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Em defesa da Escola Pública
“Escola Pública gratuita, universal e de qualidade”

Para haver desenvolvimento e progresso económico, social e cultural no País é 

necessário uma verdadeira aposta numa política que invista na educação e na escola 

pública.

A escola pública deve centrar o seu objetivo na formação integral do indivíduo, 

preparando-o para uma intervenção ativa e consciente, eliminando assimetrias sociais, 

promovendo a sua emancipação, tornando-o ator no desenvolvimento do País.

A Educação é um processo fundamental na construção de uma sociedade equitativa, 

promovendo valores sociais, cívicos e culturais que devem contribuir para a formação de 

cidadão que respeitem a justiça, a coesão social, o direito à igualdade de oportunidades

Cidadãos que, com o saber, o saber fazer e o saber ser adquiridos, contribuam para o 

desenvolvimento harmonioso e sustentado do concelho e do país.
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Educação
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Evolução do número de alunos

Município do Barreiro, Nº de alunos, 2016

• Diminuição do nº de alunos do 1º 

ao 3º ciclo desde 2011/2012;

• Nº de alunos do pré escolar tem-se 

mantido estável;

• Ao nível do secundário, existe uma 

ligeira subida do nº de alunos.

958 999 1033 1000 1021

3391 3315 3185 3178 3069

4785 4914 4896
4719

4598

2565
2761

2581
2806

2876

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Pré-escolar

1º ciclo

2º/3º ciclo

secundário

Formação Integral do Indivíduo



Município do Barreiro, Nº de turmas, 2016

Tal como se verifica com o nº de 

alunos, apenas no ensino 

secundário há um aumento do nº de 

turmas nos últimos 3 anos.
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Município do Barreiro, Nº de professores, 2016

No 2º/3º ciclo e secundário, houve  

uma redução até ao ano 

2013/2014, verificando-se uma 

ligeira subida no ano letivo 

2015/2016.
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Redução da taxa de abandono 

escolar nas últimas duas décadas

Taxa de abandono escolar no Barreiro, entre 1991 e 2011 (%), INE

3,9%

2,2%
1,8%

0

2

4

6

1991 2001 2011

%

• A taxa de abandono escolar no Barreiro 

apresentava-se bastante residual, em 

2011 (1,78%);

• Decréscimo contínuo do abandono 

escolar (3,89%, em 1991, 2,17%, em 

2001, e 1,78%, em 2011), em linha com 

a trajetória verificada na globalidade do 

território nacional e regional;

• Apesar desta melhoria , continuamos 

acima da média nacional.
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Os indicadores de sucesso escolar 

refletem a necessidade de prosseguir 

os esforços recentes

Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular e taxa de 

transição/conclusão no ensino secundário regular, no Barreiro entre 

2004/05 e 2010/11 (%), INE
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• A taxa de retenção e de desistência no 

ensino básico no Barreiro decresceu ao 

longo da última década;

• A taxa de transição/conclusão no ensino 

secundário registou uma progressão 

acentuada, revelando no entanto a 

persistência de uma franja significativa de 

jovens que não consegue concluir este nível 

de escolaridade obrigatória;

• Estes indicadores, mesmo refletindo 

melhorias recentes no sucesso escolar dos 

jovens barreirenses, são sintomáticos da 

necessidade de intensificar os esforços 

realizados na última década para atingir 

este objetivo.
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Taxa de abandono escolar 

apresenta uma incidência espacial 

ligeiramente heterogénea

Taxa de abandono escolar por freguesias, em 2011 (%), INE
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• O Município do  Barreiro promove anualmente um conjunto de projetos e iniciativas  

com e para a comunidade educativa:

- Quinzena da Educação “A Escola Somos Todos Nós”;

- Serviço Educativo Municipal;

- Carnaval das Escolas;

- Mês da Música / Mês do Teatro / Mês da Dança;

- Quinzena da Juventude;

- Libert’arte;

- Histórias Vividas e Contadas do 25 de abril;

- Feira Pedagógica;

- Dia B nas escolas;

- Entre outros, sendo que muitos projetos são em parceria com outras entidades.

