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1. Introdução 

 

O mundo contemporâneo apresenta, segundo Roberto Carneiro e col. (2000), múltiplos e 

complexos desafios a nível educativo. Múltiplos porque são diversas e multidimensionais as 

missões e objectivos futuros dos sistemas educativos; complexos porque a educação, a formação 

e a qualificação das pessoas estão no centro das profundas alterações das economias e sociedades 

emergentes, inicialmente chamadas “sociedades da informação”, e hoje cada vez mais 

conhecidas como “sociedades do conhecimento e da aprendizagem”.  

A formação de cidadãos competentes no rigor da aplicação prática dos conhecimentos, 

bem como a capacidade de percepção do mundo global que os rodeia, sem nunca perderem de 

vista a dimensão local, deve ser um dos desafios que se colocam ao sistema educativo. 

A educação deve ser encarada, nas ditas “sociedades do conhecimento”, simultaneamente 

como causa e efeito do que de mais profundo ocorre ao nível dos diferentes processos de 

transição em curso e na emergência de um novo paradigma societário. Os desafios transfiguram-

se em oportunidades para a educação, assumindo-se as sociedades como “aprendentes” ao longo 

da vida, nas diferentes dimensões, lugares ou formas. A educação deve ser vista como o 

sustentáculo do desenvolvimento humano, sendo simultaneamente causa e efeito de uma 

sociedade do conhecimento e da aprendizagem, de acordo com uma perspectiva abrangente, que 

procura valorizar as diferentes vertentes da dimensão humana a nível social, económico e 

cultural, rumo a uma sociedade sustentável, evoluída e com responsabilidade.  

A centralidade dos processos de educação e da aprendizagem exige estudos sobre o 

presente e prospectivas sobre o futuro, onde a escola e os sistemas educativos sejam pensados 

mediante uma atitude que se baseie num plano de respostas ao impacto das mutações 

tecnológicas, tendências demográficas ou dinâmicas de globalização. Assumir uma atitude pró-

activa sobre a educação é uma necessidade, cuja construção exige uma visão e intencionalidade 

na escolha entre os múltiplos cenários de futuras possibilidades antecipáveis. Uma atitude de 

reflexão e avaliação prospectiva amplamente participada, desejavelmente estimulante no plano 

intelectual e mobilizadora para a acção, deve ser uma opção incontornável. A relação entre a 

escola e a comunidade envolvente, bem como a monitorização cuidadosa do processo educativo 

é determinante para o desenvolvimento e melhoria do próprio sistema. 
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Perspectivando um instrumento de gestão territorial que fornecesse as condições 

necessárias para responder aos novos desafios, criou-se a figura da Carta Educativa que é, 

sucintamente, o instrumento de planeamento e ordenamento dos edifícios e equipamentos 

educativos do Concelho que contempla, visando desenvolver o processo de agrupamento das 

escolas de forma a obter uma coerência satisfatória com a política urbana aí defendida. É 

importante que a Carta Educativa congregue toda uma comunidade, que possa valorizar, para 

além dos espaços de aprendizagem, o papel determinante dos agentes educativos na caminhada 

para o futuro, formando cidadãos cada vez mais capazes de responder aos novos desafios de uma 

sociedade marcadamente exigente. 

A Carta Educativa, conjugada com outros instrumentos de planeamento, proporciona uma 

oportunidade histórica para Portugal se aproximar dos níveis de escolaridade e de qualidade de 

ensino que evidenciam outros países membros da União Europeia. Permite lançar novos desafios 

que criem roturas com determinadas práticas, apelando a uma visão prospectiva, com o objectivo 

de trilhar novos caminhos para as organizações escolares, deixando as escolas de ser encaradas 

no sentido redutor do termo (cujas práticas, localização e organização espacial limitam a acção 

educativa) e evoluindo para centros escolares com recursos físicos e humanos de maior 

qualidade que as possam tornar em centros de excelência em termos educativos. 

Para responder às novas exigências do sistema educativo, o procedimento metodológico 

preconizado tem como base as indicações constantes no Manual para a Elaboração da Carta 

Educativa (2000b), elaborado pelo Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento, no 

âmbito da Direcção de Serviços de Estudos e Planeamento e a actual legislação vigente, embora 

tenha sido considerada proveitosa a inclusão de outros aspectos de análise e de diagnóstico, uma 

vez que as boas práticas do planeamento e ordenamento do território assim o pronunciavam.  
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2. Carta Educativa: Conceito e Finalidade  

 

A Carta Escolar (documento sem configuração legal estabelecida, onde era feito o registo 

dos edifícios escolares existentes e os que faltava construir) foi um documento que precedeu a 

actual Carta Educativa. 

Reconhecida a ineficácia de um planeamento estático e dogmático desse tipo e a natureza 

bloqueadora de uma Carta Escolar, evoluiu-se para o conceito de Carta Educativa - Instrumento 

e Prática de Planeamento, projecto fundamental e dinâmico de intervenção de planeamento e 

ordenamento da rede educativa inserida no contexto mais abrangente do ordenamento territorial, 

que tem como meta atingir a melhoria da educação, do ensino, da formação e da cultura num 

dado território, ou seja, ser parte integrante do seu desenvolvimento social (Oliveira, Coragem e 

Martins, 2000b). 

A principal finalidade da Carta Educativa objectiva racionalizar e redimensionar o parque 

de recursos físicos existentes e o cumprimento dos grandes objectivos da Lei de Bases do 

Sistema Educativo e dos normativos daí emanados, nomeadamente: 

– Prever uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da Rede Escolar 

colocadas pela evolução da política educativa, pelas oscilações da procura da educação, 

rentabilizando o parque escolar existente; 

– Caminhar no sentido de um esbatimento das disparidades inter e intra-regionais, promovendo a 

igualdade do acesso ao ensino, numa perspectiva de adequação da Rede Escolar às 

características regionais e locais, assegurando a coerência dos princípios normativos no todo 

nacional. 

