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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 17) 

 -----  Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na 

sala de reuniões (Bloco A, piso 4) da escola sede, reuniu o Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (CG), sob a presidência de Rui Vítor 

Poeiras Lobo da Costa, com a seguinte ordem de trabalhos (OT):		

1. Tomada de posse dos representantes dos alunos da Escola Secundária 
Francisco de Holanda no CG. 

2. Período de antes da ordem do dia. 
3. Leitura e votação da ata da reunião anterior. 
4. Discussão e votação do Projeto Educativo (2018-2021) do AEFH. 
5. Definição das linhas orientadoras do orçamento do AEFH para 2019. 
6. Votação da ata em minuta. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- O presidente do CG deu posse aos conselheiros João Vieira e Francisca Silva em 

representação dos alunos, referindo que na próxima reunião tomariam posse os 

representantes do pessoal docente e não docente eleitos no ato eleitoral de quatro de 

dezembro. No período de antes da ordem do dia foi definido o dia dezoito de dezembro 

como a data de reunião do Conselho Geral do Agrupamento para um novo período 

(2018-2022), comunicadas as ausências dos conselheiros Adelina Pinto, Bruno Carvalho 

e Fernando Ribeiro. Foi ainda designada a conselheira Anabela Martins para redigir a 

ata.  

 ----- Proposta a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já do conhecimento dos 

conselheiros, esta foi aprovada por unanimidade.  -------------------------------------------  

 ----- No ponto quatro da OT o Projeto Educativo, após pequenos ajustes propostos por 

alguns dos conselheiros, nomeadamente Isabel Carvalho e Amaro das Neves, foi 

aprovado por unanimidade.  -------------------------------------------------------------------  

 ----- Na discussão do ponto cinco da OT, explicou as linhas orientadoras para o 

Orçamento de 2019 e estas foram aprovadas por unanimidade. A diretora transmitiu 

ainda ao CG a sua extraordinária preocupação pelo facto das transferências de verbas 

por parte do Instituto de Gestão Financeira do Estado (IGeFE)  ficarem muito aquém 

das necessidades do agrupamento, nomeadamente dos compromissos por este 

assumido com fornecedores de serviços e com os seus alunos. O montante transferido 

pelo Programa Operacional Capital Humano (POCH), no âmbito do acordado em sede de 

candidatura, é o necessário para fazer face ao pagamento dos encargos com os 

formandos (transporte, alimentação, bolsas de FCT e material pedagógico) mas IGeFE 

tem retido a maior parte desse montante e os encargos assumidos passam a constituir 

dívidas aos formandos e aos fornecedores, comprometendo seriamente o 
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funcionamento dos cursos bem como a qualidade formativa dos mesmos. Tendo em 

conta esta intervenção, e após sugestão do conselheiro Antero Ferreira, foi 

consensualizada no seio do Conselho Geral a seguinte tomada de posição:  ---------------  

1- Mostrar preocupação pelo facto de, ano após ano, estarem a ser retiradas verbas ao 

ensino profissional pondo em causa o seu normal funcionamento e os compromissos 

assumidos pelo agrupamento, apesar das candidaturas financeiras terem sido 

aprovadas pelo POCH.  -------------------------------------------------------------------------  

2- Estar solidário com os esforços da direção no sentido de se assegurar o 

funcionamento e a qualidade dos cursos profissionais, como é característica do 

agrupamento;  ----------------------------------------------------------------------------------  

3- Quando se retiram, como agora, meios financeiros humanos e técnicos à formação 

profissional, defraudamos as expectativas de uma geração, prestamos um mau serviço 

público de educação e, consequentemente, ao futuro do país. ------------------------------  

 ----- Neste ponto da OT a conselheira Isabel Carvalho chamou a atenção para a 

escassez de funcionários nas escolas básicas pois, a atual falta de funcionários coloca 

em risco o bom funcionamento dessas mesmas escolas. -------------------------------------  

 ----- No ponto seis da OT a ata em minuta foi votada por unanimidade. -------------------  

 ----- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela se lavrou a presente 

ata que, depois de lida, foi aprovada no CG de onze de dezembro de dois mil e dezoito, 

e será assinada por mim Anabela Martins, que a secretariei, pelo Presidente do 

Conselho Geral, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, que a presidiu, e por qualquer outro 

membro do CG que assim o deseje.  ----------------------------------------------------------  

 

 

A Secretária da reunião:  
 
 
 
 
O Presidente do CG: 
 
 


