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente e tem como 

premissa a educação integrada e inclusiva, integração esta baseada num ambiente de 

normalização, funcionalidade, flexibilidade e diferenciação, ajustado às caraterísticas e 

particularidades do aluno.  

A legislação em vigor define e organiza os apoios especializados no ensino educativo, 

integrados nos diversos níveis de escolaridade: abrange assim estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos níveis de ensino básico e secundário do setor público, 

particular e cooperativo.  

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares foi instituído como Agrupamento 

de Referência para a Intervenção Precoce na Infância. 

A Intervenção Precoce na Infância diz respeito a um conjunto de medidas de apoio 

integrado de caráter precoce e preventivo, centrado na criança e na família. Destina-se a 

crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos de idade.  

Existem, no ano letivo 2016/17, 66 crianças a serem apoiadas no âmbito da Intervenção 

Precoce na Infância. Destas, 40,9% são crianças com idades compreendidas entre os 3 e 

os 6 anos de idade que se encontram inseridas nos jardins-de-infância da rede pública e 
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36,4% com a mesma idade mas inseridas em jardins-de-infância da rede 

privada/IPSS/particular e cooperativo (quadro I- 3.17). 

 

Quadro  I- 33 – Número de crianças apoiadas no âmbito da Intervenção Precoce na Infância 

Apoios Nº de crianças 

Crianças apoiadas no âmbito da IPI 66 

Crianças dos 0-3 anos apoiadas em creche 8 

Crianças dos 0-3 anos apoiadas na rede de amas (segurança social) 0 

Crianças dos 0-3 anos apoiadas no domicílio 6 

Crianças dos 3-6 anos apoiadas em jardim-de-infância da rede 
privada/IPSS/particular e cooperativo 

24 

Crianças dos 3-6 anos apoiadas no domicílio 1 

Crianças dos 3-6 anos apoiadas em jardim-de-infância da rede pública: 27 

Do próprio Agrupamento 8 

De outro Agrupamento 19 

Fonte: Agrupamento de escolas 

 

Encontra-se ainda a frequentar a escola um aluno cego/com baixa visão, integrado na 

Educação Especial, apesar de esta não ser considerada escola de referência para a 

educação bilingue de alunos surdos ou para a educação de alunos cegos e com baixa 

visão. 

Do total de 835 crianças inseridas desde a educação pré-escolar até ao ensino 

secundário, existem 85 com Necessidades Educativas Especiais.  

Essas crianças encontram-se distribuídas por 36 turmas, sendo que 23 dessas turmas 

funcionam com medida de redução do número de alunos (Despacho n.º 14 026/2007).  

 

Quadro  I- 34 – Caraterização das crianças com NEE e respetivas turmas 

 

Nº de crianças/alunos  

EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB ES Total 

Nº total de crianças e alunos 56 266 112 241 160 835 

Nº de crianças e alunos com NEE 1 26 14 30 14 85 

Nº de turmas com crianças e alunos 
com NEE 

1 12 6 11 6 36 

Nº de turmas com redução do n.º de 
crianças/alunos 

1 7 6 7 2 23 

Fonte: Agrupamento de escolas 
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As medidas educativas dizem respeito a alterações nos recursos inerentes ao processo de 

ensino-aprendizagem, de currículos especiais adaptados ou condições de aprendizagem 

adaptadas para que o aluno aprenda de forma eficaz uma vez que o seu perfil de 

funcionalidade não o permite adquirir as aprendizagens e competências definidas no 

currículo comum.  

Do total de crianças que se encontra na Educação Especial e que usufrui de apoio 

pedagógico personalizado, 77,6% possui adequações no processo de avaliação e 32,9% 

de adequações curriculares individuais. De salientar que as crianças podem usufruir de 

várias medidas educativas de apoio em simultâneo (é muito comum os Programas 

Educativos Individuais (PEI) estabelecerem adequações curriculares individuais e 

adequações no processo de avaliação).  

 

Quadro  I- 35 – Medidas educativas 

 

Nº de crianças/alunos 

EPE 
1.º 

CEB 

2.º 

CEB 

3.º 

CEB 
ES 

Apoio pedagógico personalizado 1 26 14 30 14 

Adequações curriculares individuais 0 15 6 6 1 

Adequações no processo de matrícula 0 0 0 0 0 

Adequações no processo de avaliação 0 21 12 22 11 

Currículo específico individual  - 4 2 8 5 

Com idade inferior a 15 anos - 4 2 3 0 

Com plano igual ou superior a 15 

anos 

- 0 0 5 5 

Com plano individual de transição - 0 0 3 5 

Tecnologias de apoio - 0 0 0 1 

Fonte: Agrupamento de escolas 

 

Relativamente aos processos de referenciação, no último triénio foram referenciadas 43 

crianças, sendo que uma grande parte (65,1%) se encontrava no 1.º ciclo do ensino 

básico. Salienta-se ainda que, dessas 43 crianças, 5 (11,6%) após avaliação 

especializada por referência à Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) não necessitaram de respostas educativas no âmbito da 

Educação Especial (quadro I- 3.20). 
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Quadro  I- 36 – Processos de referenciação 

 Nº de crianças 

EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB ES 

Nº de crianças e alunos referenciados no 
último triénio 

3 28 7 5 0 

Nº de crianças e alunos referenciados no 
último triénio não submetidos a avaliação 
especializada por referência à CIF 

0 0 0 0 0 

Nº de crianças e alunos referenciados no 
último triénio submetidos a avaliação 
especializada por referência à CIF que não 
necessitam de respostas educativas no 
âmbito da Educação Especial 

0 2 1 2 0 

 

Fonte: Agrupamento de escolas 

 

Para responder às necessidades educativas destes, o Agrupamento conta com 5 docentes 

de Educação Especial (4 no quadro e 1 contratado) e ainda 3 docentes de Intervenção 

Precoce na Infância que fazem parte do quadro4. 

No sentido de prestar apoio e criar respostas adequadas às especificidades das crianças o 

Agrupamento dispõe ainda de 2 psicólogos (um da escola e um outro do CRI) e 2 

terapeutas da fala (ambos do CRI).  

 

1.3.6 Estruturas e dispositivos de apoios 
 

Procurando promover sistema educativo mais inclusivo e equitativo, existem no 

Município de Vila Nova de Poiares vários programas e iniciativas, destacando-se, para 

além das competências municipais relativas aos apoios sociais e à família (ação social 

escolar, transportes....), a gratuitidade dos manuais escolares e fichas de atividades para 

os alunos do 1º ciclo e  o  Programa Apoiar + , que prevê a atribuição de Bolsas de 

Estudos para o Ensino Superior Público.  

Decorrem no Município vários projetos de promoção de intervenção comunitária de 

prevenção de comportamentos de risco, de promoção de competências sociais, de 

                                                           
4 Tanto os docentes do Ensino Especial como os docentes da IPI encontram-se inseridos no 

grupo de recrutamento 910, que diz respeito ao apoio a crianças e jovens com graves problemas 

cognitivos, com graves problemas motores, com graves perturbações da personalidade ou da 

conduta, com multideficiência e para o apoio em intervenção precoce na infância. 
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cidadania, ambientais e de promoção do sucesso educativo e de prevenção do abandono 

escolar, como por exemplo:  

 

Projeto Epis 

A EPIS – Associação de Empresários Pela Inclusão Social desenvolve desde 2007 um 

projeto nacional para a promoção do sucesso escolar em várias escolas do País. A 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares associou-se e encontra-se a promover, no 

ano letivo 2016/17, este projeto no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, 

nomeadamente junto das Escolas do 1.º CEB” (Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares, 2016b). 

 

Projeto Eu curto a cortiça 

“Trata-se de um projeto com cariz ambiental e educativo que contou com o 

envolvimento de toda a comunidade Poiarense, recolhendo rolhas de cortiça nos 

restaurantes e bares do concelho, que depois foram utilizadas pelos alunos do 

Agrupamento de Escolas em diferentes atividades e realizando diversos trabalhos que 

culminaram na sua aplicação no Centro Escolar de Poiares Santo André.” (Boletim 

Municipal, 2016, Agosto 22, p. 12). 

 

Projeto SABER + do Outro 

O projeto Saber mais do Outro insere-se no Projeto Educativo do ATL de Vila Nova de 

Poiares para o triénio 2016-2018 e funciona na Escola Básica do 2º e 3ºciclos Dr. 

Daniel de Matos de Vila Nova de Poiares e no Centro Educativo Santo André. Este 

projeto tem como objetivos reforçar a aproximação com a comunidade, no sentido de 

promover a participação ativa, o voluntariado e a interajuda; e desenvolver atividades 

lúdico-pedagógicas que levem ao desenvolvimento integral da criança/jovem.” (Cáritas 

Diocesana de Coimbra, s.d, p. 3). 

 
 

Projeto PorCiM@ - Programa EMA (Fundação Calouste Gulbenkian) 
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O projeto PorCiM@ (Português/Ciências/Matemática e Tecnologias) decorre de 

setembro de 2016 a dezembro de 2017, e resulta da candidatura ao Programa EMA 

(Estímulo à Melhoria das Aprendizagens) da Fundação Calouste Gulbenkian. O projeto 

“dirige-se a todos os alunos do pré-escolar ao 6º ano de escolaridade e tem como 

objetivo trabalhar as competências académicas, pessoais e sociais dos alunos, 

prevenindo o insucesso escolar, comportamentos de risco e o abandono escolar, através 

da promoção de medidas que impliquem alterações nas dinâmicas de trabalho em sala 

de aula baseadas na diferenciação e inovação pedagógicas” (Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares, 2016a). 

 

Projeto Heróis da fruta – Lanche saudável 

Heróis da fruta é um programa gratuito de educação para a saúde em Portugal, 

“concebido especificamente para motivar as crianças entre os 2 e os 10 anos a adotar e 

manter hábitos saudáveis na sua rotina diária, através de um modelo motivacional 

inovador desenhado para jardins-de-infância e escolas básicas do 1º ciclo, com os 

seguintes objetivos pedagógicos: 

 Incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os dias, na escola e em casa; 

 Conhecer a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção da saúde; 

 Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar um estilo de vida saudável; 

 Despertar a comunidade para os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos 

diário” (Heróis da Fruta, s.d). 

 

Projeto Fénix  

O Projeto Fénix surge em resultado “de uma forte motivação em proporcionar 

condições para que todos os alunos possam efetuar aprendizagens e consolidar saberes. 