Pretende-se, assim, que a Carta Educativa seja um documento que formule uma proposta 

de reordenamento da rede educativa, onde estejam delineados os contornos mais adequados a 

cada situação, de acordo com um determinado horizonte temporal. Devem, por isso, convergir 

para a Carta Educativa todas as intervenções a executar a curto ou médio prazos, sendo as 

mesmas indissociadas das propostas do Plano Director Municipal. A Carta Educativa deverá 

assim, de acordo com Oliveira, Coragem e Martins (2000b), constituir-se como um instrumento 

fundamental de planeamento que permita aos responsáveis desenvolver uma actuação estratégica 

no sentido de: 
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– Orientar a expansão do sistema educativo num determinado território em função do 

desenvolvimento económico e sócio-cultural; 

– Tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao encerramento de 

escolas e à reconversão e adaptação do parque, optimizando a funcionalidade da rede existente 

e a respectiva expansão; 

– Definir prioridades; 

– Optimizar a utilização dos recursos consagrados à educação; 

– Evitar rupturas e desadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento 

urbanístico. 
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3. Enquadramento Legislativo 

 

A concretização da descentralização administrativa, assenta numa nova dinâmica de 

modernização do estado, tendente à obtenção de níveis mais elevados de satisfação das 

necessidades reais por parte dos cidadãos, mais eficientes e eficazes e mais conformes com o 

sentido de autonomia responsável constituinte dos regimes democráticos. Neste modelo assume 

particular relevância a concretização da transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais, reconhecendo que os municípios se constituem como o núcleo essencial para o 

desenvolvimento harmonioso da área educativa. 

Assim, considera-se importante ter como pontos de partida as indicações emanadas pela 

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro), complementadas com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, e com as alterações e 

aditamentos introduzidos pela Nova Lei de Bases (Lei 49/2005 de 30 de Agosto), cujas mais 

valias dominantes são: 

– Aumento da escolaridade mínima obrigatória para 12 anos e novo agrupamento escolar, com 

redução do actual Ensino Básico para 6 anos, correspondendo aos actuais 1º e 2º Ciclo; 

integração do actual 3º Ciclo no agrupamento do Ensino Secundário, que passará a ter uma 

duração de 6 anos. A obrigatoriedade da frequência escolar termina aos 15 anos, mas, numa 

lógica que assenta numa escolaridade de 12 anos que termina aos 18 anos de idade, os alunos 

que manifestem a intenção de não concluir a nova escolaridade mínima obrigatória deverão ser 

encaminhados para programas de formação vocacional adequados no final do novo 1º Ciclo do 

Ensino Secundário, respondendo assim também às necessidades emergentes de técnicos 

profissionalizados no tecido económico. 

– As modalidades de ensino passam a compreender duas vertentes: a modalidade geral de 

educação; e a modalidade especial de educação que incorpora o ensino artístico, o ensino 

especial, o ensino recorrente, o ensino prisional e o ensino à distância. 

– Passa a haver um agrupamento dos serviços de creche com a educação pré-escolar, que embora 

não obrigatória, é incentivada pelo Estado Português. 

 

Consideramos também importante levar em linha de conta o Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 

de Janeiro, que opera a transferência de atribuições e competências educativas para os 

Municípios, regulamentando a criação dos Conselhos Municipais de Educação e a elaboração 
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das Cartas Educativas concelhias e, num âmbito mais alargado de análise, a legislação que se 

segue: 

– Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, que sofreu alterações através do Decreto-Lei nº 

7/2003, de 15 de Janeiro (transportes escolares); 

– Lei 46/86 de 14 de Outubro - Lei de Bases do Sistema Educativo; 

– Despacho Conjunto nº 28/SERE/SEAM/88 (princípios gerais da planificação da rede escolar); 

– Decreto-Lei nº 108/88, de 31 de Março (Regulamentação do Ensino Particular e Cooperativo); 

– Decreto-Lei nº 319/91 de 23 de Agosto (Aprova o regime de apoio a alunos com NEE que 

frequentem estabelecimentos dos ensinos básico e secundário); 

– Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro (Lei Quadro da Educação Pré-Escolar); 

– Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Junho (Regime Jurídico da Educação Pré-Escolar); 

– Despacho Normativo nº27/97, de 2 de Junho (estímulo à participação e iniciativa das escolas 

nos domínios do reordenamento da rede educativa); 

– Despacho Conjunto nº123/97, de 7 de Julho (assegurar o cumprimento da escolaridade básica 

de 9 anos por todos os jovens associado a uma qualificação profissional certificada de nível II). 

– Despacho Conjunto nº128/97, de 9 de Julho (articulação entre Escolas/Ministério/Autarquias, 

no apoio sócio-educativo às famílias nos percursos escolares das crianças);  

– Despacho Conjunto nº 258/97, de 21 de Agosto (critérios aplicáveis à caracterização do 

equipamento necessário ao funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar); 

– O Despacho Conjunto nº 268/97, de 25 de Agosto (requisitos pedagógicos e técnicos para a 

instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar); 

– Decreto-Lei 291/97, de 4 de Setembro (regime de atribuição de financiamento para instalação 

de estabelecimentos de educação pré-escolar). 

– Decreto-Lei nº 314/97, de 15 de Novembro (denominação dos estabelecimentos de ensino 

públicos, não superiores); 

– Decreto-Lei nº 4/98, de 8 de Janeiro (novo regime de criação, organização e funcionamento das 

Escolas Profissionais, no âmbito do ensino não superior); 

– Decreto-Lei nº 89-A/98, de 7 de Abril (linha de crédito bonificado para financiamento de 

construção e aquisição de instalações e equipamento de estabelecimentos de educação pré-

escolar). 

