
 
 

    
 
 

 

                                  DEDJAS - Setor de Educação - Rua João de Deus, 19 - 8300-161 Silves - tel. 282 440 800/282 440 815 (Ext. 2620)                          

 
 

 
Plano Estratégico Educativo Municipal do  

Município de Silves  

 
 



 
 

    
 
 

 

                                  DEDJAS - Setor de Educação - Rua João de Deus, 19 - 8300-161 Silves - tel. 282 440 800/282 440 815 (Ext. 2620)                          

INTRODUÇÃO  

Ao analisarmos a realidade, desde 2007 que se vem propondo e desenvolvendo, uma delegação de 

competências do Estado Central nas autarquias, no que toca à educação.  

 

Recordamos a transferência das competências no que diz respeito às EB 2,3, já concretizada, no ano de 

2008, tendo inclusive os orçamentos de Estado consagrado a transferência de património referente aos 

ciclos de ensino em causa. 

 

Por outro lado, nota-se que este assunto, é cada vez mais recorrente na nossa comunicação social onde se 

dão como exemplo:  

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/municipalizacao-da-educacao-um-novo-paradigma-para-o-
governo-da-educacao-1677262  
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-municipalizacao-da-educacao-1665664  
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/fenprof-entrega-no-parlamento-peticao-contra-municipalizacao-
da-educacao-1678067  
 

Claro está que estas notícias não surgem do nada, fundando-se em estratégias mais antigas e aceites pelos 

partidos que, via de regra, tem vindo a governar Portugal. Não podemos deixar de referir o PAE – 

Programa Aproximar Educação, onde, no memorando de trabalho, se estabelece como objectivos 

promover:  

 A qualidade do serviço público de educação; 

 A eficiência e eficácia na prestação do serviço a um nível mais próximo; 

 A universalidade e a democraticidade do ensino; 

 A participação e envolvimento de todos os agentes e parceiros educativos, sob o princípio duma 

gestão imparcial e transparente; 

 Sinergias e potencialidades resultantes do envolvimento da comunidade local no projeto educativo. 

 

Propondo uma transferência de competências nos seguintes domínios:  

 Gestão curricular; 

 Gestão pedagógica; 

 Gestão de recursos humanos; 

 Gestão financeira; 
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 Gestão de equipamentos e infra-estruturas. 

 

 

SILVES  

Ora, sem entrar em grande profundidade neste documento, mas sem o perder de vista, importa situarmos 

Silves neste contexto, bem como descortinar caminhos de futuro para esta área de actuação dos 

municípios.  

 

Silves, numa análise muito óbvia e simplista, tem dois Agrupamentos: Silves  e Silves Sul (com contrato de 

autonomia).  

O Agrupamento de Silves, gere:  

 Escola Secundária de Silves; 

 EB 2,3 de Silves (Garcia Domingues);  

 EB 2,3 de São Bartolomeu de Messines (João de Deus);  

 EB 1 de Silves n.º 1; 

 EB 1 de Silves n.º 2 - Enxerim;  

 EB 1 de São Bartolomeu de Messines;  

 EB 1 da Portela;  

 EB 1 da Amorosa;  

 EB 1 de São Marcos da Serra;  

 Jardim de Infância de Silves n.º 1; 

 Jardim de Infância de Silves n.º 2 - Enxerim;  

 Jardim de Infância de São Bartolomeu de Messines; e,  

 Jardim de Infância de São Marcos da Serra.  

O Agrupamento de Silves Sul, gere:  

 EB 2,3 do Algoz;  

 EB 2,3 de Armação de Pêra (Dr. António da Costa Contreiras),  

 EB 1 do Algoz;  

 EB 1 de Alcantarilha;  

 EB 1 de Armação de Pêra;  
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 EB 1 de Pêra;  

 EB 1 de Tunes;  

 Jardim de Infância do Algoz;  

 Jardim de Infância de Alcantarilha;  

 Jardim de Infância de Armação de Pêra;  

 Jardim de Infância de Pêra;  

 Jardim de Infância de Tunes. 

 

Tudo num total de 4205 alunos, 136 assistentes operacionais e 39 assistentes técnicos. Onde funciona o 

ensino regular, o profissional, o vocacional e CEF’s. 

