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Ata nº3 

No dia vinte e seis do mês de fevereiro pelas dezoito horas reuniu o Conselho Geral 
Transitório do Agrupamento de Escolas do Restelo, na sala de reuniões do bloco 1 da 
Escola Secundária do Restelo.------------------------------------------------------------  
A ordem de trabalhos foi a seguinte: ----------------------------------------------------------- 

Informações ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Tomada de posse dos representantes da Autarquia; -------------------------------------- 
2. Aprovação do regimento; ---------------------------------------------------------------------- 
3. Eleição do Presidente do Conselho Geral Transitório; ------------------------------------ 
4. Linhas Orientadoras para Elaboração do Orçamento para 2014; ------------------------ 
5. Recurso da Sanção disciplinar aplicadas aos alunos: -------------------------------------- 

 Manuel Maria Juzarte Rolo Bual --------------------------------------------------------- 

 Nícolas Barreto Caldas da Costa; ---------------------------------------------------- 
6. Procedimento concursal para a eleição do diretor do Agrupamento; --------- 
7. Avaliação do presidente da CAP. ------------------------------------------------------------- 
 
Antes do início da ordem de trabalhos, foram prestadas algumas informações: --------- 

 A Presidente do Conselho Geral cessante, Aida Santos,  informou os presentes 
sobre das razões  de esta reunião do Conselho Geral Transitório apenas se ter 
podido realizar nesta data.  Apesar das diversas tentativas de contacto, desde 
novembro, com a Câmara Municipal de Lisboa, solicitando a designação dos 
representantes da autarquia, a mesma apenas tomou a decisão em reunião no 
dia dezanove de Fevereiro, tendo o Agrupamento de Escolas do Restelo sido 
informado dos nomes dos representantes da Autarquia no dia vinte e um do 
presente mês. A Presidente  alertou ainda para o facto de este atraso na 
designação dos representantes da autarquia levar ao consequente atraso na 
aprovação do Regulamento Interno, bem como de todo o procedimento 
concursal para a eleição do Diretor do Agrupamento, o qual deveria estar 
concluído até ao dia trinta e um de maio e que por força do atraso na 
designação dos representantes do Município   poderá estar  concluído  apenas 
na segunda quinzena de Junho. Deste atraso no processo foi já informada a 
tutela------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Tendo sido dada a palavra a Rosário Portugal, membro do CGT, em 

representação dos Encarregados de Educação, na qualidade de presidente da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária do 

Restelo, a mesma informou os presentes do seguinte: na última assembleia 

geral de associados foi constituído um grupo de trabalho composto por 

membros da direção da associação e Encarregados de Educação para abordar 

e tentar resolver a situação de degradação das instalações da Escola 

Secundária do Restelo. Esse grupo propõe-se diagnosticar os problemas 

existentes, comunicar à tutela a situação e questioná-la sobre a intenção e 

prazos de intervenção, e caso não haja intervenção da mesma, angariar 

patrocínios e receitas através de eventos. Logo a dezassete de janeiro alguns 

elementos desse grupo de trabalho reuniram com o vogal da CAP para 

preparar a fase de diagnóstico e a carta para a tutela. Na sequência dessa 

reunião, e porque aí tal tinha ficado acordado, no dia seguinte, dezoito de 
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janeiro, foi solicitado por email um conjunto de documentação bem como 