– Decreto-Lei nº 115/98, de 4 de Maio (Regulamentação do regime de autonomia, administração 

e gestão dos estabelecimentos de educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário); 

– Lei nº 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais que estabelece o regime financeiro dos 

Municípios e das Freguesias); 
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– Lei nº 159/99, de 14 de Setembro (quadro das transferências das atribuições e competências das 

autarquias locais ao nível da responsabilidade no domínio da construção e manutenção dos 

estabelecimentos de ensino); 

– Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro (regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial); 

– Decreto-Lei nº 12/2000, de 29 de Agosto (condições para constituição e instalação dos 

agrupamentos de escolas do Ensino Básico). 

– Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro (Regula as competências, a composição e o 

funcionamento dos conselhos municipais de educação, regulando, ainda, o processo de 

elaboração e aprovação da carta educativa e os seus efeitos); 

– Dec-Lei nº 74/04 de 26 de Março (Cria os Cursos de Educação e Formação – CEF) 

– Despacho Conjunto nº 14 753/2005 (Aprova o programa de generalização do ensino de Inglês 

no 1º Ciclo do Ensino Básico); 

– Despacho nº 22 251/2005 (aprova o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico,   

No quadro dos diplomas legislativos anteriores podemos destacar as seguintes 

competências dos órgãos municipais para a área educativa: 

– Construir, apetrechar e manter os estabelecimentos de educação Pré-Escolar e Básica; 

– Assegurar a gestão dos transportes escolares; 

– Assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação Pré-escolar e Básica; 

– Providenciar o alojamento dos estudantes do Ensino Básico, em alternativa ou complemento ao 

transporte escolar; 

– Comparticipar na educação Pré-escolar e Básica no domínio da acção social escolar; 

– Apoiar actividades culturais e recreativas complementares e extra-escolares, no âmbito da 

educação Pré-Escolar e Básica; 

– Gerir o pessoal não docente da educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

– Criar os Conselhos Municipais de Educação; 

– Elaborar a Carta Educativa do Concelho. 
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4. Carta Educativa – Princípios Orientadores  

 

Um princípio chave a ter em consideração na elaboração da Carta Educativa, e que deverá 

estar presente em qualquer acção de reordenamento, tem a ver com a organização da rede escolar 

em territórios educativos. É importante não considerar os estabelecimentos de educação/ensino 

isoladamente, mas sim, integrados em redes de equipamentos concebidas como organizações 

integradas e integradoras tanto no plano interno como no das relações com a comunidade, pois 

esta forma é, segundo Oliveira, Coragem e Martins (2000b), a mais adequada para a 

racionalização da rede, contribuindo para o funcionamento harmonioso de uma estrutura que 

implica sistemas de contactos regulares entre os vários intervenientes no processo educativo. 

Os territórios educativos devem ser servidos por um conjunto de instalações de educação 

Pré-escolar e de Ensino Básico interdependentes e complementares sob o ponto de vista 

pedagógico e de utilização e gestão de recursos físicos, integrando uma vertente de carácter 

pedagógico e outra de ordenamento territorial e urbanístico, permitindo esbater “as disparidades 

evidenciadas sobretudo nas áreas de maior isolamento”. 

Um Território Educativo (Oliveira, Coragem e Martins, 2000a) deve promover o 

desenvolvimento de estruturas conducentes à integração vertical e horizontal dos três Ciclos do 

Ensino Básico e de Jardins de Infância, tendo em vista: 

– Sucesso escolar dos alunos, permitindo-lhes um desenvolvimento harmonioso e uma 

aprendizagem sequencial programada e acompanhada ao longo dos diferentes níveis de 

educação e ensino, facilitando a sua sociabilização e inserção nos diferentes níveis do processo 

educativo; 

– Funcionamento de serviços de apoio sócio-educativo, coordenados e abrangendo todos os 

níveis etários, nomeadamente os de Educação Especial, Psicologia e Orientação Educativa e 

Acção Social Escolar; 

– A racionalização, rentabilidade e melhoria de qualidade dos recursos físicos – instalações, 

equipamento e material didáctico – através de um sistema de administração e gestão conjugado 

que permita beneficiar todos os estabelecimentos de educação e ensino de um apoio pedagógico 

acrescido e o acesso a equipamentos superiores; 

– Maior facilidade de contacto e articulação entre os docentes – educadores de infância e 

professores dos três Ciclos do Ensino Básico – conducentes a uma melhor integração no meio 

escolar e comunitário; 
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– Organização local coordenada e desenvolvimento sistemático de acções de formação contínua 

de pessoal docente e não docente, evitando deslocações onerosas e com percas de tempo a 

locais mais distantes e permitindo um conhecimento mais profundo das várias realidades 

existentes na zona, o que leva a uma melhor integração das escolas na comunidade.  

A fim de atingir os objectivos propostos, a delimitação do Território Educativo deve 

obedecer a determinados critérios: 

 Deve respeitar-se, sempre que possível, o âmbito concelhio. 

 A sua área de influência deve permitir um contacto fácil e regular entre os diferentes 

estabelecimentos de educação e ensino, tendo em conta as condições geográficas, de 

acessibilidade da região e de densidade populacional. 

 Deve possuir uma Escola que congregue maiores e mais especializados recursos físicos e 

humanos, que se denomina «Escola Nuclear», onde se centralizam certas funções e actividades 

que não é possível desenvolver em escolas mais pequenas e, por isso, menos equipadas. 

 A Escola Nuclear funciona, consequentemente, como um centro de dinamização e de apoio, 

tanto sob o ponto de vista pedagógico como de instalações, articulando-se este conjunto de 

escolas num sistema de trabalho participado e coordenado. 