 

A esta oferta educativa teremos de acrescer a disponibilizada por:  

1. IPSS:  

 Amigos dos Pequeninos de Silves  

 Cantinho dos Avós – Santa Casa da Misericórdia de Silves;  

 Centro Social Espaço Aberto de Pêra – A cidade dos Pequeninos;  

 Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines;  

 A Gaivota – Santa Casa da Misericórdia de Armação de Pêra;  

 Sagrada Família – Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha;     

2. Instituto de Emprego e Formação Profissional – Polo de Silves;  

3. Ensino Particular e Cooperativo  

 Jardim – Escola João de Deus de São Bartolomeu de Messines;  

 DAS – Escola Alemã;  

 Estação dos Pequeninos;  

4. Instituto Piaget – Campus de Silves; 

5. Universidade Aberta – Centro local de Aprendizagem de Silves. 

 

Devendo ainda contar com todos os espaços de educação não formal e educação informal onde se inserem 

a Quinta Pedagógica de Silves, os Pólos de Educação ao Longo da Vida, os diversos equipamentos com 



 
 

    
 
 

 

                                  DEDJAS - Setor de Educação - Rua João de Deus, 19 - 8300-161 Silves - tel. 282 440 800/282 440 815 (Ext. 2620)                          

serviço educativo (Castelo de Silves, Museu Municipal de Arqueologia, Casa Museu João de Deus, Museu 

do Traje e das Tradições e Biblioteca Municipal de Silves).  

 

Dispõe ainda este município, de Conselho Municipal de Educação, que, no passado dia 17 de novembro de 

2015 retomou a sua regular atividade. 

 

De referir, também, que o Município, no âmbito das suas competências, presta o serviço de transportes 

escolares e dá apoio aos estudantes universitários por via de atribuição de bolsas de estudo.  

 

Tudo devidamente identificado na Carta Educativa de Silves, que se encontra em revisão.  

 

De salientar que o Município de Silves, pertence à rede de Cidades Educadoras, sendo que este é um 

recurso que configura estratégias demasiadamente importantes para serem relegadas para segundo plano.  

 

CIDADES/MUNICÍPIO EDUCADORES 

Importa clarificar que quando se fala em cidade educadora nos reportamos a um conceito de cidade 

abrangente e integradora, tal como defende Ana Paula Pinto Oliveira Lopes, na sua tese de mestrado, 

intitulada “O Associativismo na Cidade Educadora: o caso do Porto” (2009:56). Esta investigadora 

considera que o conceito nasce nos anos 70 do século XX, no momento em que o relatório “Aprender a 

Ser” (1972), coordenado por Edgar Faure, é publicado pela UNESCO. Refere, ainda, a importância do 

conceito de “sociedade convivial” de Ivan Illich, como uma das bases nas quais assentará a estrutura 

conceptual das cidades educadoras. Todavia, só mais tarde, já no final do século, nos anos 90, é que o 

Movimento Internacional das Cidades Educadores surge, após a constituição de uma Associação 

Internacional (http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubPaisosAc.do). 

 

Ainda segundo Lopes (2009:56), são vários os autores que contribuem para a clarificação e consolidação do 

conceito: 

O conceito de Cidade Educadora baseia-se no binómio Educação-Território, havendo várias designações, como 

por exemplo: “sociedade pedagógica” (Beillerot); “sociedade educativa” (Husen); “sociedade educadora” 

(Agazzi); “cidade educativa ou educadora” (Faure). “Todas elas iniciativas que põem em relevo as 

potencialidades educativas do território e o papel dos diferentes agentes na rentabilização das mesmas” 

(Villar, 2001: 21). Nesta conformidade, subscrevemos inteiramente a opção de Maria Belén Caballo Villar: 
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“Assumimos a filosofia destas propostas e centramo-nos na concepção de Cidade Educadora que tem 

arrecadado maior grau de elaboração teórica e projecção prática nas iniciativas de diferentes municípios”. 

 

Uma cidade educadora é, pois, uma «cidade relacional», já que as suas ações são inteiramente 

dependentes da relação que existe entre todos os que nela vivem e os que a envolvem, procurando-se, 

sempre, encontrar propostas e soluções dinâmicas para as dificuldades, desenvolvendo-se um espírito de 

abertura, marcado pela criatividade e pela visão holística da própria educação. Procura-se que o individuo 

que nela vive seja criativo, solidário, participativo e altamente motivado para as aprendizagens. Como 

também salienta Lopes (2009:57), esta visão das cidades educadoras não deixa de ser marcada por alguma 

utopia, o que torna difícil, como será de fácil compreensão, o trabalho de definição do conceito. 