Mais do que combater o insucesso, interessa qualificar esse sucesso, dando-lhe novas 

dimensões e horizontes de sustentabilidade. Este projeto assenta num modelo 

organizacional de escola que permite dar um apoio mais personalizado aos alunos que 

evidenciam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, ou outra identificada pela escola de acordo com a taxa de sucesso. De uma 

forma sucinta, este modelo consiste na criação de Turmas Fénix - ninhos nos quais são 
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temporariamente integrados os alunos que necessitam de um maior apoio para conseguir 

recuperar aprendizagens, permitindo um ensino mais individualizado, com respeito por 

diferentes ritmos de aprendizagem, o que se tem vindo a revelar uma estratégia de 

sucesso educativo” (Direção-geral da Educação, s.d.). 

 

Programa Eco-Escolas  

Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental 

Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar 

ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 

O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. A 

Câmara Municipal em parceria com o Agrupamento de Escolas aderiu à ROTA DOS 

20, projeto integrado no Programa ECO- ESCOLAS promovido pela ABAE – 

Associação Bandeira Azul da Europa. A iniciativa “visa alertar a comunidade escolar 

para a importância de uma mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva, através do 

envolvimento das crianças e jovens, professores, encarregados de educação, assistentes 

e auxiliares, na deteção de problemáticas na mobilidade em redor do edifício da escola e 

em todo o restante concelho” (Eco-Escolas, 2017). 

 

Projeto Floresta pedagógica de Poiares 

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, em parceria com o Município e a 

Liga para a Proteção da Natureza, promove uma ação de plantação de espécies 

autóctones num espaço que é “destinado à Floresta Pedagógica de Poiares, com o 

objetivo de criar uma área com árvores da flora autóctone de Portugal, criando também 

um percurso florestal pedagógico, que pode ajudar à sensibilização dos jovens para a 

importância da preservação da floresta” (Boletim Municipal, 2016, Novembro 28, p. 14) 

Esta iniciativa de promoção da educação ambiental insere-se no programa Eco-Escolas 

2016-2017 e está integrada no movimento “Vamos Plantar Portugal”. 

 

Projeto Mãos na Terra 

O projeto Mãos na Terra destina-se aos alunos do Jardim-de-infância e do 1.º ano de 

escolaridade da Escola EB1 de Vila Nova de Poiares, procurando promover a aquisição 
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de conhecimentos sobre a alimentação saudável e agricultura biológica, e 

simultaneamente de competências pessoais, criativas e sociais.  

Este projeto é dinamizado pela Associação One Love Family em parceria com a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares (Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 2016c). 

 

Projeto Our Forests our Future do Programa Erasmus +  

 

Our Forests out Future é um projeto europeu, a decorrer entre 2014 e 2017, que 

pretende promover a mobilidade e  trabalho colaborativo e atividades criativas de 

ensino-aprendizagem, envolvendo escolas de Espanha, Finlândia, Holanda, Lituânia e 

Roménia  O projeto pretende 

 “Desenvolver a literacia matemática, o pensamento crítico e a capacidade de 

resolução de problemas;  

 Desenvolver a capacidade de empreendedorismo;  

 Abrir a escola à Comunidade e ao Ambiente envolvente;  

 Promover a Cidadania e a tolerância, aceitando as diferenças culturais;  

 Melhorar as capacidades de comunicação em inglês e de uso de tecnologias de 

comunicação;  

 Combater o abandono escolar” (Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares, 2016, p.23). 

 
 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
 

 

A CPCJ de Vila Nova de Poiares situa-se na freguesia de Santo André de Poiares, 

servindo todo o concelho. Segundo dados  do Plano de atividades da Comissão 

Alargada da CPCJ., de 2016, regista-se um aumento do volume processual global de  

casos entre 2013 e 2105,  destacando-se o aumento de processos insaturados entre 2013 

e 2014 (Quadro I- 3.21). 

 

Quadro  I- 37  – Número de processos transitados, instaurados, reabertos, arquivados e ativos 

na CPCJ de Vila Nova de Poiares, 2013, 2014 e 2015 

  
Processos 
transitados 

 
Instaurados 

 
Reabertos 

 
Arquivados 

liminarmente 

 
Arquivados 

 
Ativos 

2013 29 22 10 17 22 22 
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2014 22 29 16 12 16 38 

2015 32 30 14 19 19 38 
Fonte: Plano de atividades da Comissão Alargada da CPCJ, 2016 

Quadro  I- 38 – Motivos de intervenção: problemáticas relativamente aos processos 

instaurados e reabertos de 2013 a 2015 

Motivos de intervenção 2013 2014 2015 

Absentismo escolar 0 4 1 

Abandono escolar 0 2 0 

Negligência 11 11 11 

Maus tratos físicos 1 3 4 

Exposição a modelos de comportamentos desviantes: violência 
doméstica 

6 11 18 

Comportamentos graves antissociais ou/e de indisciplina 2 6 5 

Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-
estar e desenvolvimento da criança 

2 0 0 

A criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-
estar e desenvolvimento 

2 0 0 

Outras situações de perigo, como por exemplo ao nível da saúde 5 7 3 

Fonte: Plano de atividades da Comissão Alargada da CPCJ, 2016 

Relativamente aos motivos de intervenção destacam-se as problemáticas da violência 

doméstica, com um aumento do número de crianças e jovens expostas a este tipo de 

situações, e da negligência, com valores significativos constantes durante o período em 

análise. Apresentam também alguma relevância os motivos relacionados com 

comportamentos antissociais e maus tratos. 

O número de situações sinalizadas pela Linha Nacional de Emergência Social (114) é 

diminuto, tendo-se  registado uma incidência relacionada com violência doméstica em 

2013 e outra devido a maus tratos, no ano de 2014. 

Ainda segundo a CPCJ, e segundo dados fornecidos pela Guarda Nacional Republicana, 

foram registados no concelho 46 casos de violência doméstica entre 2013 e 2015 ( 21 

em 2013, 10em 2014 e 15 no ano de 2015, tendo sido mais de metade  (27) 

presenciados por crianças, principalmente com idades compreendidas entre os 7 e os 11 

anos (Gráfico I- 3.6).  
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Ação Social, refeições e transporte 

 
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares pretende promover o sucesso individual e 

coletivo do concelho e, através de inúmeros apoios, tem providenciado melhorias no 

processo educativo e na comunidade escolar. 

O Município assumiu ao abrigo do Acordo de Colaboração as AAF- Atividades de 

Animação e de Apoio à Família, que compreendem o serviço de refeição e o 

alargamento dos horários no sentido de assegurar um horário flexível, compatível com 

as necessidades dos pais e encarregados de educação. 

Este programa contempla todas as crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e 

a idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico que se encontrem a frequentar os 

jardins-de-infância da rede pública.  

As atividades socioeducativas de componente letiva são gratuitas, havendo apenas 

comparticipação familiar, de acordo com as condições socioeconomicas da família 

(Despacho Conjunto n.º 300/97 de 9 de Setembro) no prolongamento do horário que 

compreende a componente não letiva/alargamento do horário. A Câmara Municipal 

dispôs, para os anos letivos de 2015/16 e 2016/17, de elementos afetos à resposta no 

sentido de cobrir um horário de funcionamento mais alargado.   

No ano letivo de 2016/17 para melhor responder às necessidades dos pais e 

encarregados de educação promoveu ainda uma modalidade de frequência pontual.  

Ao abrigo da contratação de serviços, a Câmara Municipal possui, para os anos letivos 

2015/16 e 2016/17 três refeitórios que são geridos com a contratação do fornecimento 

de bens para a confeção das refeições.   

Destaca-se ainda, por parte do município, a preocupação em apoiar as famílias mais 

necessitadas. Este suporte ao nível da ação social escolar traduz-se em apoios no valor 

da refeição escolar bem como no transporte escolar.  

Em relação à alimentação, no ano letivo em curso encontram-se 146 crianças do ensino 

pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico abrangidas pelo Escalão A (total 

Gráfico I- 3.6 – Número total de casos de violência doméstica registados em 

que as crianças estão presentes, 2013 a 2015 

 

Fonte: Dados fornecidos pela CPCJ de Vila Nova de Poiares 
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comparticipação do valor da refeição) e pelo Escalão B (50% de comparticipação do 

valor da refeição).  

De um total de 314 crianças, 146 crianças (46,5%) são apoiadas com escalão A ou B.  

 

Das que usufruem de apoio 61,6% pertencem ao escalão A e 38,4% pertencem ao 

escalão B (quadro I- 3.23). 

A nível dos transportes, a Câmara Municipal assegura uma rede de cobertura de todos 

os alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário que se encontrem dentro da 

escolaridade obrigatória e que residam a mais de 4 km do seu estabelecimento de 

ensino. No presente ano letivo, a Câmara Municipal assegurou o transporte de 123 

crianças e jovens. Salienta-se também o apoio prestado aos alunos que estudam em 

estabelecimentos de ensino fora do Concelho, nomeadamente Coimbra e Lousã.  

A crescente preocupação tida pela Câmara Municipal no sentido de fixar os alunos no 

concelho bem como de diminuir os encargos familiares dos alunos e agregados 

familiares traduz-se numa redução dos escalões face aos valores aplicados no passe 

social. Vejamos: 

Quadro  I- 40 – Apoio comparticipado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares a nível 

do transporte escolar 

Distância em km Valor Redução (%) 

Até 4km 26,70€ - 37,5% 

5 a 8 km 38,10€ - 39,4% 

9 a 12 km 48,10€ - 41,6% 

13 a 16 km 59,40€ - 42,1% 

17 a 20 km 69,15€ - 43,4% 
 

Tipo de Apoio Nº de alunos abrangidos 

Escalão A 90 alunos 

Escalão B 56 alunos 

Sem Escalão 168 alunos 

 314 alunos 

Quadro  I- 39 – Número de alunos abrangidos por apoio 
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O apoio suplementar suportado pela Câmara varia entre os 37,5% e os 43,4% (cf. 

Quadro I- 3.24). A par deste apoio, a Câmara Municipal promove ainda, às famílias 

carenciadas, a redução do valor do passe social para metade ou a isenção do valor 

segundo o Indexante dos Apoios Sociais (IAS).  