 A Escola Nuclear é, por isso, uma Escola Básica 2,3 (EB 2,3), ou uma Escola Básica Integrada 

(EBI) ou uma Escola Básica Integrada com JI (EBI/JI). Estes tipos de escola, constituindo em 

si mesmo equipamentos diferenciados para a população escolar da sua área de influência, 

traduzir-se-ão ainda num benefício significativo para todas as escolas articuladas no Território 

Educativo, que assim irão dispor de apoio pedagógico acrescido e de um conjunto de recursos 

qualitativamente superiores. 

 A área de influência de cada Território Educativo deve ser definida pelas Direcções Regionais 

de Educação, com base na metodologia da Carta Educativa, devendo ser consultadas 

obrigatoriamente as Autarquias Locais e, sempre que possível, as Associações de Pais. 

Uma preocupação importante a ter na definição dos territórios educativos é não se separar 

em territórios diferentes as escolas que façam parte do mesmo agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

10 

5. Enquadramento Territorial e Características Físicas do Concelho  

 

5.1. Resumo histórico e actualidade 

 

O concelho de Castelo Branco fica localizado na região Centro e é um município, entre os 

onze do distrito com o mesmo nome, que maior dinâmica e níveis de desenvolvimento apresenta; 

é também um dos maiores municípios portugueses.  

O seu limite Sul é constituído pelo rio Tejo, que define a fronteira com Espanha; a Este 

fica o concelho de Idanha-a-Nova; a Norte, localiza-se o concelho de Fundão; a Sudoeste e a 

Oeste localizam-se, respectivamente, os concelhos de Vila Velha de Ródão e os concelhos de 

Proença-a-Nova e de Oleiros. Castelo Branco é parte integrante do agrupamento de concelhos da 

sub-região Beira Interior Sul (unidade territorial NUT nível III). 

Encontra-se numa zona de planaltos, distinguindo-se pela sua variedade geográfica e 

climática. A história da cidade inicia-se em tempos remotos, verificando-se a existência de 

diversas versões, algumas das quais controversas, visto não existirem factos que as suportem. A 

partir de vestígios arqueológicos encontrados na zona, pode-se afirmar que desde tempos 

remotos o homem teve preferência por estas paragens. 

A região de Castelo Branco foi conquistada aos Mouros por D. Afonso Henriques, que em 

1165 a doou à Ordem do Templo, para que os cavaleiros cristãos a defendessem dos infiéis. Em 

1198, D. Sancho I confirmou a doacção. 

Castelo Branco parece dever o seu nome à existência de um castro luso-romano, Castra 

Leuca, no cimo da Colina da Cardosa, a partir de cuja encosta se desenrolou o povoamento da 

área. 

Da história antes de 1182 pouco é conhecido. Existe um documento, desta data, de doação 

aos Templários de uma herdade Vila Franca da Cardosa, emitido por Fernandes Sanches, um 

nobre. Em 1213 recebeu foral de Pedro Alvito, Mestre da Ordem do Templo, em que aparece a 

denominação Castel-Branco. O Papa Inocêncio III viria, em 1215, confirmar esta posse, dando-

lhe o nome de Castelobranco. 

Por volta desta altura ter-se-iam mandado edificar, pelos Templários, as muralhas e o 

castelo, entre 1214 e 1230. No interior desta estrutura encontra-se a Igreja de Santa Maria do 
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Castelo, antiga sede da freguesia. Aqui se reuniam a Assembleia dos Homens-Bons e as 

autoridades monástico-militares, até ao século XIV. 

No séc. XIII, a vida em Castelo Branco desenrolava-se dentro das muralhas e é nos finais 

da Idade Média, com o aumento demográfico, que a vida cresce para fora destas, alterando assim 

todo o centro cívico, político e económico. Em 1285, D. Dinis e sua mulher visitam Castelo 

Branco. Na sequência desta visita, foi mandada construir a cerca da vila, cinta de muralhas que 

protegiam o casario, obra concretizada já no reinado seguinte, de D. Afonso IV. 

Em 1510 é concedido novo foral a Castelo Branco, por D. Manuel I, adquirindo mais tarde 

o título de “Vila Notável” com a carta de D. João III, em 1535. Torna-se assim, mais tarde 

(1642), a Vila de Castelo Branco, cabeça de comarca notável e das melhores da Beira Baixa. 

No séc. XVI assiste-se à fundação da Misericórdia, à construção dos conventos dos frades 

Agostinhos (1526) e dos Capuchos (1562) e da Igreja de S. Miguel (Sé). Surgem, no entanto, 

construções nos arrabaldes da Vila e pouco a pouco as casas foram engolindo as antigas 

muralhas e uma parte da população estendia-se pelo campo. 

Em 1771, por alvará de 20 de Março, D. José I atribuiu ao burgo albicastrense a categoria 

de cidade, tendo-se assistido à criação da Diocese de Castelo Branco, pelo Marquês de Pombal, 

facto decisivo para afirmar a primazia de Castelo Branco na região e que viria a ser extinta em 

1881. A emissão da Carta Régia de 15 de Abril do ano seguinte e o Breve Apostólio de 19 de 

Junho do mesmo ano conferiram à cidade o diploma de cidadania. 

A partir do momento em que foi elevada a cidade, regressaram a Castelo Branco elementos 

abastados da burguesia e alguma nobreza, o que permitiu a construção dos palácios e dos solares, 

sendo actualmente estas as construções que constituem o melhor do património cultural da 

cidade. 