 

Paulo Freire (1992), numa comunicação proferida no II Congresso Internacional de Cidades Educadoras 

referia: 

A cidade converte-se em cidade educadora a partir da necessidade de educar, de aprender, de imaginar…; 

sendo educadora, a cidade é por sua vez educada. Uma boa parte da sua tarefa como educadora está ligada ao 

nosso posicionamento político e, obviamente, ao modo como exercemos o poder na cidade e ao sonho e 

utopia que impregnam a nossa política, no serviço do que e de quem servimos – a política de despesa pública, 

a política cultural e desportiva, a política de saúde, transporte e lazer. 

 

 

A CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS  

O Movimento Internacional das Cidades Educadoras define na Carta das Cidades Educadoras, esta urbe 

como orientada para a formação, para a investigação, a inovação, a autonomia para a descoberta, a 

criação de espaços e programas pedagógicos, o incentivo ao associativismo e à organização comunitária, a 

partilha de informação e recursos, a transformação e o crescimento harmonioso, bem como para a 

liberdade, a diversidade cultural e a educação ao longo da vida. 

Esta Carta, também designada por “Declaração de Barcelona”, está assente num sólido conjunto de 

legislação internacional, que estrutura a proteção dos direitos humanos. Assim, encontramos as raízes da 

Carta das Cidades Educadoras na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela resolução 

das Nações Unidas A/RES/217, datado de 10 de Dezembro de 1948; no Pacto Internacional dos Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais, aprovado pela resolução das Nações Unidas 2.200-A, de 16 de Dezembro 

de 1966 (um dos três pilares da Carta Internacional dos Direitos Humanos, a par da anterior declaração e 
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do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos); na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

aprovada pela resolução das Nações Unidas 44/25 datada de 20 de Novembro de 1989; na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, proclamada 

em Jomtien, Tailândia, pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) em 

Março de 1990 e na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, proclamada em Paris, França 

(UNESCO) em 2 de Novembro de 2001. 

Assim, neste documento, que constitui a Magna Carta de todos os associados da AICE, são enumerados 

vinte princípios, agrupados por três títulos, que a traço largo passamos a concretizar:  

 Direito à cidade educadora - onde se agrupam todos os princípios que reconhecem os direitos 

dos cidadãos na e à cidade educadora e o compromisso que cada município assume em 

considerar o impacto educador no processo de governança; se garante a liberdade de cada um 

de aceitar, ou não, as propostas que a cidade deve dirigir, bem como assegurar a necessária 

cooperação internacional que “alimenta” o banco de documentos/boas práticas;  

   Compromisso da Cidade - onde iremos encontrar princípios tendentes à proteção e 

preservação da identidade e memória coletiva da cidade, apelando ao desenvolvimento e 

crescimento sustentável, equilibrado e harmonioso da cidade bem como a intervenção dos 

cidadãos no processo de governança, tornando-o mais transparente, acessível a e debatido por 

todos;  

 Serviço integral da pessoa – onde se agrupam os princípios e caminhos, sobre o lugar de cada 

cidadão e dos decisores no materializar do bem comum e no desenvolvimento equitativo e 

geral da cidade vista no seu todo.  

De referir, ainda, que esta Carta conheceu duas alterações ao longo da sua existência: uma em 1994, no 

decurso do III Congresso Internacional das Cidades Educadoras, realizado em Bolonha e outra em 2004, já 

no VIII Congresso Internacional das Cidades Educadoras, onde se sistematizaram os princípios debaixo dos 

três títulos supra referidos. Para uma maior perceção deste documento, anexo o texto integral da Carta 

sob o apêndice II. 

De uma forma sucinta, referida por Roberto Carneiro (ex-ministro da educação português) em 1998 e 

citada por Almeida (2008: 7), poderemos definir três eixos de atuação/caracterização da cidade educadora:  
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Cidade educadora 

Oferece-se como tema privilegiado de educação 

Assume-se como ambiente ou contexto natural de educação  

Terá de ser propulsora e dinamizadora de educação  

 
Quadro 1- Cidades de Futuro 

Fonte: Carneiro, 1998: 23-24 (apud Almeida, 2008:7) 
 

 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS  

Esta associação internacional nasceu na sequência do I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, 

realizado em Barcelona no ano de 1990. Por essa altura, as cidades participantes nesse congresso 

definiram os princípios das Cidades Educadoras (já mencionados) e identificaram um objetivo comum a 

todas: trabalhar em conjunto projetos e atividades com vista a uma melhoria das condições de vida dos 

seus cidadãos. Desse modo, pretendia-se obter para os habitantes de cada território uma maior 

participação cívica, onde pela educação se logrará uma maior realização pessoal e holística do ser humano. 

