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Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide  

Conselho Geral 

 Relatório – mandato 2016-2020 

 

O Conselho Geral é o órgão responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade das escolas do Agrupamento, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para 

os efeitos do n.º4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo.  
O Conselho Geral é composto por representantes do Pessoal Docente, do Pessoal 

Não Docente, dos Pais e Encarregados de Educação, dos Alunos, do Município e da 

Comunidade Local. 

O Conselho Geral é constituído por vinte e um (21) membros, obedecendo à 

seguinte distribuição:  

a. Sete representantes do Pessoal docente (um docente do pré-escolar, dois 

docentes do 1º ciclo, e quatro docentes do 2º e 3º ciclos e Secundário); 

b. Dois representantes do Pessoal não docente; 

c. Cinco representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 

d. Um Aluno representante dos alunos; 

e. Três representantes da Câmara Municipal de Loures, designados nos termos do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho; 

f. Três representantes da Comunidade Local, eleitos nos termos do n.º 6 do art.º 

14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho. 

O Diretor do Agrupamento participa nas reuniões do Conselho Geral, nos termos do 

n.º9 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

No âmbito das competências consagradas na legislação, o Conselho Geral é 

responsável por: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos 

representantes dos alunos; 

b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho; 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola não agrupada;  

e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano 
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anual de atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das 

atividades no domínio da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência;  

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;  

l) Pronunciar- se sobre os critérios de organização dos horários;  

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;  

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;  

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas;  

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do 

projeto educativo e o cumprimento do plano anual de atividades;  

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do 

desempenho do diretor;  

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos;  

s) Aprovar o mapa de férias do diretor. 

 

O Conselho Geral desenvolveu, desta forma, um trabalho de equipa no sentido de 

dar resposta à exigência da sua responsabilidade, reunindo e preparando a 

documentação da sua esfera de intervenção. Para tal, sempre que necessário, o 

Conselho Geral reunia a sua Comissão Permanente, preparando a reunião plenária. 

 

Deste modo, ao longo dos quatro anos de mandato, o Conselho Geral desenvolveu a 

sua atividade de acordo com a calendarização abaixo discriminada:  

 

Ano 

letivo 

Data da 

reunião 

Ordem de trabalhos 

2015/16 7/4/2016 1. Aprovação do Regimento do Conselho Geral. 

2. Constituição da Comissão Permanente do Conselho Geral. 

3. Apreciação dos resultados da avaliação externa. 

4. Apreciação do relatório periódico de execução do plano anual 

de atividades. 

2015/16 28/4/2016 1. Aprovação do relatório de contas de 2015. 

2015/16 7/7/2016 

(C. Permanente) 

1. Preparação da reunião do dia 14 de julho de 2016:. 

. Regimento do Conselho Geral – esclarecimento relativo ao 

ponto 2 do artigo 5.º. 

. Critérios de avaliação da Senhora Diretora do Agrupamento. 

2015/16 14/7/2016 1. Informações. 

2. Aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º ciclo para 2016/17. 

3. Apreciação e aprovação do relatório final de execução do 

plano anual de atividades. 

4. Apreciação do balanço do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

5. Apreciação do Plano de Ação Estratégica 2016/17. 

6. Regimento do Conselho Geral – esclarecimento relativo ao 
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ponto 2 do artigo 5.º. 

7. Critérios de avaliação do desempenho da Senhora Diretora 

do Agrupamento. 

8. Avaliação do Relatório de Autoavaliação da Senhora 

Diretora. 

9. Outros assuntos. 

 

2015/16 21/7/2016 1. Critérios de avaliação do desempenho da Senhora Diretora 

do Agrupamento. 

2. Avaliação do Relatório de Autoavaliação da Senhora 

Diretora. 

 

2016/17 13/10/2016 1. Informações. 

1.1. Balanço da reunião com o Sr. Diretor-Geral da DGESTE. 

2. Eleição de um membro representante do pessoal docente na 

Comissão Permanente. 

3. Alteração ao Regulamento Interno – equipamento a utilizar 

nas aulas de Educação Física. 

4. Aprovação do PAA. 

5. Outros assuntos. 

2016/17 15/12/2016 1. Informações. 

2. Orçamento de 2017: 

2.1.Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento de 2017. 

2.2.Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

planeamento e execução das atividades no domínio da ação 

social escolar em 2017. 

3. Aprovação dos critérios de avaliação da Srª. Diretora – 

2015/2019 (Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto). 

4. Outros assuntos. 

2016/17 9/3/2017 1. Informações. 

2. Análise e aprovação do relatório intermédio do PAA. 

3. Implementação do Despacho 436-A 2017 (Orçamento 

Participativo). 

4. Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. 

5. Outros assuntos. 

2016/17 27/4/2017 1. Informações. 

2. Análise e aprovação do relatório de contas de gerência [cf. 

Regimento do C. Geral, art.º 3.º, ponto 1, alínea j)]. 

3. Autorização do mapa de férias da Sr.ª Diretora [cf. 

Regimento do C. Geral, art.º 3.º, ponto 1, alínea s)]. 

4. Outros assuntos. 

2016/17 13/7/2017 1. Informações. 

2. Aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º ciclo para 2017/18. 

3. Apreciação e aprovação do relatório final de execução do 

plano anual de atividades. 

4. Apreciação do balanço do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

5. Linhas gerais de lançamento do ano letivo de 2017/18: Plano 

de Ação Estratégica; critérios de organização dos horários. 