No séc. XIX assiste-se a um marasmo na evolução da cidade para o qual contribuíram as 

tropas de Junot (a primeira coluna do exército invasor chegou a 20 de Novembro de 1807), que 

se instalaram na cidade, semeando a fome e a destruição. A necessidade da reconstrução levou os 

particulares a retirarem pedras do castelo e do paço para a reconstrução das habitações e quintais 

e posteriormente à venda de pedra e telha do castelo pela própria Câmara Municipal (1835). A 

esta destruição junta-se uma enorme tempestade que assolou a região provocando o desabamento 

da última torre da muralha. 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

12 

A 16 de Agosto de 1858 inaugura-se a linha telegráfica Abrantes - Castelo Branco e em 14 

de Dezembro de 1860 a cidade inaugura a sua iluminação pública, passo importante para o 

desenvolvimento da cidade. Desde esse reconhecimento, as estruturas económicas, sociais e 

políticas foram evoluindo com a criação do Circulo Judicial, a instalação de unidades militares, a 

construção de vários estabelecimentos de ensino, a implantação de novos serviços, enfim, todo 

um conjunto de estruturas que permitiram a esta cidade ter um desenvolvimento acentuado e 

declarar-se como Capital do Distrito da Beira Baixa em 1959. 

Como cidade fortaleza, guardiã de populações e haveres, Castelo Branco conheceu a 

construção de monumentos no interior e no exterior da muralha, sendo a grande maioria visível 

nos nossos dias. O Paço Episcopal (Museu Francisco Tavares Proença Júnior) é um dos melhores 

exemplos. Mandado construir pelo Bispo da Guarda, D. Nuno de Noronha, entre 1596 e 1598, 

foi o paço de residência dos Bispos de Castelo Branco a partir de 1771. No século XX, de 1911 

até 1946, serviu de Liceu Central, tendo aberto as portas como Museu Francisco Tavares 

Proença Júnior em 1971, assim se mantendo até aos dias de hoje. 

No início do séc. XX começa a desenhar-se o aspecto actual da cidade. Estende-se por todo 

o vale, a Nordeste, Este, Sul e Sudoeste do antigo outeiro da Cardosa, com os bairros 

residenciais e a zona industrial na periferia.  

Apesar de ser uma cidade de interior possui uma situação geográfica privilegiada que fez 

com que, muito cedo, tenha representado o papel de uma terra de encruzilhada, falando-se na 

existência desde o séc. XII, de livre circulação de mercadorias e, já no século XVII, considerava-

se como local de passagem obrigatória entre a Beira e o Alentejo. 

Situada numa posição central entre o Norte e o Sul de Portugal, Castelo Branco é uma 

cidade que pelo seu longo passado se torna um dos mais ricos testemunhos da história da Beira 

Baixa. 

A terra, o passado e o presente, fundem-se na história, na arte, na vivência das suas gentes, 

na sua cultura, na riqueza do seu artesanato, na culinária, na doçaria, na mística das suas festas e 

romarias, nas feiras e mercados, tudo fundido por uma paisagem aglutinante e definidora. 

Concelho com forte tendência industrial actualmente, onde as marcas do poder senhorial 

ainda se vislumbram, Castelo Branco é um dos concelhos mais extensos do País. O território por 

onde se estende o concelho de Castelo Branco foi, desde idade longínqua, zona preferencial de 

habitação. Há, em todo o concelho, variados vestígios de ocupação que remontam aos tempos 

pré-históricos. Tanto romanos como árabes deixaram a sua marca na região. 
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Castelo Branco é, pelo seu já longo passado, um dos mais ricos testemunhos da nossa 

história. Situado numa larga zona planáltica marcada por grande variedade geográfica, orográfica 

e climática, Castelo Branco desfruta ainda de uma das mais belas vistas da Beira Baixa. Cidade 

do interior, cuja origem se perde no tempo e na lenda, reuniu ao longo dos séculos um 

importante património urbanístico, arquitectónico e artístico.  

Actualmente, o concelho atravessa uma fase decisiva da sua história: a mudança para uma 

situação de progresso e modernidade, em que as vertentes social, cultural e económica tendem a 

modernizar-se e a proporcionar um estádio de desenvolvimento, do qual beneficiarão todas as 25 

freguesias do concelho. Concelho multifacetado e economicamente diversificado, é significativo 

o aumento de agentes económicos que o procuram, interessados quer no valiosíssimo património 

histórico-arquitectónico, na riqueza do património natural, na beleza das paisagens, na variedade 

da etnografia, quer também nas múltiplas valências económicas, desde a agro-pecuária à agro-

industrial, aos têxteis e ao sector do “frio”. Castelo Branco é hoje uma cidade moderna e que 

fornece uma atractiva vida cultural e de lazer. 

A cidade de Castelo Branco corresponde ao núcleo central da hierarquia urbana concelhia 

pois polariza uma grande parte da actividade económica e administrativa do concelho e envolve 

o mais significativo número de equipamentos colectivos e de apoio à actividade socio-

económica. A sua capacidade de atracção sobre o resto do concelho é manifestamente superior 

aos restantes aglomerados, devido à posição chave que detém em termos da estrutura posicional 

de oferta e acesso a bens e serviços. Paralelamente, é o aglomerado de maior volume 

populacional e urbanístico. 

A cidade evoluiu, ao longo das últimas décadas, de um pólo urbano dotado de 

equipamentos e funções administrativas, que exerciam influência sobre uma vasta área rural, 

com escassas ofertas de oportunidades de emprego, para uma cidade economicamente mais 

equilibrada e atractiva, polarizadora de fluxos de deslocação muito mais intensos. Castelo 

Branco é, de facto, uma cidade que tem procurado contrariar o espectro da desertificação que 

grassa um pouco por todo o interior português, seja via criação de empregos que atraem pessoas 

de outras regiões, seja à custa das freguesias vizinhas. A sua trajectória de desenvolvimento tem 

vindo a alterar-se: de uma cidade que assentava o seu quotidiano e se afirmava na envolvente 

regional como cidade prestadora de serviços públicos, para uma urbe que se expandiu e 

qualificou por via de um claro sucesso de desenvolvimento industrial que a tornou praticamente 

um caso ímpar de desempenho no interior do país. Essa etapa corresponde a uma inflexão de 
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mais-valia do percurso que importa aprofundar e enriquecer, já que vai no sentido de dotar 

Castelo Branco de novos e mais diversificados factores de afirmação competitiva. 