Ao mesmo tempo, esta associação, reafirmando os princípios da Carta Educativa, aprovada nesse 

congresso, torna-se depositária de boas práticas a nível mundial, garantindo a cada associado um banco de 

documentação resultante dessas mesmas boas práticas. Na verdade, poderemos secundar o raciocínio de 

François Ascher (2010: 46), sociólogo e politólogo francês especializado no estudo dos fenómenos 

metropolitanos e planeamento urbano, embora este pensamento fosse recolhido de uma reflexão sobre o 

planeamento urbano, mas que creio encontrar toda a razão neste contexto:  

Esta organização em rede gera de facto uma nova solidariedade, no sentido em que cria um sistema de 

interdependências entre indivíduos. Depois da “solidariedade mecânica” da comunidade aldeã e da 

“solidariedade orgânica” da sociedade industrial, emerge assim uma terceira solidariedade, a solidariedade 

“comutativa”, que põe em contacto indivíduos e organizações pertencentes a uma multiplicidade de redes 

interligadas. O desafio para a democracia é, portanto, o de transformar esta solidariedade comutativa, de 

facto, numa solidariedade “reflexiva”, isto é, numa consciência de pertença a sistemas de interesses coletivos.  
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De facto, a ideia motriz desta associação não é nova, encontrando eco sistematizado, mais distante, com o 

relatório “Aprender a Ser”, realizado para a UNESCO, por Edgar Faure, ou com Ivan Illicth, quando este 

propõe a sociedade convivial.  

 

Tal como referiu Fiorenzo Alfieri (1990:169), no I Congresso das Cidades Educadoras:  

No se puede pedir al territorio la mismo intencionalidad educativa que la escuela como tampoco se puede 

pedir a la escuela que assuma el mismo grado de autenticidad, “naturaleza”, polisemia, complejidad que hay, 

de una manera natural en la realidade exterior. En enlace entre las dos almas del processo educativo no se 

busca, sin embargo, en una fatigosísima e ilusoria coordinación puntual actividad por actividad, investigación 

por investigación, sino más bien en una cooperación “política” entre las partes implicadas en la perspectiva de 

un sistema educativo que sepa comportarse, no de una manera totalitaria pero tampoco demasiado 

esquizofrénica, en todo el tiempo del niño.  

 

Atualmente, dos dados obtidos1, esta associação conta com mais de 448 associados, distribuídos por 37 
países. 
 
 

CIDADES EDUCADORAS EM PORTUGAL  

Contando atualmente com 54 cidades portuguesas, a Associação Internacional de Cidades Educadoras, 

começa a sua implantação em Portugal, sob o impulso da Cidade de Lisboa.  

Será esta cidade que, em 1997, propõe ao “grupo de trabalho da educação”, da área metropolitana de 

Lisboa, a apresentação de candidatura para realização ao VI Congresso Internacional da AICE. Tal atitude 

terá como consequência a criação da Rede Metropolitana dos Municípios Educadores.  

 

De 22 a 24 de novembro de 2000, Lisboa logra realizar o VI Congresso, tal como se tinha proposto. O 

Congresso veio a ter como tema base: “A cidade, espaço educativo no novo milénio”. Será apenas depois 

desta data que a AICE conhece um impulso decisivo na sua expansão no país.  

 

                                                
1  Dados obtidos em janeiro de 2015, no site http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubPaisosAc.do  
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A rede portuguesa da AICE publica um Boletim, que vai na sua 18.º Edição, nele se expondo as diversas 

atividades que cada Cidade vai desenvolvendo, bem como aquilo que vai tendo lugar a nível da rede 

internacional. 

 

Em Portugal integram a rede as seguintes cidades: Águeda, Albufeira, Almada, Amadora, Azambuja, 

Barcelos, Barreiro, Braga, Câmara de Lobos, Cascais, Chaves, Coimbra, Condeixa-a-nova, Esposende, Évora, 

Fafe, Funchal, Fundão, Grândola, Guarda, Leiria, Lisboa, Loulé, Loures, Mealhada, Miranda do Corvo, 

Moura, Odemira, Odivelas, Oliveira de Azeméis, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes, Pombal, Portimão, 

Porto, Rio Maior, Sacavém, Santa Maria da Feira, Santarém, Santo Tirso, São João da Madeira, Sesimbra, 

Setúbal, Sever do Vouga, Silves, Torres Novas, Torres Vedras, Trofa, Vila Franca de Xira, Vila Nova de 

Famalicão, Vila Real e Vila Verde, totalizando 54 cidades/municípios aderentes. 