A atribuição de auxílios económicos aos alunos também se assume ao nível dos 

manuais escolares. A Câmara, no ano letivo 2016/17, assume a oferta dos manuais 

escolares a todos os alunos do 2.º, 3.º e 4º ano do 1.º ciclo do ensino básico, bem como 

os cadernos de atividades dos alunos do 1.º ano. Esta medida de apoio abrange no atual 

ano letivo 108 crianças (21 de Arrifana, 32 de São Miguel e 55 de Santo André de 

Poiares).  

A Câmara Municipal apoia ainda, no âmbito das suas competências, crianças com 

comprovada carência económica com atribuições de subsídios para viagens de estudo. 

 

1.3.7 Cultura e Associativismo  
 

As atividades culturais constituem fatores fundamentais para a promoção do 

desenvolvimento social e económico, contribuindo para a afirmação de identidades e 

integração social das populações, nomeadamente de grupos sociais mais vulneráveis. As 

atividades culturais assumem, assim, um papel relevante no desenvolvimento pessoal e 

humano e de prevenção da exclusão social, contribuindo para um aumento da qualidade 

de vida e de bem estar.  

Vila Nova de Poiares apresenta um património cultural imaterial muito rico, 

destacando-se a sua gastronomia e artesanato,  nomeadamente a cerâmica em barro 

preto esmaltado, cuja tradição remonta ao século XVI, a cestaria e os artefactos de 

madeira, principalmente em Ervideira, bem como as várias festas e romarias como a da 

Nossa Senhora das Necessidades.  

Os dados estatísticos recentes disponíveis relativamente a espaços e iniciativas culturais 

no concelho de Vila Nova de Poiares referem apenas a existência de um espaço de 

exposição, onde foram expostas 158 obras em 12 exposições realizadas durante o ano de 

2015 (quadro I- 3.25).  

Quadro  I- 41 – Galerias de arte e outros espaços de exposição temporária em Vila Nova de 

Poiares número de espaços e obras expostas 

   
Número 

 
Obras expostas 
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Anos 2001 2011 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Portugal 
 

556 887 1 037 297836 234563 268065 296529 282062 

Centro 
 

125 185 251 74 067 52 788 60 836 73 875 74 374 

Região de Coimbra 30 50 54 14 767 14 139 12 124 13 890 11 231 

Vila Nova de Poiares 1 1 1 ,,, ,,, ,,, 128 156 

Fonte: Pordata 

O Centro Cultural de Poiares é um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento 

cultural e artístico do município, integrando a Biblioteca Municipal, Auditório/Cine-

Teatro, Sala de Congressos e Salão de Festas. É, também, o local de funcionamento da 

Companhia de Teatro Experimental de Vila Nova de Poiares e da Escola de Teatro. 

Saliente-se, também, o projeto municipal do Museu Municipal da Educação, Família e 

Atividades Económicas, cujo início de procedimento do regulamento já foi aprovado. 

Realizam-se, no município, um conjunto de iniciativas culturais, artísticas e desportivas, 

traduzindo também a importância do associativismo, de que são exemplos, entre outros,  

a Poiartes- Mostra Nacional de Artesanato e Gastronomia, a Semana da Chanfana, o 

Poiares Trail e a Feira do Livro. Destaque-se também a promoção pela Câmara 

municipal do Concurso de Banda de Garagem e do Concurso Literário do Conto 

Infanto-juvenil. Será ainda de salientar o trabalho desenvolvido pela Associação 

Recreativa de São Miguel e pela Escolinha de Infantes e Cadetes da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares. 

 

2. Caraterização geral do Concelho de Vila Nova de Poiares  - 

diagnóstico qualitativo 

 

Numa segunda etapa do trabalho de caracterização do município foi feita uma 

auscultação a diferentes atores/ entidades, através da realização de entrevistas e de 

questionários, procurando apreender as suas perceções sobre a realidade concelhia, as 

suas potencialidades, problemas e áreas consideradas problemáticas de intervenção 

prioritária. Pretendeu-se consolidar o diagnóstico e promover a participação e 

implicação dos agentes locais no processo de planificação conjunta, de acordo com a 

metodologia proposta de elaboração do Projeto Educativo Municipal.  
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Foram realizadas 18 entrevistas aos seguintes atores/entidades, incluindo os 

representantes da equipa técnica do projeto: ADIP, Agrupamento de Escolas (2), 

APPACDM, Associação de Pais e Encarregados de Educação, Associação Empresarial, 

Câmara Municipal (3), CBEISA, Centro de Saúde, CPCJ, ICREATE, Juntas de 

Freguesia (4) Projeto CAPRILAN e  Projeto EPIS. Está prevista ainda a realização de 

um focus group com estudantes do Agrupamento de Escolas. 

Procurando promover e sensibilizar para uma participação mais abrangente, foi enviado 

um questionário online às instituições particulares de solidariedade social e às principais 

empresas e associações sociais, culturais e recreativas do concelho. A participação foi, 

no entanto, muito reduzida ou mesmo nula, tendo apenas sido obtida resposta de duas 

associações recreativas e de uma IPSS. 

Apresenta-se de seguida uma síntese da análise de natureza qualitativa feita à 

informação recolhida, num primeiro momento relativamente às perceções sobre o 

Município no geral e de seguida sobre a realidade socioeducativa do concelho. 

 

Potencialidades e oportunidades gerais do Município de Vila Nova de Poiares 

Destacam-se, pela recorrência, os seguintes aspetos: 

 O potencial turístico, essencialmente gastronómico, de natureza e desportivo, do 

concelho, sendo realçado o artesanato e os recursos naturais, como a zona da 

Fraga considerada um espaço de dinamismo do turismo local, o Rio Alva que 

permite fazer canoagem e pesca desportiva 

 Forte zona industrial, contribuindo para a fixação da população e criação de 

postos de trabalho 

 Proximidade e redes informais entre as várias entidades do concelho, permitindo 

uma forte articulação e rápida  capacidade de resposta  

 Facilidade na concretização de parcerias e articulação entre serviços 

 Disponibilidade e proximidade da autarquia e serviços à comunidade 

 Dinamismo do concelho a nível económico, com um elevado número de 

população ativa,  aposta nos recursos endógenos e num programa de 

desenvolvimento estratégico para o concelho 

São ainda referidos, como aspetos positivos do município 
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 Profissionalismo dos técnicos 

 Papel das juntas de freguesia e das associações na dinamização de projetos e 

atividades, na disponibilização de espaços e material informático e apoio à 

população  

 Existência de equipas voluntárias de prevenção dos incêndios no Município 

 Localização do município em termos territoriais e a sua proximidade geográfica 

à cidade de Coimbra, contribuindo para a fixação de população. 

 

Fraquezas e ameaças gerais do Município de Vila Nova de Poiares 

Com frequência, constataram-se os seguintes constrangimentos e ameaças: 

 As acessibilidades rodoviárias para Coimbra e para a IP3, e limitações da rede 

de transportes públicos a nível interno e para os concelhos limítrofes 

 Existência de potencialidades não aproveitadas nem exploradas como o 

artesanato,  pontos turísticos no território como o Rio Alva, percursos pedestres, 

desportos na natureza... 

  Falta de estratégias de promoção e de divulgação do concelho para o exterior 

 Ausência de uma unidade hoteleira e/ou instalações promotoras do turismo rural 

 Fraca qualificação e nível de escolaridade da população do concelho  

 

Salientam-se ainda os seguintes fatores, embora menos recorrentes: 

 Dificuldade em fixar os jovens ou a população geral no município e 

insuficientes políticas de atração de população  

 Valores significativos de emprego precário e desempregados de longa duração. 

 Fraca articulação e trabalho conjunto entre instituições e associações.  

 Duplo envelhecimento do concelho.  

 Fraca utilização pela população de equipamentos e recursos disponibilizados  

 Concelho resistente à inovação,  falta de iniciativas individuais ou empresariais 

de empreendedorismo e inovação 

 A localização territorial do município, podendo a proximidade de Lousã e 

Coimbra constituir um obstáculo ao desenvolvimento do comércio. 
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Pontos fortes e oportunidades do Município de Vila Nova de Poiares – dimensão 

educativa e formativa 

A análise resultante da auscultação dos diferentes atores/entidades sobre as forças e 

oportunidades da realidade educativa do Concelho resultou nos seguintes aspetos: 

 Centros Escolares com boas condições, equipamentos e estruturas de qualidade 

 Corpo docente estável e muito capacitado 

  Desenvolvimento de projetos que tem atuado ao nível da melhoria e sucesso 

escolar, direcionados sobretudo para os alunos do ensino básico, com destaque 

para o EMA, FENIX e EPIS, com intervenção em sala de aula e trabalho direto 

com os pais 

 Relação próxima e informal entre Instituições de Ensino/Agentes educativos e 

Pais/Encarregados de Educação  

 Boa relação, trabalho conjunto e proximidade entre entidades (Câmara 

Municipal, Instituições de Ensino, Associação de Pais, Proteção Civil, 

empresas...)  

 

Pontos fracos e ameaças do Município de Vila Nova de Poiares - dimensão 

educativa e formativa 

Por meio, em grande parte, da realização de retratos da realidade educativa do 

município foi possível identificar e sistematizar os seguintes problemas:  

 Problemas de indisciplina e inúmeras ocorrências de queixas de comportamentos 

disruptivos  

 Oferta escolar limitada, não correspondente à procura nem aos interesses dos 

jovens que leva a que estes se desloquem para escolas fora do concelho  

 Más condições da escola-sede ao nível das infraestruturas e falta de 

humanização nalguns espaços escolares  

 Insucesso escolar significativo 

 Falta de motivação dos alunos em relação à escola, com fracas perspetivas e 

aspirações escolares   

 Desvalorização da escola e desresponsabilização  dos pais e encarregados de 

educação em relação ao percurso escolar dos filhos  

 Fraca perspetiva dos pais em relação ao futuro escolar dos filhos  
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 Défice de número de pessoal não-docente  

 Fraca adesão da população (principalmente jovens e idosos) a atividades e 

cursos de formação, projetos e atividades culturais e recreativas 

 Falta de respostas proactivas e criativas por parte da instituição escolar  e de 

Associações e Centros Recreativos 

 Inexistente ou fraca articulação interconcelhia a nível dos Agrupamentos de 

Escola 

 Fraca visão da relação emprego-formação por parte das empresas  

 Desvalorização e falta de reconhecimento social da certificação dada centros de 

Novas Oportunidades (atuais Qualifica)  

 População desempregada tem sido canalizada para a formação, dando a ilusão de 

uma diminuição do número de desempregados 

 Necessidades de formação pessoal técnico e operacional 

 Corpo docente envelhecido, com alguma resistência à inovação 

 Défice de atividades direcionadas para públicos-alvo específicos- crianças e 

jovens, principalmente do sexo feminino  

 Carência de entidades e instituições que desenvolvam projetos e iniciativas de 

ocupação dos tempos livros das crianças e jovens para além da Câmara 

Municipal  

 Fraca adesão da população a atividades de lazer, convívio e cultura (ex.: teatros, 

saraus..) 