Neste sentido, Castelo Branco pretende posicionar-se, cada vez mais, como uma cidade e 

um concelho produtor e difusor, nos planos científico e cultural, única maneira de vir a inverter, 

ou pelo menos a atenuar, a assimetria profunda que marca o país do ponto de vista dos 

equipamentos de promoção e divulgação, respondendo, assim, às novas apetências de urbanidade 

e de qualidade de vida que vão emergindo nas cidades médias do interior. 

O concelho situa-se no ponto de transição entre o Alentejo e a Beira, a montanha e a 

planície, rica de contrastes geográficos e de recursos naturais. Parte das freguesias de Castelo 

Branco, Malpica do Tejo e Monforte da Beira estão integradas no Parque Natural do Tejo 

Internacional 

Ao nível do património natural, o território apresenta uma invulgar população faunística: 

raposa, coelho bravo, lebre, texugo, lontra, geneta, javali e uma multiplicidade de espécies de 

aves, desde a cegonha branca e negra, ao milhafre preto, águias e corujas.. 

No capítulo do património histórico e cultural, o território apresenta um considerável 

espólio que atravessa várias épocas, com vestígios pré-históricos, romanos, visigóticos ou 

medievais. 

Uma das maiores oportunidades da região reside no potencial de atracção turística. Entre 

serras, vales, planícies, lagos, rios, termas, castelos, aldeias históricas e parques naturais, o 

concelho apresenta um diversificado conjunto de riquezas naturais e edificadas (Leader +, 2004). 

Em termos geomorfológicos (Agenda XXI Castelo Branco), uma grande parte do concelho 

insere-se na chamada plataforma ou superfície aplanada de Castelo Branco, limitada a Sul pela 

escarpa de falha do Ponsul, estendendo-se até à Serra da Gardunha ao longo de cerca de 25 km. 

É constituída em grande parte por xistos, na parte ocidental do concelho (freguesias de 

Almaceda, Sarzedas, Benquerenças, Retaxo e Cebolais, estendendo-se ao longo da escarpa da 

falha do Ponsul, entre a cidade de Castelo Branco e a freguesia da Mata, e ao longo do vale do 

Tejo e a ribeira do Aravil) onde se encontra muito dissecada, e por granitos melhor conservados, 

apresentando uma grande nitidez de formas de relevo. A grande uniformidade litológica que 

apresenta, constituída, sobretudo por xistos argilosos, parece indicar que a sedimentação se fez 

em águas calmas e profundas.  
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A zona granítica estende-se na parte central do concelho de Castelo Branco, com limite a 

Sul junto da cidade de Castelo Branco, e prolongando-se, a Norte, pela Serra da Gardunha e pelo 

Planalto Beirão.  

Distinguem-se ainda, na plataforma de Castelo Branco, as elevações originadas pelos 

relevos isolados de origem quartzítica de estrutura hercínica que formam cristas que se 

prolongam por dezenas de quilómetros no concelho, com orientação NO-SE, designadamente 

nas freguesias de Almaceda, Salgueiro do Campo e Monforte da Beira, e em menor escala na 

freguesia de Castelo Branco, onde formam séries de cerros como o afloramento da ribeira da 

Líria (Serra da Cardosa) e o monte de São Martinho. Na estrutura geológica do concelho é ainda 

de realçar a presença de alguns depósitos, uns modernos e outros paleogénicos e miocénicos. 

Em termos paisagísticos, o concelho situa-se na transição da Charneca Beirã para a 

Campina Albicastrense, que possui solos com potencial de exploração extensivo. 

Existem, basicamente, três zonas distintas (Agenda XXI Castelo Branco): 

 Zona Serrana, que compreende a parte basal das Serras da Gardunha e Muradal. Zona 

denominada “Charneca”, de aptidão para a floresta e onde predomina o pinhal (cotas 400 a 

1200 m), que possui nos vales apertados zonas férteis de regadio onde se cultivam as culturas 

hortícolas e algumas arvenses destinadas a auto-consumo. Nesta zona inserem-se parte das 

freguesias do Sobral do Campo e Louriçal do Campo e as freguesias de S. Vicente da Beira, 

Almaceda, Sarzedas e Sto. André das Tojeiras. 

 Zona Planáltica constitui a parte central do concelho, de ondulações suaves e vales 

largos e pouco profundos, com a cota média próxima dos 350 m. É uma zona assente em 

solos derivados do granito, predominando culturas cerealíferas em rotação trienal, um 

aproveitamento pecuário intensivo (pequenos ruminantes) e com baixa taxa de florestação. 

Desta zona fazem parte as freguesias de Lardosa, Mata, Tinalhas, Ninho do Açor, Póvoa de 

Rio de Moinhos, Escalos de Cima, Lousa, Alcains, Caféde, Juncal, Freixial do Campo, 

Salgueiro do Campo (parte), Castelo Branco e parte norte de Escalos de Baixo. Na freguesia 

de Louriçal do Campo existe uma pequena depressão (micro-clima) onde se encontram 

numerosos e pequenos pomares de citrinos. 

 Zona de topografia acidentada, que é a zona onde predominam o azinho e o sobro, que 

vão das cotas de 160 a 450 metros. Nela existem pequenas manchas adaptadas à cultura 

cerealífera e em alguns vales aparecem citrinos. Esta zona confina com o rio Tejo e nela 

correm os seus afluentes Ponsul e Aravil, estes com margens de grande declive. A zona 
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abrange a parte sul do concelho e compreende as freguesias de Retaxo, Cebolais de Cima, 

Benquerenças, parte sul de Castelo Branco, SE de Escalos de Baixo, Malpica do Tejo e 

Monforte da Beira. 