 

Se considerarmos os 308 Municípios atualmente existentes no país, parece-nos uma implantação muito 

limitada, sendo que nem todas as capitais de distrito se juntaram a esta associação. Será esta situação 

resultado de pouca atenção à importância da educação no nosso território? Será que apenas olhamos para 

a educação como a necessidade de construir escolas? Estas questões, embora muito relevantes e 

interessantes, não são o objeto deste estudo, pelo que as deixamos em aberto, sem que, porém, não nos 

deixemos de interpelar por elas e sobre a conceção que existe de educação e de cidade educadora no 

nosso país. 

 

Landry (2008), considera a criatividade o centro, o coração que estimula o desenvolvimento do 

multiculturalismo nas escolas, melhorando as relações internas e externas à comunidade escolar e 

permitindo-lhe um enriquecimento profundo, assente na definição de uma identidade forte e de um 

espírito de corpo, direcionada para a prossecução de objetivos comuns, para a melhoria do conhecimento 

de cada membro da comunidade e para o aumento do respeito pelo outro. 

 

François Ascher defender a ideia de que a cidade do futuro ter-se-á de apoiar na diversidade, disso dando 

eco e expressão, ao referir: “Esta cidade do século XXI não pode ser senão diversidade e portanto 

compromisso entre as procuras e as práticas variadas de que ela é objeto” (Ascher, 2010: 108). Esta visão é 

de todo coincidente com as propostas de autores como Castells, Ergazakis e Metaxiotis, nomeadamente 

quando se referem à criação de redes, que pela própria definição implicam diversidade, bem como pela 
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referência à necessidade de valorização do interculturalismo. Também Florida enfatiza este tipo de 

abordagem.  

 

Uma cidade educadora terá, portanto, como preocupação desenvolver a educação intercultural com base 

em seis competências chave, a saber:  

 Competência cultural; 

 Competência emocional e espiritual;  

 Competência linguística e de comunicação; 

 Competência cívica; 

 Competência criativa; 

 Competência desportiva.  

 

Silves deverá, dar aos seus cidadãos, a possibilidade de “aguçarem” estas competências, estimulando a sua 

participação ativa na construção da cidade educadora, estatuto que este Município reclama. Este ponto 

encontra eco nas palavras de Adama Ouane (Jornal Público, 2010), quando este salienta a necessidade de 

promover a adaptabilidade das escolas e dos sistemas educativos às sociedades atuais, diversificando-se a 

oferta e promovendo-se as caraterísticas singulares de cada povo/comunidade. 

 

Pelo que, do ponto de vista de educação não formal e informal, não se deverá descurar um esquema de 

ofertas diversificadas e integradoras, que se destinem a públicos-alvo muito diferenciados, desde os 

portadores de deficiência, aos desfavorecidos, passando pelos séniores, crianças e jovens e abrangendo o 

cidadão comum, adulto e com níveis distintos de formação académica. 

Importa que todos se consciencializem da necessidade de implementar ações inovadoras, introduzindo 

elementos criativos com vista a dar uma resposta mais global aos seus cidadãos. Citando Dreher (apud 

Peck, 2005: 740 – 770), a máxima “be criative or die”, implica lançar mão de recursos endógenos 

conseguindo potenciar uma série de ações “novas”, usando o que se tem, mas com uma roupagem 

inovadora, o que decerto levará ao surgimento de novas atividades que virão a contribuir para uma maior 

oferta formativa de toda a população. De notar, que estas atividades não deverão representar um 

acréscimo de custos para a organização, mas sim um racionalizar de recursos. 
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Soluções simples, mas criativas, que permitem potenciar a ação educativa e onde todos se revejam deverá 

ser o modus operandi do município, no que concerne à política educativa. Como refere o já citado relatório 

Faure, também conhecido como “Aprender a Ser”, “implica que pueden ser puestas en todas las 

circunstancias a la libre disposición de cada ciudadano los medios de instruirse, de formarse, de cultivarse 

a su propia conveniencia, de tal suerte que el sujeto se encuentre respecto a su propia educación en una 

posición fundamentalmente diferente: la responsabilidad sustituyendo a la obligación.” (Faure, 1972: 243-

244). 