 Dificuldades financeiras que limitam o desenvolvimento de Projetos  

 

Relativamente às propostas de ação prioritárias, para responder aos problemas e 

necessidades identificadas, salientamos as seguintes 

 Desenvolvimento de ações de formação de dupla certificação, abrangendo 

especificamente população adulta pouco qualificada e em risco de exclusão 

social; 

 Dinamização de atividades intergeracionais, contribuindo para a preservação e 

transmissão de conhecimento e saberes e combate ao isolamento da população 

idosa; 
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 Dinamização de mais atividades culturais, artísticas e desportivas respondendo 

aos interesses das populações, atividades de trabalhos manuais, cursos de 

costura, informática, culinária, atividades de leitura, escrita...; 

 Criação de projetos inovadores e de empreendedorismo social; 

 Intervenção ao nível das mudanças de mentalidades através de metodologias 

dinâmicas e inovadoras; 

 Necessidade do projeto “Anos Incríveis” abranger uma faixa etária mais 

alargada.  

 

3. Análise SWOT 

 

A partir da informação recolhida, procedeu-se à elaboração de uma análise SWOT, 

identificando, de forma sintética, as potencialidades, os problemas, constrangimentos e 

oportunidades, de forma a potenciar o delineamento dos eixos e objetivos estratégicos 

de intervenção do Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de Poiares. 

 

Quadro I- 3.26 – Análise SWOT do Concelho de Vila Nova de Poiares 

Pontos Fortes Pontos fracos 

Aposta no desenvolvimento inclusivo e 
sustentável do território  (promoção do 
empreendedorismo, da igualdade de género, 
orçamento participativo...) 

Facilidade na concretização de parcerias e 
articulação entre serviços 

Forte mobilização e profissionalismo das 
instituições : IPSS,CPCJ, Centro de Saúde 

Dinamismo do tecido associativo 

Existência de vários projetos de intervenção 
social, comunitária, de prevenção de 
comportamentos de risco desenvolvidos em 
parcerias  

Existência de vários projetos de promoção do 
sucesso educativo e de prevenção do 
abandono escolar (PorCiM@ - Programa 
EMA, EPIS...)  

Taxa de pré-escolarização elevada 

Estabilidade do corpo docente 

Forte redução da taxa de retenção  

Taxas de retenção ensino básico inferiores à 

Redução da taxa de natalidade 
 
Disparidades  territoriais  - risco de 
concentração de equipamentos e serviços, 
com limitações de acesso a franjas da 
população  
 
Limitações na rede de transportes públicos 
 
Fragilidade do tecido empresarial 
 
Baixo nível de qualificação da população 
 
Necessidades de Formação Parental para 
capacitação das famílias 
 
Fraco índice de paridade de género na 
população jovem mais qualificada. 
 
Falta de atualização  e/ou de  divulgação de 
instrumentos de gestão  (ex. Plano de 
desenvolvimento estratégico do Concelho, 
Carta Educativa, relatórios de monitorização e 
avaliação da intervenção; estudos sobre a 
realidade do concelho)  
 
Fraca divulgação e visibilidade da oferta 
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média nacional, principalmente no 2º ciclo 

Aposta nos cursos profissionais 

Existência de uma Universidade Sénior 

Existência de um Centro Qualifica  

 

 

 

formativa 
 
Carências em recursos humanos  e 
necessidades de atualização de formação 
 
Número significativo de sinalizações e 
acompanhamento na CPCJ 
 
Limitações na diversificação e divulgação da 
oferta educativa e formativa 
 
Taxas muito elevadas de retenção no 12ºano 
 
Pouca participação e responsabilização dos 
pais no processo educativo 
 
Oferta cultural limitada 
 
 
 

Oportunidades Ameaças 

Integração na CIM Coimbra 
 
Possibilidade de financiamentos externos 
 
Proximidade de centros de 
inovação/conhecimento UC IPC 
 
Desenvolvimento das TIC  
 
Importância do capital humano  
 
Programa Nacional de Promoção do Sucesso 
Escolar 
 

Duplo envelhecimento da população a nível 
nacional  
 
Impacto da crise económica e restrições 
financeiras, limitando a possibilidade e 
intenções de investimento 
 
Impacto do desemprego jovem e qualificado 
na motivação e aspirações de projetos de vida 
dos jovens 
 
Nível de atratividade da oferta educativa e 
formativa de concelhos limítrofes 

 
 

Entre os vários desafios que o diagnóstico permitiu definir, destacam-se os seguintes:  

 Melhorar a articulação formal entre serviços/instituições, potenciando sinergais 

e promovendo a aprendizagem comum e a consolidação de comunidades de 

práticas; 

 Melhorar os processos de monitorização e avaliação dos projetos e atividades; 

 Promover a qualidade do sucesso educativo; 

 Incentivar o envolvimento e participação parental no processo educativo; 

 Elevar os níveis de qualificação da população; 

 Promover a inserção profissional. 
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II – PLANO DE AÇÃO 
 

A definição das linhas estruturantes do Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de 

Poiares 2018-2021 teve em consideração 1) os resultados do Diagnóstico concelhio 

realizado; 2) as orientações emanadas a nível supraconcelhio, regional, nacional ou 

europeu;  3) os objetivos estratégicos  do Conselho Municipal de Educação de Vila 

Nova de Poiares;  e  4 ) a necessidade de articulação com outros Planos Estratégicos do 

concelho e com os projetos educativos de escola.  

O Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de Poiares tem de ser visto numa lógica de 

complementaridade com os restantes documentos estratégicos municipais para o 

desenvolvimento local, em áreas como o desenvolvimento económico, a ação social, 

desporto, cultura, entre outras, destacando-se a estreita articulação na sua elaboração 

com o Plano de Desenvolvimento Social. 

 

1. Quadro de referência estratégico 

 

A articulação e  o alinhamento com  outros instrumentos de planeamento a nível 

concelhio, regional, nacional e supranacional tornam-se cruciais numa ótica de 

concertação estratégica, que vise potenciar sinergias e uma maior eficiência na gestão 

de recursos humanos e materiais, bem como oportunidades futuras de financiamentos. 

O Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de Poiares encontra-se, assim, alinhado 

com as principais prioridades estratégicas definidas na Estratégia Europa 2020 

(Comissão Europeia, 2012). A definição dos seus eixos estratégicos teve em 

consideração os objetivos temáticos de Portugal 2020 (Agência para o Desenvolvimento 

e Coesão, 2014), bem como os eixos de intervenção prioritária do Programa Nacional 

para a Coesão Territorial (2016), do Programa Operacional da Região Centro – Centro 

2020 (s.d), do CRER 2020 (2013), do Programa Operacional Temático do Capital 

Humano 2020 (s.d), Programa Operacional Temático para a Inclusão Social e Emprego 

2020 (2014) e do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra 2014-

2020 (Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 2014). 
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A Estratégia Europa 2020 estabelece como prioridades estratégicas a promoção de um 

crescimento inteligente, mediante a aposta na educação, na investigação e inovação; a 

promoção um crescimento sustentável, através do desenvolvimento de uma economia 

mais eficiente na utilização dos recursos, mais ecológica, mais competitiva; e a 

promoção de um crescimento inclusivo, através do incremento de uma economia com 

níveis de emprego que assegure a coesão económica, social e territorial.  

A programação do Portugal 2020 reflete o alinhamento estratégico com as prioridades 

da Estratégia Europa 2020. Dos objetivos temáticos assumidos no Portugal 2020 

sublinham-se os 8 9 e 10: “Promover a sustentabilidade e a qualidade do Emprego e 

apoio à mobilidade dos trabalhadores; Promover a inclusão social e combate à pobreza e 

discriminação; Investir na educação, na formação e na formação profissional para a 

aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida” (Agência para o 

Desenvolvimento e  Coesão, 2014).  

Destacam-se então os seguintes instrumentos estratégicos e respetivos domínios, 

objetivos e eixos de intervenção que a nível europeu, nacional e regional refletem as 

prioridades de investimento: 

Quadro II- 1.1 – Quadro e referencial estratégico 

PROGRAMA DOMÍNIOS OBJETIVOS TEMÁTICOS 

Estratégia Europa 

2020 

Crescimento 

inteligente 

Educação 

- Reduzir a taxa de abandono escolar precoce 

para menos de 10% 

- Aumentar para, pelo menos, 40% a 

percentagem da população na faixa etária dos 

30-34 anos que possui um diploma do ensino 

superior 

Crescimento 

inclusivo 

Emprego 

- Aumentar para 75% a taxa de emprego na 

faixa etária dos 20-64 anos 

Lutar contra a pobreza e a exclusão social 

- Reduzir, pelo menos, em 20 milhões 

(Estratégia Portugal 2020 com meta de 200 

mil) o n.º de pessoas em situação de pobreza 
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ou de exclusão social 

PROGRAMA EIXOS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

 

 

Programa Nacional 

para a Coesão 

Territorial 

Eixo 1: Território interior mais coeso, através da construção de 

“sistemas capazes de promover a inclusão social e a equidade 

através de uma maior igualdade de competências territoriais, 

promovendo uma melhor articulação entre a oferta de serviços 

urbanos e rurais e propondo novos serviços em rede que 

valorizem visões intersectoriais e interescalares” 

Eixo 2: Território interior mais competitivo, através do 

alargamento das “capacidades de desenvolvimento dos 

territórios do interior, potenciando novas estratégias de 

valorização dos seus recursos, ativos e agentes, assim como a 

geração de maiores níveis de atratividade” 

Eixo 3: Território interior mais sustentável, através da 

potenciação da “diversidade geográfica, integrando a paisagem, 

os recursos endógenos, o património natural e cultural em prol 

de uma maior sustentabilidade”; 