Com clima quente no Verão, causado pelo efeito-barreira exercido pela Cordilheira 

Central, e frio no Inverno, o concelho de Castelo Branco apresenta características continentais 

que resultam de forma conjugada do efeito das formas de relevo, que impedem ou facilitam a 

circulação de massas de ar cujas características se modificam ao longo do seu trajecto e da 

continentalidade que imprime ao clima um forte gradiente WE, que se traduz na diminuição da 

intensidade da penetração de massas de ar atlânticas (Agenda XXI Castelo Branco, 2006).  

Outra característica regional importante é a ocorrência episódica de chuvadas fortes, 

contrastando com um total pluviométrico bastante moderado. Assim, o clima de Castelo Branco 

é temperado mediterrâneo, nitidamente influenciado pela continentalidade. 

 

5.2. Localização geográfica 

 

O concelho de Castelo Branco fica, como referido anteriormente, na NUT III Beira Interior 

Sul e na NUT II Centro. O mapa da figura seguinte mostra onde se localiza esta NUT, 

relativamente ao país e à Região Centro. 
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Figura 1. Enquadramento Territorial da região Beira Interior Sul, a nível nacional e regional 

 

O concelho de Castelo Branco estende-se por uma área de 1.438,16 km2 (CAOP, 2006), é 

constituído por um total de 25 freguesias e possui uma população total de 55.708 pessoas (INE, 

2002a).  

Este último dado faz ressaltar a elevada densidade populacional (38,7/km2) relativamente à 

NUT III Beira Interior Sul (20,35/km2), mas o seu valor é relativamente reduzido quando 

comparado com a NUT II Região Centro (83,94/km2) (INE, 2004a), onde o concelho se insere. 

Esta variável tem-se mantido relativamente constante ao longo das últimas décadas. 
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Quadro 1. Área,  população e densidade populacional nas freguesias do concelho de Castelo Branco, 2001 

FREGUESIAS ÁREA (km2) 
POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

DENSIDADE 

POPULACIONAL 

ALCAINS 36,96 4.929 133,36 

ALMACEDA 72,19 943 13,06 

BENQUERENÇAS 61,04 725 11,88 

CAFEDE 15,50 289 18,64 

CASTELO BRANCO 170,18 31.240 183,57 

CEBOLAIS DE CIMA 12,85 1.290 100,37 

ESCALOS DE BAIXO 46,03 946 20,55 

ESCALOS DE CIMA 15,41 1.110 72,05 

FREIXIAL DO CAMPO 18,52 537 28,99 

JUNCAL DO CAMPO 22,15 500 22,58 

LARDOSA 44,46 1.044 23,48 

LOURIÇAL DO CAMPO 22,31 805 36,09 

LOUSA 35,83 752 20,99 

MALPICA DO TEJO 246,13 758 3,08 

MATA 23,98 590 24,60 

MONFORTE DA BEIRA 120,35 506 4,20 

NINHO DO AÇOR 11,80 473 40,08 

PÓVOA DE RIO DE MOINHOS 25,57 685 26,79 

RETAXO 12,27 1.047 85,31 

SALGUEIRO DO CAMPO 30.34 965 31,81 

SANTO ANDRÉ DAS TOJEIRAS 74,88 1.033 13,80 

S. VICENTE DA BEIRA 100,02 1.597 15,97 

SARZEDAS 172,05 1.738 10,10 

SOBRAL DO CAMPO 31,15 516 16,57 

TINALHAS 16,20 690 42,60 

TOTAL 1.438,16 55.708 --- 

MÉDIA 57,53 2.228 38,74 

Fonte: Área: CAOP (2006); População Residente: INE (2002a) 

Esta densidade por km2 é positivamente influenciada pelos residentes nas freguesias de 

Alcains, Castelo Branco e Cebolais de Cima, que apresentam densidades superiores à da Região 

Centro e que são freguesias urbanas; esta evidência contrabalança o facto de 36% das freguesias 

do concelho apresentarem uma densidade populacional inferior à média da Beira Interior Sul e 

em 84% dessas freguesias essa densidade ser inferior à média da Região Centro, sendo 

freguesias predominantemente rurais. 

As freguesias referidas e também a freguesia de Retaxo são claramente polarizadoras em 

termos de residência e de actividades económicas, beneficiando ainda do facto de se situarem 

junto da principal via de comunicação existente no concelho e que o atravessa no sentido 

longitudinal: a A23. 
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A figura seguinte permite uma visualização, em termos das localizações geográficas 

relativas, do concelho de Castelo Branco e das freguesias que o compõem. Pode-se verificar que 

as freguesias a sudeste e a oeste/noroeste são as que apresentam uma maior área, enquanto na 

parte centro-norte as freguesias são bastante mais parceladas. 

Figura 2. Concelho de Castelo Branco e as suas freguesias 

 
LEGENDA: 1 – Alcains; 2 – Almaceda; 3 – Benquerenças; 4 – Cafede; 5 - Castelo Branco; 6 - Cebolais de Cima; 7 - Escalos de 

Baixo; 8 - Escalos de Cima; 9 - Freixial do Campo; 10 - Juncal do Campo; 11 – Lardosa; 12 - Louriçal do Campo; 13 – Lousa; 14 - 
Malpica do Tejo; 15 – Mata; 16 - Monforte da Beira; 17 - Ninho do Açor; 18 - Póvoa de Rio de Moinhos; 19 – Retaxo; 20 - Salgueiro 
do Campo; 21 - Santo André das Tojeiras; 22 - São Vicente da Beira; 23 – Sarzedas; 24 - Sobral do Campo; 25 - Tinalhas 

Fonte: www.cm-castelobranco.pt 
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6. A Socio-Economia do Concelho 

 

6.1. Os  Sectores de Actividade 

 

O concelho de Castelo Branco vive hoje em dia uma situação inversa à que acaba por ser 

bastante comum às regiões do interior de Portugal: a desertificação populacional. Esta 

capacidade concelhia de inverter a tónica geral é claramente influenciada pela atractividade 

intraconcelhia e intraregional da sede de concelho e capital de distrito, uma das maiores cidades 

de todo o interior do país.  