 

CONCLUSÕES 
Deste modo, acreditamos que Silves terá capacidade para:  

» Assimilar, claramente, no desenvolvimento das políticas locais de educação da cidade 

influências dos pressupostos definidos pela rede cidades educadoras; 

» Desenvolver e aplicar uma carta educativa, criada com base nos pressupostos definidos na 

Carta de Cidades Educadoras; 

» As AEC’s (Atividades de Enriquecimento Curricular) e as atividades extra curriculares serem 

concebidas segundo os pressupostos da rede das cidades educadoras, nomeadamente os 

pressupostos que assentam nas ideias de criação de uma educação participada, multicultural e 

inclusiva; 

» Os projetos promovidos pela cidade serem, eles mesmos, formas de agir na comunidade, 

desenvolvendo nos cidadãos o espírito de cidadania, o respeito pelos outros e pela identidade 

cultural local e procuram estimular o espírito participativo de cada sujeito. 

Doutra parte, a população poderá obter um projeto estruturante para todo do Município, funcionando 

como uma “umbrela” de todo o sistema educativo que Silves disponibiliza, revelando-se este como 

diversificado e atrativo, onde cada um, seguramente, encontrará formas de expressar a sua própria 

criatividade, ou apenas de aprender divertindo-se e sendo capaz de, também, construir o seu próprio 

saber.  

 

Estamos em crer que Silves, no dizer de Caballo, deverá optar por “uma estratégia global e conjunta em 

que participam os responsáveis de uma comunidade local, as instituições e as entidades particularmente 

educativas, para dar prioridade e uso racional aos recursos existentes ou latentes na organização social, 

económica e cultural de um determinado território” (Caballo, 2001:30). Também o anterior Alcalde de 
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Barcelona e Presidente da AICE, Jordi Hereu (BIDCE – Banco Internacional de Documentos de Ciudades 

Educadoras, 2007:1), afirma: 

Entendemos que la educación no es sólo responsabilidad de un único departamento, es un compromiso de 

todo el gobierno local en respuesta a una realidad innegable. Gran parte de las políticas y actuaciones 

municipales, urbanismo, deporte, medio ambiente, cultura, economía, transportes, salud-, contienen 

vertientes educativas, que es necesario discutir y desarrollar, desde un trabajo transversal. La ciudad se nos 

presenta como un nuevo sistema educativo y el compromiso que representa incumbe al gobierno local, pero 

también a las distintas organizaciones sociales cuyas funciones y tareas se desarrollan en la misma dirección. 

Tal como referido por Elisa Ferreira, ex-ministra do Ambiente e deputada ao parlamento europeu, em 

2006, num seminário dedicado à Educação e Municípios, que via as suas atas publicadas pelo Conselho 

Nacional de Educação, “a parceria entre as autarquias e a escola tem inúmeras potencialidades, 

nomeadamente, por exemplo, em dimensões ligadas quer à vida ativa dos cidadãos, quer à formação de 

adultos, quer ainda à participação do mundo exterior na vida escolar” (CNE, 2006: 52). A eurodeputada, 

segue este caminho e aprofunda-o ao dizer que: “Há, pois, toda uma dinâmica que a parceria entre a 

escola e as autarquias, incluindo as juntas de freguesia, pode estimular tirando professores e alunos da 

escola para os fazer partilhar espaços autárquicos culturais, desportivos, ambientais, sanitários, etc. os 

quais, devidamente articulados com a escola podem trazer uma mais-valia ao curriculum escolar 

tradicional. A máxima “pensar global, agir local” aplica-se com a particular premência a este tipo de 

opções” (CNE, 2006:53). Silves terá de saber tirar partido desta relação que, necessariamente existe entre 

município e escolas, com vista a melhorar a qualidade de vida dos habitantes desta cidade.  