Eixo 4: Território interior mais conectado, através do reforço da 

“conectividade dos territórios do interior, facilitando a sua 

inserção em espaços mais alargados, por forma a potenciar os 

relacionamentos entre as bases produtivas litoral-interior, de 

fronteira e com a diáspora, gerando, assim, novas formas de 

articulação e de organização para a coesão, a competitividade e 

a sustentabilidade”; 

Eixo 5: Território interior mais colaborativo, através da 

promoção de uma “transversalidade da atuação interministerial, 

valorizando as lideranças locais e a capacitação institucional, 

difundindo plataformas de diálogo e de cocriação, de 

experimentação e implementação de políticas” 

CRER 2020 

Eixo 1: Promover a internacionalização da economia regional e 

a afirmação de um tecido económico resiliente, industrializado, 

inovador e qualificado; 

Eixo 2: Reforçar o potencial humano e a capacitação 

institucional das entidades regionais 

Eixo 3: Fortalecer a coesão social e territorial, potenciando a 

diversidade e os recursos endógenos 

Eixo 4: Consolidar a atratividade e a qualidade de vida nos 
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territórios 

Eixo 5: Afirmar a sustentabilidade dos recursos 

Programa 

Operacional da 

Região Centro – 

Centro 2020 

(PO Centro 2020) 

Eixo 1: Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)  

Eixo 2: Competitividade e Internacionalização da Economia 

Regional (COMPETIR)  

Eixo 3: Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)  

Eixo 4: Promover e Dinamizar a Empregabilidade 

(EMPREGAR e CONVERGIR)  

Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR 

e CONVERGIR)  

Eixo 6: Afirmar a sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR) 

Eixo 7: Afirmar a sustentabilidade dos territórios 

(CONSERVAR) 

Eixo 8: Reforçar a capacitação institucional das entidades 

regionais (CAPACITAR) 

Eixo 9: Reforçar a rede urbana (CIDADES) 

Programa 

Operacional 

Temático Capital 

Humano 2020 

(POCH 2020) 

Eixo 1: Promoção do sucesso educativo, combate ao abandono 

escolar e reforço da qualificação dos jovens 

Eixo 2: Reforço do ensino superior e da formação avançada 

Eixo 3: Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço 

da empregabilidade 

Eixo 4: Qualidade e inovação do sistema de educação e 

formação 

Programa 

Operacional 

Temático Inclusão 

Social e Emprego 

2020 

(POISE 2020) 

Eixo 1: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego 

Eixo 2: Iniciativa Emprego Jovem 

Eixo 3: Promover a inclusão social e combater a pobreza e a 

discriminação 

Plano Estratégico 

da Região de 

Coimbra  

2014-2020 

Valorização e gestão dos recursos endógenos 

- “Conservar e valorizar o espaço florestal e rural 

- Conservar e valorizar o património construído e imaterial 

- Diversificar a atividade económica dos territórios rurais, tendo 



68 
 

em vista o aumento do valor acrescentado, exportações e 

emprego qualificado 

- Reduzir custos de ineficiências na produção, abastecimento e o 

consumo de água e energia 

- Assumir o rio Mondego, a mancha florestal, a costa litoral e o 

património cultural e construído de Coimbra como os principais 

recursos integradores das várias intervenções de valorização e 

gestão dos recursos endógenos” 

Inovação e capital humano 

- “Reforçar a especialização produtiva da região em atividades 

intensivas em tecnologia e conhecimento 

- Melhorar a capacidade exportadora regional 

- Aumentar a capacidade de absorção do tecido empresarial 

regional dos recursos humanos qualificados” 

Coesão e inclusão social 

- “Aumentar a capacidade instalada em respostas sociais e 

corrigir as desigualdades de acesso aos equipamentos e serviços 

sociais 

- Eliminar custos de ineficiências na oferta de equipamentos e 

serviços sociais” 

 

 

Mais recentemente a Estratégia Portugal pós-2020, apresenta dois grandes eixos 

transversais visando promover a competitividade e inovação: 

 Competitividade para a Convergência e Emprego (aposta na Inovação, 

Conhecimento e Qualificação, Formação e Emprego); 

 Competitividade e Coesão (aposta na Energia e Alterações Climáticas, 

Economia do Mar, Redes e Mercados Globais e ainda a Interioridade e Mercado 

Ibérico) (República Portuguesa, s.d). 

Transversalmente, prioriza-se a continuidade do investimento na Educação, entendida 

como um forte fator de desenvolvimento do país. Como tal, será prioridade estratégica 

tanto no plano da Competitividade Externa (através do investimento quer na educação 

quer na formação profissional), como no plano da Coesão Interna (combate às 

desigualdades e ao desemprego). 
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A aposta na qualificação e formação será concretizada por meio de um investimento na 

educação e formação dos jovens (implementação de medidas de combate ao abandono/ 

insucesso escolar, de alinhamento das vias profissionalizantes no secundário com as 

novas especializações, de formação superior de curta duração para novas profissões e de 

formação avançada) e dos adultos (medidas de reconversão para as novas 

competências). Já a aposta no emprego será concretizada mediante a prática de medidas 

com efeito no aumento estrutural da taxa de emprego (como, por exemplo, estágios 

profissionais) e por meio da execução de ações dirigidas ao reforço das taxas de 

atividade com incidência em grupos específicos e vulneráveis (Jovens NEET - jovens 

dos 18 aos 29 que não trabalham, não estudam nem estão a frequentar ações de 

formação, desempregados de longa duração e população idosa) (República Portuguesa, 

s.d). 

2. Eixos e objetivos estratégicos 

 

O Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de Poiares, em consonância com as 

orientações estratégicas e eixos de atuação da Estratégia Europa 2020, Programa 

Nacional para a Coesão Territorial, do Programa Operacional da Região Centro – 

Centro 2020 e do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra 2014-

2020, apresenta quatro eixos estratégicos: 1) Governação e gestão integrada; 2) 

Inovação e aprendizagem ao longo da vida; 3) Sucesso educativo; e 4) Espaços e 

equipamentos, integrando cada um dois domínios de intervenção, com exceção do 

último. 

 

Quadro II- 2.1 Eixos e domínios do Projeto Educativo Municipal 

Governação e gestão 

integrada 

Cooperação e comunicação 

Capacitação para a ação 

Inovação e 

aprendizagem ao 

longo da vida 

Formação e aprendizagem ao longo da vida 

Inovação e empreendedorismo 

Sucesso educativo 
Promoção da qualidade do sucesso educativo 

Envolvimento e participação parental 

Espaços e 

equipamentos 
Valorização dos espaços e equipamentos 
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2.1 Governação e gestão integrada 

 

O atual conceito de governação integrada associa-se sobretudo a três ideias basilares:  

i) a uma restrição e a uma maior contingencialidade do papel das instâncias 

estatais na determinação das vias de desenvolvimento social e económico;  

ii) a um conjunto de processos e mecanismos de inovação, no contexto 

organizacional e na construção da ação e da participação;  

iii) a um trabalho articulado entre instâncias e atores diferenciados, 

comportando, em paralelo, uma maior abertura, horizontalidade e transparência 

em termos de coordenação.  

Assim, no âmbito de uma “gestão integrada” a nível local, a cooperação intersectorial e 

a contratualização entre organizações públicas (com funções doravante de “animação” e 

de coordenação), organizações privadas (lucrativas ou do terceiro setor) e cidadãos 

assumem uma grande centralidade. Consubstancia-se, deste modo, uma forma de 

governação que conduza, como prática, orientação e desiderato, a processos de 

desenvolvimento sustentável e coeso, o que implica, necessariamente, uma maior 

proatividade dos agentes locais, bem como processos de interconexão e de partilha. Tais 

processos, que não deixam de colocar questões críticas de relevo, nomeadamente sobre 

as condições reais dessa partilha e sobre as dimensões e perspetivas diferenciadas do 

que ela significa e das responsabilidades que comporta, são essenciais numa perspetiva 

de desenvolvimento integrado e devem constituir-se como base de cooperação entre 

parceiros e entre estes e as populações. Assim, desde logo, é necessário refletir sobre o 

modo de perspetivar a relação entre causas (muitas vezes supra territoriais) e 

manifestações locais de problemas sociais, realizando estudos que permitam conhecer 

melhor para melhor decidir e intervir, bem como sobre a articulação, coerente e 

sustentável, entre coesão social e coesão económica a um nível territorial.  

Do mesmo modo, é necessário considerar dinâmicas de capacitação de populações e 

profissionais, por via nomeadamente de sistemas articulados e inteligentes de 

construção e partilha de informação, quer sobre direitos e deveres inerentes ao 

compromisso assumido de promoção de desenvolvimento integrado e prospetivo, quer 
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sobre o próprio território e as ações que visam potenciar os respetivos recursos ou gerar 

novas vias de ação. Com efeito, a partilha de informação, de forma compreensível e 

adaptada aos diversos públicos, entre as várias estruturas e parceiros é inequivocamente 

um fator de eficácia e eficiência inerente a processos consequentes de governança 

territorial, bem como de solidariedade inter e intra organismos e contextos locais e supra 

locais. 

Nesta perspetiva, considerou-se, no Projeto Educativo Municipal (2018-2021) do 

Concelho de Vila Nova de Poiares, dois objetivos estratégicos (Quadro II- 2.2) 

integrados nos dois domínios de intervenção considerados no primeiro eixo estratégico 

(cooperação e comunicação; capacitação para a ação):  

1) Consolidar a articulação e colaboração estratégica interinstitucional e intersectorial 

para a promoção de uma política local concertada;  

2) Reforçar as competências para uma intervenção qualificada potencializadora de um 

desenvolvimento local  integrado, inclusivo e sustentável. 

 

2.1.1 Domínios de intervenção, metas e projetos estruturantes 

Apresentam-se, de seguida, para cada domínio de intervenção, as metas e os projetos 

estruturantes, explicitando-se para cada projeto, o público alvo, objetivos, estratégias e 

promotores. 