• Estes projetos e iniciativas visam envolver a comunidade educativa contribuindo para 

uma melhor articulação entre os parceiros e para uma participação mais efetiva para 

o sucesso escolar. 
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Equipamentos educativos
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Ampla oferta de equipamentos 

educativos dirigidos a todos os 

níveis de escolaridade

Equipamentos de ensino da rede pública no Barreiro (N.º), Revisão da Carta 

Educativa do Barreiro, 2013

Máximo de duas 

imagens

• A  oferta de equipamentos educativos do 

Barreiro, composta por 60 

estabelecimentos, 34 dos quais 

pertencentes à rede pública, é extensa e 

diversificada, cobrindo uma grande 

variedade de valências, existindo 

equipamentos dirigidos a todos os níveis de 

escolaridade;

• Os equipamentos públicos de jardim de 

infância e escolas do 1.º ciclo do ensino 

básico constituem a maioria da oferta 

(68%).
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Máximo de duas imagens

A  Escola Superior de Tecnologia do 

Barreiro, equipamento do ensino superior 

público constitui uma oferta diferenciada 

e qualificante e é um elemento 

importante da estratégia de qualificação 

da população do concelho e um parceiro 

na estratégia para o território.
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Objetivo para o futuro próximo:  Apostar na 

realização de atividades de investigação e 

desenvolvimento (I&D) baseadas na 

experiência (experience or practice basead

research), orientadas para a inovação nos 

setores produtivo, social e artístico, e 

desta forma estimular a mobilizar grupos 

de investigadores, docentes e estudantes 

para a solução de problemas e questões 

concretas e emergentes, sobretudo de 

âmbito e relevância regional e em estreita 

colaboração com atores regionais.”

• Nº de alunos: 484

Docentes: 45

Não Docentes: 11

Estudantes Diplomados no últimos 5 

anos: 356

Taxa de Empregabilidade  (diplomados 

entre 2011 a 2014) : 87,5%

• Sendo a sua capacidade para 750 

alunos, a taxa de ocupação em 

2015/2016 situa-se nos  64,5%.
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Concentração da oferta de 

equipamentos educativos da rede 

pública no Alto do Seixalinho

Distribuição dos equipamentos de ensino (N.º) da rede pública, por freguesias, 

revisão da Carta Educativa do Barreiro, 2013
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Predominância do ensino público na 

oferta de equipamentos

• O setor público é dominante na oferta 

de equipamentos de ensino no Barreiro, 

reunindo o maior número de alunos 

matriculados em todos os níveis de 

ensino;

• Ao nível do ensino pré-escolar existe um 

maior equilíbrio da oferta de 

equipamentos, o número de alunos 

matriculados em estabelecimentos do 

setor privado e solidário representa 49% 

da procura.
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• Apesar do aumento significativo do nº de 

turmas e na cobertura total na resposta 

aos alunos com 5 anos, a oferta pública 

mantém-se insuficiente para os alunos com 

3 anos;

• Na rede pública, no ano letivo 2015/2016, 

contempla 11.564 alunos, distribuídos pelo 

pré-escolar (1021), 1º ciclo (3.069), 2º e 3º 

ciclo (4.598) e secundário (2.876).
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Evolução de salas de pré-

escolar 
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Município do Barreiro, Evolução do nº salas de pré-

escolar 2016

Sendo competência municipal, tem 

sido feito um esforço na requalificação 

e construção de salas de pré-escolar, 

tendo-se verificado um aumento 

significativo no ano letivo 2010/2011.  
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Taxa de ocupação dos 

equipamentos educativos da 

rede pública
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• Requalificação:

- 2009/2010 - EB Prof. JJ Rita Seixas;

- 2010/2011 - EB Penalva;

- Espaço de recreio:

Concluído: EB Cidade Sol e da EB nº 2 do Lavradio; 

Em fase de obra: EB Vila-Chã;

- Cobertura total da Rede de Bibliotecas Escolares.

• Construção:

- JI Palhais;

- Construção de 4 salas JI da EB nº 9 do Barreiro.

• Candidaturas a decorrer:

- Requalificação da EB nº 3 do Barreiro com inclusão da EB nº 4 do Barreiro;

- Construção de 4 salas de aula na EB dos Fidalguinhos (fim do horário duplo);

- Requalificação de infraestruturas da EB nº 8 do Barreiro.
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Oferta educativa do ensino 

profissional 

• O ensino profissional no concelho é 

assegurado pela Escola Profissional Bento 

de Jesus Caraça – delegação do Barreiro 

(EPBJC) e pelas cinco escolas públicas com 

ensino secundário (ES Alfredo da Silva; ES 

Augusto Cabrita; Casquilhos; ES Santo André 

e ES Santo António);

• Na EPBJC no ano letivo 2015/2016 a oferta 

educativa é composta por três cursos: 

Técnico de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos (três turmas); 

Animador Sociocultural (três turmas); 

Técnico de Higiene e Segurança no 

Trabalho e Ambiente (uma turma).