 

Cremos ser, ainda, interessante recordar a experiência de Turim, ela também membro da rede das Cidades 

Educadoras. Conforme referido por Fiorenzo Alfieri, quando assumiu funções no Município de Turim, no 

ano de 1975, para poder operar uma melhoria na qualidade de vida dos seus cidadãos, a escola 

desempenhava um papel crucial. De facto, a escola não podia ficar fechada sobre si mesma, tendo de se 

abrir e “falar” com os demais espaços/instituições do território, sendo que o município vem a 

desempenhar um papel muito importante como mediador desse processo. Em Turim, tendo constatado 

este facto, os dirigentes contataram os diversos interlocutores na cidade (diretores de museus, de jornais, 

responsáveis empresariais e comerciais, dirigentes desportivos, entre outros), pois compreenderam que: 

“(…) la realizacion de un processo educativo adecuado a la realidade compleja del mundo moderno no 

puede ser confiada únicamente a la institución escolar (…)” (Alfieri, 1990:168).  
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Esta ideia veio a ser acolhida pelos stakeholders locais, levando a um profusão de propostas dirigidas às 

escolas, de tal forma que se manteve a tradição de, no início do ano escolar, ser disponibilizado a cada 

escola um portfólio com todas as atividades que a cidade oferece e permite. Desde logo se conclui que:  
 

“ciertamente me parece una gran conquista da civilidad el hecho de que un territorio logre desarrollar una 

función educativa de base en las opciones de sus futuros ciudadanos, comprometiéndoles directamente en la 

gestión de sus museos, sus bibliotecas, sus centros de investigación, sus servicios, sus estructuras productivas, 

sus centros de producción artística ; que legrase, pues, crear un sistema formativo fuerte en el que estuviesen 

presente además de la escuela, el mayor número posible de otras entidades públicas y privadas, y que lo 

estuvieran de una forma evidente, ampliamente accesible, convincente y compartida” (Alfieri, 1990:172) 

Cremos que haverá que distinguir dois níveis de atuação no que concerne à ação do Município de Silves no 

que a este assunto diz respeito: um interno e outro externo.  

» Silves deverá, em termos internos, ou seja da sua atuação enquanto executora de políticas 

previamente definidas, lograr um leque de atividades amplo e variado, procurando, assim, dando 

corpo aos princípios da Carta das Cidades Educadoras.  

De facto, as atividades propostas pelo Município, terão de ser diversificadas e darem resposta a um 

volume de preocupações que a AICE e os seus associados mantêm e pretendem ver resolvidas. Ou 

seja, esta cidade, analisando o seu contexto territorial, educativo, cultural, social, desportivo, 

ambiental, recreativo, entre outros; olhando para a sua singularidade e idiossincrasia, conseguirá 

gerar uma série de atividades onde toda a comunidade silvense poderá encontrar algo que a 

satisfaça, preencha e realize, tendo sempre como horizonte a criação e aprofundamento da cidade 

educadora.  

Haverá, assim, objetivamente, os instrumentos necessários para a materialização da cidade 

educadora em Silves.  

» Porém e olhando em termos externos, ou seja, atendendo à relação com a comunidade, não se  

poderá permitir que as escolas (e as instituições de uma forma geral, se assim podemos inferir) 

desconheçam que as atividades propostas (e às quais poderão recorrer ou nas quais poderão tomar 

parte) são criadas como forma de dar corpo aos princípios das cidades educadoras. 

Ou seja, a comunidade deverá reconhecer tais atividades, ou ações, como concretização da cidade 

educadora, fruto de uma realização dos princípios que orientam e guiam estas cidades. Dito de 

outra forma, a escola e a comunidade, atores fundamentais desta ideia, deverão associar as 

atividades à “cidade educadora”. Pelo que a comunicação estruturada com a escola e comunidade, 
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deverá ser acautelada, na medida em que um dos princípios (em concreto o número 9) da Carta das 

Cidades Educadoras (apêndice II), estipula que: “la ciudad educadora fomentará la participación 

ciudadana desde una perspectiva critica y corresponsable. Para ello, el gobierno local facilitará la 

información necesaria y promoverá, desde la transversalidad, orientaciones y actividades de 

formación en valores éticos y cívicos” (AICE, 1994:6). 

 

E, novamente, este tema permite concluir, tal como Machado, tratar-se “(…) de um modelo que se perfila 

a partir da descentralização político-administrativa e se baseia no quadro legal de transferência de 

competências para os municípios requer diálogo entre a sociedade civil e estruturas administrativas, 

pressupõe a cooperação público-privado e a participação dos cidadãos, pretende superar a fragmentação e 

duplicação de redes de serviços e a racionalização dos recursos existentes” (Machado 2004:85). 