Quadro II- 2.2 Eixo estratégico 1 Governação e gestão integrada 

 

Domínio de Intervenção – Cooperação e Comunicação 
 

Objetivo estratégico - Consolidar a articulação e colaboração estratégica interinstitucional e 

intersectorial para a promoção de uma política educativa local concertada 

Metas Implementar plataforma eletrónica para partilha e atualização de informação 

até 2019 

Atualizar semestralmente a informação 

Elaborar plano intermunicipal da rede educativa e formativa até 2021 

Elaborar  em 2021 novo PEM  

Projeto Acompanhamento e Monitorização do PEM | Projeto Educativo Municipal 

Grupo Alvo CME | Conselho Municipal de Educação e Comunidade em Geral 
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Objetivos  Garantir o acompanhamento e avaliação do processo de 

implementação do projeto Educativo Municipal  

 Reforçar a articulação e as sinergias entre as várias instituições e 

parceiros sociais 

Estratégias Definição de grupos de trabalho temáticos 

Criação/uniformização de instrumentos de trabalho 

Promotores Membros do Conselho Municipal de Educação e outros considerados de 

interesse relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos 

Projeto Comunicação e Divulgação 

Grupo Alvo Conselho Municipal de Educação e Comunidade em Geral 

Objetivos  Ampliar a partilha de informação entre parceiros e entre 

Entidades/Instituições 

 Intensificar a comunicação e divulgação das iniciativas em curso junto 

da comunidade 

 Consolidar práticas de divulgação da oferta educativa e formativa, 

projetos, atividades e outras consideradas de interesse relevante para 

a prossecução dos objetivos estabelecidos 

Estratégias Criação de espaços de divulgação e atualização da informação – plataforma 

eletrónica,  páginas eletrónicas, entre outros 

Promotores Membros do Conselho Municipal de Educação e outros considerados de 

interesse relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos 

Projeto Cooperação Intermunicipal e Supramunicipal 

Grupo Alvo Conselho Municipal de Educação e Comunidade em Geral 

Objetivos  Reforçar o trabalho de cooperação e a articulação inter e 

supramunicpal 

 Melhorar a comunicação e divulgação das iniciativas em curso 

localmente e regionalmente 

Estratégias Realização e consolidação de protocolos de cooperação 

Promotores Membros do Conselho Municipal de Educação e outros considerados de 

interesse relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos; 

Agrupamentos de Escolas Regionais; CIM-RC; Dgeste; Câmaras Municipais 

 
 

Domínio de intervenção – Capacitação para a Ação 

 

Objetivo estratégico - Reforçar competências visando o desenvolvimento e um projeto educativo 
municipal integrado, inclusivo e sustentável 

Metas Realizar até 2021, pelo menos, 3 estudos  

Rever a Carta Educativa até final de 2018 

Implementar o plano de formação contínua estabelecido  (taxa de execução de 

90%) 

Projeto Conhecer para Agir 
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Grupo Alvo Comunidade em Geral 

Objetivos  Partilhar a atualização da informação relativa aos principais 

indicadores no domínio educativo 

 Realizar estudos sobre temáticas específicas, promovendo o 

conhecimento científico da realidade do Concelho 

Estratégias Atualização dos documentos estratégicos concelhios, nomeadamente da Carta 

Educativa, entre outros que venham a ser produzidos no âmbito da Educação 

Promotores Membros do Conselho Municipal de Educação e outros considerados de 

interesse relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos; 

Instituições do Ensino Superior 

Projeto Capacitação Técnica e Institucional 

Grupo Alvo Profissionais, dirigentes e outros considerados de interesse relevante para a 

prossecução dos objetivos 

Objetivos  Promover competências de gestão e organização das instituições, 

nomeadamente da rede social 

 Capacitar os técnicos da rede social e solidária, bem como outros 

parceiros em domínios específicos para uma intervenção qualificada 

Estratégias Elaboração/Implementação de planos de formação contínua 

Promotores Membros do Conselho Municipal de Educação e outros considerados de 

interesse relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos 

 

2.2 Inovação e aprendizagem ao longo da vida 

 

A educação e a formação são fatores centrais na promoção do desenvolvimento pessoal, 

social e económico, com impacto na redução da pobreza, na diminuição das 

desigualdades, no aumento das capacidades, competências e oportunidades sociais, 

potenciando uma cidadania crítica e participativa, essencial para a construção de uma 

comunidade mais coesa e equitativa.  

A aprendizagem ao longo da vida apresenta-se como uma estratégia central para a 

promoção de uma cidadania ativa e da empregabilidade nas sociedades atuais, 

globalizadas e do conhecimento. O ritmo acelerado das transformações sociais, 

económicas e tecnológicas acentua a centralidade da aprendizagem ao longo da vida nos 

processos educativos e formativos atuais, enquanto processo contínuo de aprendizagem, 

ultrapassando claramente os tempos e espaços escolares.  

A empregabilidade está relacionada com o desenvolvimento das qualificações e 

competências individuais, implicando assim uma aposta no aumento do nível de 
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educação/formação e/ou em processos de reconversão profissional. Refira-se, contudo 

que a relação entre a educação, emprego e desenvolvimento é complexa (Azevedo, 

2002).  A empregabilidade depende do modo de funcionamento do mercado de trabalho 

e dos empregos disponíveis, sendo assim fundamental uma articulação entre a oferta 

educativa/formativa e o mercado de trabalho e a promoção de contextos promotores de 

projetos empreendedores sustentáveis e inovadores.  

Perante a particular dificuldade de transição dos jovens para a vida ativa estes devem 

constituir um elemento central nas políticas ativas de emprego. Como referem Beja, 

Cidrais, Soares e Fialho ( 2015)  muitos dos jovens que não estudam, não trabalham e 

não frequentam qualquer formação (Jovens NEET), apresentando trajetórias escolares 

marcadas pela exclusão, encontraram-se nesta situação por falta de oportunidade de 

acesso a estudos ou trabalho. O reforço da qualificação e da formação profissional é 

assim condição fundamental de partida para o desenvolvimento pessoal, contribuindo 

para a definição de percursos de vida e a melhoria das oportunidades de inserção 

profissional. A redução do abandono precoce de educação e formação (jovens dos 18-24 

sem o ensino secundário completo e que não estão inscritos  no sistema de educação e 

formação) é um dos objetivos Estratégia Europa 2020, visando o crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo (Álvares, Calado, Estevão, Merlini & Nalha, 2014; 

Parlamento Europeu, 2013; Por Uma Estratégia RAP, 2016; Rede Eurydice, 2014). Tal 

implica o desenvolvimento de uma política de reintegração, destinada a jovens que 

viram os seus percursos educativos e formativos interrompidos por diferentes razões e 

que, efetivamente, abandonaram o sistema de ensino de forma prematura, 

proporcionando-lhes a oportunidade de retomar os estudos  e adquirir qualificações. 

Melhorar o nível de qualificação dos cidadãos e promover o empreendedorismo de 

génese local constituem, pois,  objetivos basilares para a capacidade de inovação e 

valorização endógena dos territórios. O empreendedorismo aparece como crucial para o 

desenvolvimento local, articulando necessariamente uma lógica de coesão social e da 

equidade económica, promovendo o envolvimento dos cidadãos na construção de 

respostas inovadoras a problemas individuais e/ou sociais. Estimular o 

empreendedorismo significa estimular a iniciativa e a inovação para identificar e 

valorizar os recursos endógenos, centrais para um desenvolvimento local assente nas 

potencialidades do território. 
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Garantir o acesso à aprendizagem ao longo da vida, visando a capacitação e 

empoderamento das pessoas, nomeadamente em situação de desfavorecimento social, 

torna-se, assim crucial não só para a promoção de dinâmicas sociais de inovação e 

competitividade económica, mas também para a promoção de uma cidadania ativa, da 

coesão social e de um território mais inclusivo. 

Neste sentido, considerou-se, no Projeto Educativo Municipal (2018-2021) do Concelho 

de Vila Nova de Poiares, dois objetivos estratégicos (Quadro II- 2.3) integrados nos 

dois domínios de intervenção considerados no segundo eixo estratégico (Formação e 

aprendizagem ao longo da vida; Inovação e empreendedorismo):  

1) - Promover a empregabilidade e a participação cidadã; 

2) - Estimular o empreendedorismo, promovendo um contexto promotor de 

projetos empreendedores sustentáveis e inovadores. 

 

2.2.1 Domínios de intervenção, metas e projetos estruturantes 

Apresentam-se, de seguida, para cada domínio de intervenção, as metas e os projetos 

estruturantes, explicitando-se para cada projeto, o público alvo, objetivos, estratégias e 

promotores. 

Quadro II- 2.3 Eixo estratégico 2 - Inovação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Domínio de intervenção – Formação e Aprendizagem ao Longo da Vida 
 

 

Objetivo estratégico – Promover a empregabilidade e a participação cidadã 

Metas Implementar plano de formação  - taxa de execução de 90%   

Reduzir para metade, até 2021, a % de jovens NEET (18-29 anos que não 

estudam nem trabalham) contabilizados no concelho em 2018 

Aumentar a taxa de prosseguimento de estudos dos jovens que concluem o 

ensino secundário 

Realizar, pelo menos, 3 protocolos com empresas e entidades locais  para 

realização de estágios  e atividades de aprendizagem em contexto de trabalho 

Aumentar a participação em ações de aprendizagem ao longo da vida 

Reduzir a taxa de analfabetismo 

Projeto Aprendizagem ao longo da vida 

Grupo Alvo Jovens NEET (18-29 anos que não estudam nem trabalham), desempregados, 

desempregados de longa duração e beneficiários de prestações sociais, , 
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adultos analfabetos funcionais ou literais  

Comunidade em geral 

Objetivos  Atualizar a informação relativa aos principais indicadores de formação 

da população e das empresas 

 Monitorizar as necessidades de formação das empresas e IPSS 

 Responder às necessidades e interesses específicos de formação da 

população  

 Elevar o nível de qualificação da população 

 Criar oportunidades de conclusão do ensino secundário, 

principalmente  a jovens NEET 

Estratégias Elaboração, implementação e  monitorização/avaliação do plano de formação 

Realização de workshops, ações e atividades de formação e de aprendizagem 

ao longo da vida 

Dinamização do Projeto Letras Prá Vida 

Atribuição de bolsas de estudo a jovens para a frequência de ensino superior 

Apoio à participação na Universidade de Verão da Universidade de Coimbra 

Promotores IEFP/Serviço de Emprego da Lousã; QUALIFICA/ADIP; Universidade Sénior; 

Câmara Municipal/GIP; Agrupamento de Escolas; AEDP; iCreate; Instituições 

de Ensino Superior; Juntas de Freguesia, entre outros considerados de 

interesse relevante para a prossecução dos objetivos propostos 

Projeto Aprendizagem em contexto de trabalho  

Grupo Alvo Jovens com particular incidência aos alunos com NEE 

Objetivos  Proporcionar experiências em contexto real de trabalho através de 

estágios não remunerados 

Estratégias Elaboração de protocolos de colaboração com Entidades e Empresas Locais 

Realização de visitas direcionadas em Entidades e Empresas para observação e 

treino de competências 

Realização de estágios não remunerados e estágios de Verão   

Promotores IEFP/Serviço de Emprego da Lousã; QUALIFICA/ADIP; Câmara Municipal/GIP; 

Agrupamento de Escolas; APPACDM; AEDP 

 
 

Domínio de intervenção – Inovação e Empreendedorismo 
 

 

Objetivo estratégico –Estimular o empreendedorismo, promovendo um contexto promotor de 

projetos empreendedores sustentáveis e inovadores 

Metas Aumentar todos os anos o número de projetos inovadores  

Aumentar o número de pessoas apoiadas no âmbito da criação de projetos e de 

emprego, incluindo autoemprego 

Projeto Desafios e Inovação 

Grupo Alvo Comunidade e população escolar 
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Objetivos  Incentivar a criação de projetos inovadores tendo por base os recursos 

endógenos, nomeadamente os produtos tradicionais, tais como  

gastronomia, artesanato, agricultura, silvicultura  e caprinicultura. 