fotografias que revelassem as situações mais graves. Até à presente data não 

foi entregue nenhuma documentação, apesar de várias insistências, nem 

foram tiradas ou autorizado que se tirassem quaisquer fotografias. No passado 

dia vinte de fevereiro, a associação reuniu com os representantes dos 

Encarregados de Educação de várias turmas de toda a escola. Apesar do 

objetivo da reunião não ser exclusivamente a necessidade de intervenção na 

escola, a discussão com os mesmos acabou por ficar centrada nesse tema. Os 

Encarregados de Educação estão preocupados com a existência de amianto na 

escola e com o perigo de derrocada do pavilhão cinco (5) e solicitaram a 

associação para obter a documentação necessária e fotografias, e contactar 

as entidades necessárias para avaliar a situação do referido pavilhão. Disse  

ainda que já contactaram a Parque Escolar, que informou não estar prevista 

qualquer intervenção na Escola Secundária do Restelo e que  o LNEC poderá 

fazer a avaliação, mas provavelmente só a pedido da CAP do Agrupamento do 

Restelo. Os Encarregados de Educação estão ainda dispostos a colaborar na 

renovação da escola,  mas primeiro consideram essencial que se perceba o 

que vai ser feito quanto às coberturas e ao pavilhão cinco (5). Mais informou 

que, se nada for feito com brevidade, é intenção dos Encarregados de 

Educação divulgar na comunicação social esta situação e começar a angariar 

fundos. A documentação solicitada, bem como as fotografias, facilitaria toda 

a ação do grupo de trabalho como suporte comprovativo da situação. Um dos 

professores presentes, Vítor Gorjão, disse que ainda antes da Parque Escolar 

ter estado na Escola Secundária do Restelo o problema havia sido detetado 

como uma rutura de canalização e resolvido, ao que a Encarregada de 

Educação, Rosário Portugal, respondeu que o problema não podia estar 

resolvido porque para além de a avaliação da Parque Escolar identificar o 

problema do pavilhão cinco (5) e colocar a possibilidade de o demolir, o 

mesmo problema já se verifica igualmente no pavilhão um (1). Outro 

representante dos Encarregados de Educação, Nuno Picardo, sugeriu que, à 

semelhança do que estão a fazer em Miraflores, a Escola Secundária do 

Restelo se candidatasse ao orçamento participativo da Câmara, o que foi bem 

acolhido pelo CGT. Esta matéria não foi objeto de votação, mas houve 

anuência geral de todo o CGT relativamente à importância deste assunto. -----

Ainda neste âmbito encarregada de educação Elisabete Moldes lembrou os 

presentes e mostrou a sua preocupação pelo facto de o mesmo problema se 

verificar igualmente na escola  EB + JI Moinhos do Restelo, a qual tem um 

telhado constituído por placas com fibras de asbestos (amianto) com 30 anos 

de existência, com a agravante de nem sequer constar na lista da CML.--------- 

 A representante dos Encarregados de Educação da Escola Paula Vicente 
manifestou a sua preocupação com a falta de segurança nesta Escola devido 
ao número reduzido de funcionários. A este propósito, o Presidente da CAP, 
professor Júlio Santos, informou os presentes que devido ao facto de os 
funcionários contratados a horas terminarem os seus contratos no final deste 
mês e de a limpeza dos diferentes estabelecimentos do Agrupamento passar a 
ser realizada em períodos do dia determinados por uma empresa 
especializada, se prevê um agravamento desta situação de insegurança por 
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uma diminuição do número de funcionários. Como forma de tentar minimizar 
esta situação, a Encarregada de Educação, Elisabete Moldes, sugeriu que ao 
nível do primeiro ciclo se solicitasse o apoio da Junta de Freguesia de Belém 
no sentido de disponibilizar voluntários, que se encontram desempregados, 
para auxiliarem os funcionários, pelo menos, durante os intervalos dos alunos. 

 Considerando que a EB Moinhos do Restelo padece do mesmo problema da 
Escola Paula Vicente, a Encarregada de Educação Elisabete Moldes, informou 
que a APEE Moinhos do Restelo, numa tentativa de ajudar a colmatar o 
problema, já apresentou uma proposta em reuniões realizadas com a Dra. 
Helena Lencastre, solicitando o apoio da Junta de Freguesia de Belém, no 
sentido de disponibilizar voluntários, que se encontram desempregados e que 
estão inscritos na mesma, para serem chamados a colaborarem com as 
auxiliares de ação educativa, pelo menos durante os tempos de recreio dos 
alunos. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
No primeiro ponto da ordem de trabalhos – Tomada de posse dos representantes da 

Autarquia – procedeu-se à tomada de posse dos representantes das Autarquias, 

Cristina Bento, da Câmara Municipal de Lisboa e Helena Lencastre da Junta de 

Freguesia de Belém. Relativamente à representante da Junta de Freguesia da Ajuda, 