• Abrange cerca de 183 alunos em 7 turmas. Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, Delegação do 

Barreiro, número de turmas 2015/2016
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Oferta educativa do ensino 

profissional

• No ano letivo 2015/2016, nas 

escolas públicas a oferta é 

composta por 15 cursos;

• Num total de 29 turmas, abrange 

652 alunos.

A
lf

re
d

o
 

d
a 

Si
lv

a Apoio à Infância

Informática de Gestão

A
u

gu
st

o
 C

ab
ri

ta

Comércio

Design Moda

Gestão

Comunicação, Marketing, Rel. Públicas e Publicidade

Turismo

Apoio à Gestão Desportiva

Gestão e Prog. de Sistemas Informáticos

Eletrónica, Automação e Computadores 

Gestão de Equipamentos Informáticos

C
as

q
u

ilh
o

s Comércio

Design Moda

Marketing

Design de Interiores e Exteriores

St
o

. 

A
n

d
ré

Apoio à Infância

Gestão e Prog. de Sistemas Informáticos

Design Gráfico

St
o

. 

A
n

tó
n

io Comércio

Restauração

Formação Integral do Indivíduo



Crescente procura de cursos 

profissionais segue as tendências 

nacionais

Taxa de participação em cursos profissionais no ensino secundário regular, nos 

anos letivos 2004/2005 e 2010/2011 (%), INE
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• A tendência nacional de crescimento da 

procura de cursos profissionais no ensino 

secundário regista-se igualmente no Barreiro

• A taxa de participação concelhia nestes 

cursos era residual, no ano letivo de 

2004/2005, e muito inferior à observada no 

país ou na AML

• No ano letivo 2010/2011, a participação em 

cursos profissionais registou um grande 

aumento (de 2,5% para 21,4%), superando 

os valores registados na AML ou na 

Península de Setúbal (20,8% e 20,5%, 

respetivamente), aproximando-se da média 

nacional.

Formação Integral do Indivíduo



Equipamentos de formação
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Equipamentos de formação

Áreas de educação e formação nas empresas certificadas para dar formação no 

Barreiro, 2015, DGERT

• Existem no concelho, três empresas certificadas 

para formação:

a) CERCIMB - Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Moita 

e Barreiro CRL;

b) Feelgood Portugal - Escolas de Formação 

Profissional, Lda;

c) Power Piece - Consultoria, Formação e Coaching, 

Lda;

d) RUMO – Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL.

• Oferta formativa em áreas diversificadas:

a) Engenharia e técnicas afins

b) Agricultura, silvicultura e pescas

c) Serviços pessoais

d) Saúde

e) Desenvolvimento pessoal

f) Formação de professores/ formadores e 

ciências da educação

g) Ciências empresariais

Formação Integral do Indivíduo



Qualificação da população ativa
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Estrutura de qualificações marcada 

pelo predomínio de baixos níveis de 

escolaridade

População residente ativa perante o nível de escolaridade,

em 2011 (%), INE

Máximo de duas 
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• Níveis de qualificação relativamente baixos, 

face aos desafios que se colocam à 

crescente integração económica global da 

AML suportada na economia do 

conhecimento;

• Reduzidos níveis de população sem qualquer 

escolaridade (4,5%, em 2011);

• Estrutura de qualificações débil, 

predominando a população com o ensino 

básico (54%);

• População ativa com qualificação superior 

representava, em 2011, 17,5% dos indivíduos

• Os sectores mais jovens e mais qualificados 

saíram do Barreiro, tal como se tem vindo a 

verificar no país.

Formação Integral do Indivíduo



Muito obrigado

pela sua preciosa colaboração!

Contatos:

Divisão de Planeamento, Ambiente e Mobilidade

Tel: 212068160

mail: congresso2030@cm-barreiro.pt
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Desafios | Casos Práticos 

•Mesa 1: Como preparar a escola para a formação integral do individuo? 

•Mesa 2: Como promover o sucesso escolar e combater o abandono?

•Mesa 3: Como potenciar a melhoria das qualificações da população ativa para 

promoção do desenvolvimento do concelho?
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Conclusões / Ideias força

• Melhorar a articulação entre a escola, a família e a comunidade;

• Introdução de um curriculum não formal e um curriculum com forte 

componente local;

• Requalificação/adaptação dos equipamentos escolares que permita a boa 

prática da atividade física e de expressões;

• O associativismo é estruturante na vida, na formação e qualificação no 

concelho;

• No combate ao abandono escolar e promoção do sucesso é essencial o 

trabalho em rede. Criação de uma rede multidisciplinar;

• Apostar na qualificação ativa e na aprendizagem ao longo da vida;

• Alteração de curriculum para uma escola centrada no aluno;

• Necessidade de aprofundar cada um dos temas;
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