 Promover o empreendedorismo através do apoio a projetos de 

desenvolvimento de competência pessoais e profissionais e de 

autoemprego 

Estratégias Dinamização do Centro de Competências da Caprinicultura 

Apoio à realização de Projetos de Empreendedorismo e Empreendedorismo 

Social 

Dinamização do Projeto Empreendedorismo nas Escolas 

Dinamização do Projeto Horta Comunitária  

Promotores IEFP/Serviço de Emprego da Lousã; QUALIFICA/ADIP; Câmara 

Municipal/GIP/GAE; Agrupamento de Escolas; AEDP; MicroNinho/ADSSCL; 

CIM-RC; Banco de Recursos da ARCIL; CDSS Coimbra e outros considerados de 

interesse relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos  

 

2.3 Sucesso educativo 

 

A promoção do sucesso escolar tem vindo a constituir uma prioridade política nas 

últimas décadas. Garantir igualdade de oportunidades de sucesso, e não só de acesso, 

torna-se um imperativo para a construção de “uma escola de todos e para todos”, 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.   

A importância da contextualização das políticas e práticas de promoção do sucesso 

educativo é salientada no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, ao 

assumir como princípio que são    

as comunidades educativas quem melhor conhece os seus contextos, 

as dificuldades e potencialidades, sendo, por isso, quem está melhor 

preparado para encontrar soluções locais e conceber planos de ação 

estratégica, pensados ao nível de cada escola, com o objetivo de 

melhorar as práticas educativas e as aprendizagens dos alunos 

(Preâmbulo Resolução do Conselho de Ministros nº 23/2016 de 11 de 

abril) 

A promoção de um ensino e aprendizagens de qualidade e de percursos educativos e 

formativos mais inclusivos e equitativos, garantindo uma efetiva igualdade de 

oportunidades, não é uma responsabilidade só da escola, mas implica uma mobilização 



78 
 

sociocomunitária, destacando-se o envolvimento e a participação parental e das 

autarquias,  assente em compromissos locais. 

O desenvolvimento de um sistema educativo e formativo de qualidade, mais eficiente, 

inclusivo e equitativo é crucial para a promoção de trajetórias escolares de sucesso, 

contribuindo para a redução do abandono precoce de educação e formação. O abandono  

tem um impacto negativo não só para o jovem e para a sua família, mas também para a 

sociedade e para a economia, constituindo assim um grave problema individual, social e 

económico. As ações a implementar devem desenvolver-se por meio de diferentes 

frentes no sentido de, primeiramente, prevenir o risco de abandono, de o evitar, e, em 

última instância, de compensar os que já abandonaram. Isto é, desenvolvendo medidas 

de prevenção, intervenção e compensação. Nas recomendações sobre políticas 

educativas ao nível da prevenção do abandono escolar, a Comissão Europeia aponta a 

necessidade de se incorporar uma visão de educação que seja efetivamente inclusiva e 

centrada no estudante, e a criação de uma “abordagem escolar integrada” para o 

abandono escolar (Direção-Geral da Educação e Cultura, 2015). Esta abordagem 

implica a adoção de práticas coesas, conjuntas e colaborativas, num autêntico 

envolvimento da comunidade escolar.  

Apesar da escola ser um ator chave na promoção de percursos educativos de sucesso, 

jamais poderá trabalhar de forma isolada uma vez que prevalecem inúmeros fatores 

externos que influenciam quer o nível de envolvimento e sucesso dos alunos, quer a sua  

desvinculação progressiva.  O insucesso e abandono deverá ser enfrentado por meio de 

estratégias e da coordenação de políticas relacionadas com bem-estar, com a segurança 

social, (des)emprego, e através de uma ação concertada dos diferentes intervenientes da 

comunidade (Por Uma Estratégia RAP, 2016). 

A literatura sublinha a importância do desenvolvimento de estratégias de fortalecimento 

da relação escola-família. A evidência empírica tem vindo a demonstrar como a estreita 

relação e cooperação estabelecida entre as famílias e a escola traz múltiplos benefícios, 

tanto para as crianças, como para os pais e os professores. O desenvolvimento de uma 

relação de parceria entre escola-família, potenciando o envolvimento e a participação 

parental e uma maior articulação e cooperação entre as famílias e as escolas, tem um 

impacto positivo em todos os intervenientes, contribuindo para o aumento da eficiência 

e da qualidade das aprendizagens (Sousa & Sarmento, 2010).  
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A família influencia, direta ou indiretamente, o sucesso/insucesso escolar da criança. O 

envolvimento e compromisso parental com a instituição escolar são fatores que 

contribuem para o sucesso escolar. Competências e formas de parentalidade mais 

positivas e  de expetativas mais satisfatórias face à escola e ao futuro das crianças são 

fatores fundamentais para um maior envolvimento e vinculação das crianças e jovens 

com a escola, proporcionando um ambiente promotor de aprendizagem e de sucesso. A 

presença ativa e maior proximidade de relações influencia positivamente o processo de 

aprendizagem, aumenta o desempenho escolar e aproveitamento, a autoestima, a 

motivação, o interesse e as expetativas das crianças, o que se traduz em atitudes mais 

positivas perante a escola.  

Neste  sentido, considerou-se, no Projeto Educativo Municipal (2018-2021) do Concelho de 

Vila Nova de Poiares, os dois objetivos estratégicos (Quadro II- 2.4) integrados nos dois 

domínios de intervenção considerados no terceiro eixo estratégico (Promoção da 

qualidade do sucesso educativo; Envolvimento e participação parental):  

1) - Promover o desenvolvimento de um sistema educativo e formativo de 

qualidade, mais eficiente, inclusivo e equitativo; 

2) - Promover o envolvimento parental no projeto educativo e formativo da 

escola. 

 

2.3.1 Domínios de intervenção, metas e projetos estruturantes 

Apresentam-se, de seguida, para cada domínio de intervenção, as metas e os projetos 

estruturantes, explicitando-se para cada projeto, o público alvo, objetivos, estratégias e 

promotores. 

 

Quadro II- 2.4 Eixo estratégico 3 - Sucesso educativo 

 

Domínio de intervenção – Promoção da qualidade do sucesso educativo 
 

 

Objetivo estratégico – Promover o desenvolvimento de um sistema educativo e formativo de 

qualidade, mais eficiente, inclusivo e equitativo  
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Metas Melhorar as classificações dos alunos em provas nacionais e exames em 

comparação com a média nacional e da CIM 

Reduzir tendencialmente a taxa de abandono precoce de educação e formação 

para 10% 

Melhorar os níveis de desempenho cívico dos alunos  

Aumentar o grau de participação e satisfação dos alunos face ao projeto 

educativo do agrupamento  

Projeto Aprendizagem e desempenho escolar 

Grupo Alvo Comunidade escolar 

Objetivos  Reforçar a aquisição de competências pessoais e sociais nos alunos 

desde a educação pré-escolar  

 Aumentar o nível do sucesso escolar 

 Reduzir as taxas de retenção 

 Melhorar o desempenho cívico dos alunos 

 Consolidar a articulação interciclos 

Estratégias Continuação dos projetos de promoção do sucesso educativo e de melhoria das 

aprendizagens escolares em curso 

Incentivo à participação dos alunos e da Associação de Estudantes no 

Agrupamento de Escolas (atividades, projetos e tomada de decisão) 

Articulação efetiva e eficiente entre entidades, designadamente com o SNIPI; 

CPCJ; Ministério Público; EMAT e outros, na prevenção dos comportamentos 

de risco 

Promotores Agrupamento de Escolas; Agrupamentos de Escolas Regionais; AEDP; Câmara 

Municipal; CIM-RC; CPCJ; MP | EMAT; SNIPI; AHBVVNP; e outros considerados 

de interesse relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos  

Projeto Escola Inclusiva e Atrativa 

Grupo Alvo Comunidade  escolar 

Objetivos  Garantir a igualdade de oportunidades de acesso à educação 

 Garantir a igualdade de oportunidades de sucesso educativo 

 Diminuir o abandono precoce de educação e formação 

 Aumentar as taxas de conclusão do ensino secundário 

Estratégias Continuação dos projetos de promoção do sucesso educativo e de inclusão 

social 

Alargamento do apoio prestado através da ação social escolar (a gratuitidade 

de manuais escolares; aquisição de material escolar; atividades de animação e 

de apoio à família; transportes escolares, entre outros) 

Desenvolvimento de estratégias e percursos educativos diferenciados e 

individualizados, adequados às características dos alunos 

Planeamento da oferta educativa e formativa a nível intermunicipal  

Desenvolvimento da rede de transportes intermunicipal 

Promotores Agrupamento de Escolas; AEDP; Câmara Municipal; CDSS Coimbra e outros 

considerados de interesse relevante para a prossecução dos objetivos 

estabelecidos  
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Domínio de intervenção – Envolvimento e Participação  Parental 
 

Objetivo estratégico - Promover o envolvimento parental no projeto educativo e formativo da 

escola 

Metas Aumentar o número de atividades e projetos desenvolvidos pelos pais e APEE. 