6. Outros assuntos. 

2017/18 26/10/2017 1.Informações. 

2.Aprovação do PAA. 

3.Outros assuntos. 
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4.Decisão sobre recurso apresentado ao Conselho Geral. 

2017/18 7/12/2017 1.Informações. 

2. Orçamento de 2018: 

2.1.Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento de 2018. 

2.2.Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

planeamento e execução das atividades no domínio da ação 

social escolar em 2018. 

3.Outros assuntos. 

4.Decisão sobre recurso apresentado ao Conselho Geral. 
2017/18 22/2/2018 1. Informações. 

2. Aprovação do relatório do Plano Anual de Atividades (PAA). 

3. Outros assuntos. 

4. Decisão sobre recurso apresentado ao Conselho Geral. 

2017/18 26/4/2018 1.Informações. 

2. Aprovação do Relatório de Conta de Gerência. 

3.Eleição dos Representantes dos Encarregados de Educação 

na Comissão Permanente do Conselho Geral. 

4.Outros assuntos. 

2017/18 12/7/2018 1. Informações. 

2. Aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º ciclo para 2018/19. 

3. Apreciação e aprovação do relatório final de execução do 

Plano Anual de Atividades. 

4. Apreciação do balanço do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

5. Linhas gerais de lançamento do ano letivo de 2018/19: Plano 

de Ação Estratégica; critérios de organização dos horários. 

6. Apreciação do relatório de Autoavaliação CAF (Common 

Assessment Framework). 

7. Outros assuntos. 

2018/19 11/10/2018 

(C. Permanente) 

1. Preparação do procedimento concursal prévio à eleição do 

Diretor do Agrupamento. 

2018/19 8/11/2018 

(C. Permanente) 

1. Preparação do procedimento concursal prévio à eleição do 

Diretor do Agrupamento. 

2018/19 29/11/2018 1. Informações. 

2. Análise e aprovação do PAA. 

3. Análise e aprovação dos documentos elaborados pela 

Comissão Permanente relativos ao procedimento concursal 

prévio à eleição do Diretor do Agrupamento. 

4. Orçamento de 2019: 

4.1.Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento de 2019. 

4.2.Aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

planeamento e execução das atividades no domínio da ação 

social escolar em 201. 

5. Implementação dos Decretos-Lei n.º 54/2018 e 55/2018, de 

6 de julho. 

6. Outros assuntos. 

2018/19 21/3/2019 1. Informações. 

2. Análise e aprovação do relatório intermédio do PAA. 

3. Outros assuntos. 

 

2018/19 28/3/2019 1. Verificação dos processos de candidaturas ao procedimento 
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(C. Permanente) concursal prévio à eleição do Diretor do Agrupamento. 

2. Elaboração da lista de candidatos admitidos e não admitidos 

ao procedimento concursal prévio à eleição do Diretor do 

Agrupamento. 

3. Planificação das etapas subsequentes relativas ao 

procedimento concursal prévio à eleição do Diretor do 

Agrupamento. 

2018/19 2/5/2019 

(C. Permanente) 

1. Realização da entrevista ao candidato ao cargo de Diretor do 

Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide. 

2018/19 9/5/2019 1. Análise e aprovação do relatório elaborado pela Comissão 

Permanente sobre a entrevista realizada ao candidato ao cargo 

de Diretor do Agrupamento, Sr. Dr. Nuno Reis. 

2. Eleição do novo Diretor do Agrupamento de Escolas da 

Portela e Moscavide. 

2018/19 16/5/2019 1. Informações. 

2. Análise e aprovação do relatório de conta de gerência. 

3. Outros assuntos. 

2018/19 11/7/2019 1. Informações. 

2. Aprovação do Plano das Atividades de Enriquecimento 

Curricular do 1.º ciclo para 2019/20. 

3. Apreciação e aprovação do relatório final de execução do 

Plano Anual de Atividades. 

4. Apreciação do balanço do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

5. Linhas gerais de lançamento do ano letivo de 2019/20. 

6. Outros assuntos. 

7. Aprovação dos critérios de avaliação do Diretor (Portaria n.º 

266/2012, de 30 de agosto). 

2019/20 3/10/2019 1. Informações. 

2. Balanço do início do ano letivo. 

3. Apresentação da Carta de Missão do Senhor Diretor. 

4. Análise e validação da Carta de Missão do Senhor Diretor. 

2019/20 6/1/2020 1. Decisão sobre recurso apresentado ao Conselho Geral. 

2019/20 16/1/2020 1. Informações. 

2. Linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento de 

2020 e para o planeamento e execução das atividades no 

domínio da Ação Social Escolar em 2020. 

3. Análise e aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento. 

4. Análise e aprovação do PAA. 

5. Elaboração e aprovação da documentação relativa ao 

processo eleitoral para o Conselho Geral. 

6. Outros assuntos. 

 

Realça-se o espírito de missão que orientou a ação de todos os Conselheiros que, 

independentemente da sua representatividade, se mostraram cooperantes, 

participativos e assíduos, apostando num contributo construtivo para com os 

restantes órgãos do Agrupamento e numa relação edificante com as entidades que 

dialogam e intervêm na Comunidade. 

 

Relatório aprovado pelo Conselho Geral na reunião de 16/01/2020 

A Presidente do Conselho Geral 

Carla Ferreira Barreto 