 

Não podemos esquecer que todo este trabalho em prol da educação será um primeiro patamar para a 

criação de uma cidade verdadeiramente do conhecimento e criativa, promotora do desenvolvimento 

integral dos seus cidadãos e da sua inclusão, um desenvolvimento que facilite, como Florida (2002: 8) 

preconiza, o sucesso e, do mesmo modo, use a educação como ferramenta agregadora de todos os 

indivíduos na resolução de problemas, promovendo o bem comum: «These people engage in complex 

problem solving that involves a great deal of independent judgment and requires high levels of education 

or human capital».  Ou, se quisermos, poderemos subscrever as palavras do relatório da OCDE de 2012 (fls. 

203): “Adults with higher levels of educational attainment are generally more likely than those with lower 

levels of attainment to engage in social activities, exhibit greater satisfaction with life and vote”. 

 

Feito este enquadramento, urge fixar um plano que venha a guiar toda a  ação do município de Silves no 

que toca à educação. O que, em face do supra referido, equivale a dizer: toda a ação deste Município!  

 

Conscientes da importância deste assunto, veio o município de Silves propor a efectuação de um Projecto 

Educativo Municipal. Tal documento, tem como finalidade servir de trave mestra para toda a ação do 

município no que toca à educação bem como estabelecer “guide lines” para a generalidade da 

“governance” em Silves.  
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Desde logo se entedeu que deveriam integrar a equipa destinada a pensar este plano as pessoas que 

correspondessem aos seguintes perfis:  

 os anterirores diretores dos Agrupamentos de escolas/Presidentes dos CE e/ou órgãos de gestão do 

Município, e que no atual momento não exerçam nenhuma atividade laboral; 

 os atuais diretores dos Agrupamentos de Escola do Município; 

 um professor universitário da área da educação não formal/informal; 

 um professor universitário da área da educação formal; 

 um técnico de educação, com experiência de campo na área em causa. 

 Pelo que se chegou às seguintes pessoas:  

o Profa. Maria da Luz Santos; Profa. Maria da Graça Neto; Prof. Daniel Octaviano; Profa. Alice 

Aurora;  

o Prof. Carlos Silva e Prof. João Mourinho;  

o Prof Doutor Joaquim Pastagal Do Arco; 

o Prof. Doutora Maria Helena Quintas; 

o Dr. Júlio Sousa; e  

o Dr. Jorge Ponciano, coordenador do setor de educação do Município de Silves, assumindo, por indicação 

do executivo municipal, a coordenação do trabalho do grupo. 

 

Aquando do convite dirigido ao Dr. Júlio Sousa, veio este técnico propor a mudança de Projecto Educativo 

Local, para Plano Estratégico Educativo Municipal (PEEM). Tal proposta funda-se no artigo 4.º n.º 1 alínea I) 

do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro com as posteriores alterações, que estabelece, como 

competência do Conselho Municipal de Educação, a elaboração deste plano.  

Assim, reuniu este grupo de trabalho, no passado dia 12 de janeiro de 2016, tendo efectuado as seguintes 

propostas de ação:  

 Integração de representantes das áreas da cultura, ação social (em concreto dos polos de 

educação), desporto, juventude, CPCJ e IPSS; 

 Identificação de tudo o que já foi efectuado pelo município nestas áreas; 

 Levantamento das comunidades estrangeiras existentes no município, com vista a estudar políticas 

de integração, que possibilitem, também, neste domínio, tornar Silves numa cidade inclusiva; 

 Potenciar o turismo ambiental quer rural, quer urbano, associado a políticas de sustentabilidade 

ecológica; 
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 Criação de roteiros do património, incluindo os percursos pedestres urbanos, propondo-se, em 

concreto: 

o Dicionário de toponímia; 

o Roteiros com histórias; 

o Identificação de edifício e história/estórias desse mesmo edifício; 

o Visibilidade a acções de voluntariado / iniciativas comunitárias; 

o Iniciativas/performances de arte urbana (uso do espaço público) 

 

Tudo com vista a afirmar a identidade de Silves.  

 

Citando Carlos Drummond de Andrade: “… desejo apenas que vocês tenham muitos desejos. Desejos 

grandes e que eles possam-te mover a cada minuto ao rumo da felicidade”. Que este possa ser o nosso 

desejo para cada criança das nossas escolas, o que equivale a dizer, que este seja o nosso desejo para o 

futuro ou rumo ao Futuro.  

 

 

 

______________________  
Jorge Alexandre Ponciano da Cruz 
Coordenador do sector de Educação 
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