Projeto Envolver e Participar 

Grupo Alvo Comunidade escolar 

Objetivos  Reforçar a participação e colaboração da Associação de Pais na Escola 

 Sensibilizar os pais e encarregados de educação para a valorização da 

educação e do processo educativo os seus educandos 

 Desenvolver competências para a educação parental 

 Promover o envolvimento e a participação parental 

Estratégias Dinamização de Projetos | Planos | Programas: 

Anos Incríveis 

Atividades Anuais da CPCJ 

Atividades Anuais da Rede Social 

Atividades Anuais do Agrupamento de Escolas 

Atividades Anuais das IPSS’s/Associações/ Entidades 

Promotores Associação de Pais e Associação de Estudantes; Rede Social; CPCJ; NLI/RSI e 

outros considerados de interesse relevante para a prossecução dos objetivos 

estabelecidos  

 

 

2.4 Espaços e equipamentos 

 

O último eixo estratégico contemplado no Projeto Educativo Municipal incide 

especificamente sobre os espaços e equipamentos educativos e formativos. Garantir a 

qualidade e segurança dos espaços e equipamentos educativos e formativos do concelho, 

implicando a reabilitação  e modernização de infraestruturas escolares,  apresenta-se como 

objetivo estratégico, contribuindo para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem, 

promovendo o sucesso educativo e a redução do abandono precoce de educação e formação.  

Neste sentido, considerou-se, no Projeto Educativo Municipal (2018-2021) do Concelho de 

Vila Nova de Poiares, o objetivo estratégico (Quadro II- 2.5) integrado no domínio de 

intervenção considerado no quarto eixo estratégico (Valorização dos espaços e 

equipamentos):  
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1) - Garantir a qualidade e segurança de equipamentos e infraestruturas 

escolares. 

2.4.1 Domínios de intervenção, metas e projetos estruturantes 

Apresentam-se, de seguida, para o domínio de intervenção, as metas e os projetos 

estruturantes, explicitando-se para cada projeto, o público alvo, objetivos, estratégias e 

promotores. 

 
Quadro II- 2.5 Eixo estratégico 4 - Espaços e equipamentos 

 

Domínio de intervenção - Valorização dos espaços e equipamentos 
 

 

Objetivo estratégico – Garantir a qualidade e segurança de equipamentos e infraestruturas 

escolares 

Metas Elaborar e divulgar anualmente relatórios de monitorização e avaliação de 

espaços, equipamentos e serviços   

Melhorar o grau de satisfação da comunidade escolar relativamente às 

condições dos espaços das instituições escolares 

Projeto Valorização dos  Espaços e Equipamentos 

Grupo Alvo Comunidade escolar 

Objetivos  Monitorizar os equipamentos e infraestruturas escolares 

 Monitorizar e avaliar os refeitórios escolares 

Estratégias Elaboração de relatórios de monitorização e avaliação  

Realização de ações de sensibilização sobre segurança escolar e de divulgação 

dos Planos de Emergência dos edifícios escolares 

Conservação e requalificação  de infraestruturas escolares 

Promotores Câmara Municipal; AEVNP; AHBVVNP e outros considerados de interesse 

relevante para a prossecução dos objetivos estabelecidos 
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III - PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 
 

 

A complexidade das questões sociais num tempo de incertezas implica uma 

convergência estratégica intersectorial, onde a concertação da intervenção concelhia 

entre os setores económico, educativo/formativo e social se revela fundamental. A 

promoção de mecanismos de coordenação e articulação das intervenções torna-se 

essencial não só para a construção de respostas mais adequadas a problemas complexos 

como para evitar a sobreposição de intervenções no território.  

O Projeto Educativo Municipal pretende ser um instrumento de planeamento flexível, 

sujeito a alterações e ajustamentos, numa lógica de melhoria contínua. As suas linhas de 

ação estruturantes devem potenciar a definição de novas propostas de ações que se 

revelem mais adequadas às dinâmicas territoriais, de acordo com a lógica do 

planeamento estratégico. 

O Projeto Educativo Municipal de Vila Nova de Poiares é definido para um horizonte 

temporal de 4 anos (2018-2021). A operacionalização deste Plano pressupõe a 

elaboração de Planos de Ação anuais capazes de especificar, detalhadamente, os 

projetos e ações a desenvolver, assinalando metas, agentes responsáveis, recursos 

necessários para a sua concretização e indicadores.  

O processo de implementação do Projeto Educativo Municipal, na sua fase de efetiva 

execução e gestão, parte de vários pressupostos para o sucesso do mesmo: o 

envolvimento e a participação ativa dos diferentes atores envolvidos nas áreas 

prioritárias de intervenção; o fortalecimento da articulação, parceria e consolidação da 

ideia de responsabilização e operacionalização conjunta das ações.  

A consolidação/reforço da capacidade de articulação e colaboração estratégica 

interinstitucional e intersectorial é crucial para a promoção de uma política local 

concertada, coerente, realista e participada. Para tal, serão definidos logo no primeiro 

ano grupos de trabalho temáticos, criados e uniformizados instrumentos de trabalho e 

implementados espaços de partilha e divulgação da informação. 
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A criação destes grupos e de instrumentos de trabalho, bem como de uma plataforma de 

divulgação da informação, é fundamental para a consolidação de um espaço de partilha, 

colaboração e interação capaz de fortalecer sinergias locais ao nível da concretização 

das medidas e promover o reforço da atuação em rede, ou seja, de forma geral, melhorar 

a qualidade das respostas educativas/formativas e promover um desenvolvimento 

sustentável e integrado do território. 

O processo de implementação do Projeto Educativo Municipal pressupõe um sistema de 

monitorização e avaliação contínua. O plano de monitorização e avaliação apresenta-se 

como um instrumento elementar no aprofundamento do diagnóstico realizado em fase 

anterior, na avaliação da relevância e consistência das estratégias definidas e na 

orientação da intervenção com maior qualidade, eficácia, eficiência e equidade. A 

metodologia de investigação-ação reforça a importância de um processo de avaliação 

contínuo. Uma monitorização e avaliação planeada e eficaz, tornará então possível 

questionar e clarificar o plano, identificar elementos fundamentais capazes de permitir 

reformular, reestruturar, ajustar ou complementar as propostas ou, até mesmo, de 

introduzir medidas corretivas ou alterações mais profundas numa lógica de melhoria 

contínua. Tornará igualmente possível compreender, questionar e medir o impacte 

resultante da implementação das ações (Guerra, 2002; Menezes, 2012).  

Em suma, a fase de monitorização e avaliação deve  

ser encarada como um momento de reflexão útil e como um instrumento 

imprescindível para o planeamento das intervenções subsequentes, identificando 

pontos de reorientação ou reforço das acções. Deve ainda ser encarada como um 

instrumento fundamental de impacto nas decisões futuras relativas ao projecto e 

prestação de contas, contribuindo para tornar mais transparentes as intervenções 

e tornar possível a replicação das “boas práticas” (Núcleo da Rede Social, 2002, 

p. 63). 

 

Se o Projeto Educativo Municipal e os respetivos Planos de Ação assentam num modelo 

participativo, é esperado que a avaliação seja orientada com os mesmos pressupostos, 

numa lógica de metodologia participativa, ativa e integrada, com mecanismos de 

avaliação que requeiram a participação de todas as entidades parceiras e intervenientes, 

capazes de avaliar atores, políticas, processos e metas.  

Torna-se assim fundamental – para além da estruturação e preparação de instrumentos 

fundamentados e adequados – a definição de momentos dedicados à realização da 
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componente avaliativa. Em termos operativos, serão considerados, segundo a sua 

temporalidade, dois tipos de avaliação: i) a avaliação realizada durante a fase de 

desenvolvimento do Projeto Educativo Municipal, com fins de acompanhamento e, ii) a 

avaliação de resultados.  

A avaliação de acompanhamento (on going), como o próprio nome indica, é uma 

avaliação concretizada em momento intermédio que acompanha todo o processo e 

forma de implementação. Visa, sobretudo, analisar os progressos na execução e 

desenvolvimento das ações previstas com vista à promoção da autocorreção, ao seu 

aperfeiçoamento ou ajustamentos, ou seja, numa lógica de melhoria contínua (Menezes, 

2012).  

Neste nível, a avaliação passará por meio da monitorização e avaliação dos Planos de 

Ação permitindo reconhecer os obstáculos no desenvolvimento das ações, adotar novas 

estratégias, inserir reformulações e medidas corretivas, reorientar, inovar e sistematizar 

visando a concretização plena das metas propostas. Este nível irá permitir identificar a 

evolução já alcançada face aos resultados finais pretendidos.  

Já o segundo nível de incidência procura medir os resultados alcançados após o final da 

sua execução. Esta metodologia de avaliação, a avaliação final (ex-post), traduz um 

sistema de referência relativo à mudança e aos objetivos atingidos, à obtenção de 

informação sobre a eficácia do conjunto de intervenções e ainda aos efeitos (diretos e 

indiretos, previstos e não previstos) ou impactos gerados (Menezes, 2012; Monteiro 

2008). A avaliação final, na medida em que permite verificar se se obteve melhorias, 

aponta para uma apreciação da utilidade do projeto de intervenção (Guerra, 2002).  

Na avaliação dos resultados e impacte é necessário ter em consideração as limitações 

metodológicas existentes, como a ausência de dados ou de grupos de controlo. Deverão 

ser tidos em conta indicadores de realização e indicadores de resultados e impacte. 

Relativamente a estes últimos deverão ser analisados indicadores de desempenho e 

indicadores de perceções dos vários atores locais.  

O próprio plano de avaliação deverá ser sujeito a uma avaliação. Tal permitirá verificar 

a integridade do mesmo, (isto é, se a avaliação é eticamente conduzida), a utilidade (se a 

avaliação corresponde à necessidade dos responsáveis pela intervenção e de outros 

intervenientes), aferir a fiabilidade (se o objeto da avaliação se encontra bem 

identificado, se a avaliação é tecnicamente bem conduzida, se as fontes de informação 
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recorridas são adequadas e fiáveis), confirmar a objetividade (se não houve influência 

das crenças e valores dos avaliadores nos resultados) e a sua replicação (Núcleo da Rede 

Social, 2002; Capucha, 2008).  

Em resumo, o processo de monitorização e avaliação é fundamental para compreender o 

grau de evolução e de implementação do Projeto Educativo Municipal, sendo uma 

importante ferramenta para o sucesso de um trabalho de planeamento, com reflexos na 

melhoria das estratégias implementadas, visando um desenvolvimento local sustentável 

e integrado.  
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