Maria Cristina Abreu, a mesma não pôde comparecer a esta reunião, mas já assinou o 

termo de posse. --------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos – Aprovação do regimento – 

foram aprovados por unanimidade o Regimento do Conselho Geral Transitório (após 

algumas propostas da Representante dos Encarregados de Educação da Escola 

Secundária do Restelo, Rosário Portugal, de alterações, apenas em termos de 

redação, e da proposta do Presidente da CAP, professor Júlio Santos, de eliminação 

dos nomes dos elementos do Conselho Geral Transitório) e o modelo de ata a adotar 

para futuras reuniões deste órgão. -------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos – Eleição do Presidente do 

Conselho Geral Transitório – foi realizada uma votação com os seguintes resultados:  

 Professora Adelaide Pacheco – treze (13) votos -------------------------------------- 

 Professor Nuno Trabulo – dois (2) votos ------------------------------------------------ 

 Votos brancos – um (1) ------------------------------------------------------------------- 

Deste modo, foi eleita para o cargo de Presidente do Conselho Geral transitório a 

docente Adelaide Pacheco. ----------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao quarto ponto da ordem de trabalhos – Linhas Orientadoras para 

Elaboração do Orçamento para 2014 – foi tomada por unanimidade a seguinte 

deliberação: ratificar o documento “Linhas Orientadoras para Elaboração do 

Orçamento para 2014”, em devido tempo enviado a todos os elementos do Conselho 

Geral transitório, tendo a Chefe dos Serviços de Administração Escolar, Ana Cristina 

Antunes, informado os presentes do pedido de aumento da verba a atribuir à rubrica 

“aquisição de bens e material didático”. – -------------------------------------------- 
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Este documento consta do anexo nº 1 da presente ata ------------------------------------- 

 
Relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos – Recurso da Sanção 
Disciplinar aplicadas aos alunos: Manuel Maria Juzarte Rolo Bual  e Nícolas Barreto 
Caldas da Costa deliberou-se o seguinte: 
Após o professor Vítor Gorjão, na qualidade de relator, ter apresentado a todos os 

presentes as participações disciplinares dos dois alunos, os respetivos despachos do 

Presidente da CAP, os recursos apresentados pelos seus Encarregados de Educação 

bem como ambos os relatórios dos recursos,  foi decidido por unanimidade (dezasseis 

votos ) não dar provimento ao recurso da sanção disciplinar aplicada ao aluno Nícolas 

Barreto Caldas da Costa;com cinco (5) votos a favor, duas (2) abstenções e  nove (9) 

votos contra  foi também rejeitado o recurso da sanção disciplinar apresentado pelo 

Encarregado de Educação do aluno Manuel Maria Juzarte Rolo Bual-------------------  

Relativamente ao ponto número seis da ordem de trabalhos – Procedimento 

concursal para a eleição do diretor do Agrupamento – foram tomadas por 

unanimidade as seguintes deliberações: Aprovar os documentos relativos ao 

procedimento concursal prévio à eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas do 

Restelo, em devido tempo enviados a todos os elementos do Conselho Geral 

transitório: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 “Cronograma do procedimento concursal para eleição do Diretor do 

Agrupamento de Escolas do Restelo”; ------------------------------------------------- 

 “ Regulamento para eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo;  

  “Aviso de abertura do procedimento concursal prévio à eleição de Diretor”; 

  “Critérios de seleção para eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas do   

Restelo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Estes documentos constam do(s) anexo(s) nº ,2, 3 , 4  e 5 da presente ata.  

Relativamente ao sétimo ponto da ordem de trabalhos – Avaliação do presidente da 

CAP – e devido ao adiantado da hora, foi decidido, por unanimidade, transitar este 

ponto para uma próxima reunião, a agendar brevemente. ---------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que será por mim assinada que a 

secretariei e pelo Presidente: 

O Secretário 

____________________________________________ 

O Presidente 

____________________________________________ 

 