Este fenómeno tem permitido uma dinâmica positiva da economia local, no sentido em que 

consegue endogenizar um dos principais factores produtivos - o trabalho humano.  

O gráfico seguinte apresenta uma reconfiguração das importâncias sectoriais ao longo dos 

últimos quarenta anos, verificando-se um ganho substancial no sector de actividades terciárias, 

assistindo-se em paralelo a uma diminuição também muito vincada das actividades primárias. O 

sector secundário (produtivo transformador) apresenta um peso percentual relativamente 

constante, embora com tendência decrescente a partir de 1981. 

 

Gráfico 1. Estrutura percentual do emprego, segundo o sector de actividade 
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Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

Pode-se constatar no Quadro A.1. (Anexo Estatístico) que o número de pessoas empregues 

cresceu cerca de 5,75% entre 1960 e 2001, a par do crescimento da população activa, cuja taxa 

ascendeu a mais de 9% (Quadro 4); naturalmente, o diferencial de crescimento entre estes dois 
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indicadores desaguou num aumento de desemprego, no mesmo período. Assiste-se, a par deste 

crescimento, a um processo de terciarização do emprego no sector terciário, a que não estará 

também alheio o facto de Castelo Branco ser capital de distrito, associando um conjunto de 

valências públicas inerentes a esse estatuto; não obstante, esse efeito é extensível (e tem sido 

uma marca persistente) às economias nos países desenvolvidos.  

A esta realidade subjaz uma “luta” no sentido de tornar o concelho economicamente 

dinâmico, procurando-se motivar o empreendedorismo e a exploração económica de sectores 

onde existem na região vantagens, tanto comparativas quanto competitivas. 

A forma como as empresas, os estabelecimentos e as pessoas ao serviço se repartem 

sectorialmente, em termos das actividades económicas desenvolvidas, é apresentada nos gráficos 

seguintes. 

Gráfico 2. Distribuição das empresas segundo os sectores de actividade 
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Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

Gráfico 3. Distribuição dos estabelecimentos segundo os sectores de actividade 

60

118

125

123

551

842

1.106

1.406

160

239

275

384

1985

1991

1997

2002

Terciário

Secundário

Primário

 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 
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Gráfico 4. Distribuição das pessoas ao serviço dos estabelecimentos segundo os sectores de actividade 
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Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

Suportada nos dados anteriores que se referem especificamente à realidade empresarial 

(embora considerando um período cronológico mais curto), é possível a constatação, do peso 

relativo que o sector secundário assume no concelho, sustentando-se hoje como o sector mais 

fundamental aos vários níveis analisados, abrangendo cerca de 74% das empresas e dos 

estabelecimentos em funcionamento e empregando mais de 80% das pessoas (relativamente a 

2002, último ano analisado). A taxa de crescimento entre 1985 e 2002 situou-se acima de 150%, 

no caso das empresas e estabelecimentos e à volta de 67% no caso do pessoal ao serviço em 

estabelecimentos. 

No sector terciário é corroborado o crescimento que tem tido em termos de crescimento 

percentual, ganhando sucessivamente peso nas actividades empresariais concelhias. O sector 

representava, em 2002, quase 20% das empresas e estabelecimentos e 17% das pessoas ao 

serviço em estabelecimentos. Em termos de crescimento, no intervalo cronológico analisado, 

atingiu valores apenas ligeiramente inferiores ao sector secundário, com excepção das pessoas ao 

serviço que cresceram significativamente mais (136%). 

O sector primário apresenta valores expectáveis, reflectindo por um lado um maior nível de 

empresarialização do sector agrícola e por outro a diminuição do número de pessoas afectas ao 

sector. Representava, em 2002, 8% das empresas, 6% dos estabelecimentos e 3% das pessoas ao 

serviço. Quanto ao crescimento 1985-2002, o número de empresas e estabelecimentos cresceram  

mais do que 100%, mas as pessoas ao serviço diminuíram 23%, o que corrobora a afirmação 

efectuada no parágrafo anterior. 
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6.2. Actividades Económicas 

 

Em termos das actividades económicas representadas no concelho, as actividades agrícolas 

constituem uma parte muito pouco significativa do total representado, tanto em número de 

empresas/estabelecimentos, como de pessoas ao serviço; a tendência visível apresenta, no 

período considerado, um esforço bastante significativo de empresarialização da fileira agrícola 

(ao nível primário) que tem propiciado algum desenvolvimento ao nível das indústrias agro-

alimentares. 

Entre os sectores particularmente activos em termos de número de empresas e 

estabelecimentos, encontram-se a construção e as actividades imobiliárias, bem como o 

alojamento e restauração, actividades de transporte, armazenagem e comunicação e actividades 

de saúde e acção social; estes sectores são importantes ao nível de formação de emprego, 

rendimento e de bem-estar da população, mas, em termos produtivos e criação de valor, tem um 

impacto mais residual. Da mesma forma, o comércio tem tido um forte crescimento, em termos 

empresariais. Em termos de emprego, a realidade é bastante semelhante à leitura anterior. 

A evolução das indústrias transformadoras sofreu um impulso bastante forte durante a 

década de 80 (intrinsecamente ligado à criação da zona industrial de Castelo Branco), atingindo 

um pico no início dos anos 90, começando por essa altura um processo de decrescimento 

bastante lento (até 2002), que actualmente se tenta combater através de estratégias públicas 

agressivas de captação de investimento, apoiado pelo desenvolvimento de uma cultura de apoio 

às actividades económicas mais abrangente e com um claro destinatário – Zonas de Localização 

Empresarial, parques de negócios e parques industriais. Nota-se algum dinamismo nas indústrias 

alimentares, conforme referido anteriormente, e que se espera seja um sector de crescimento 

acentuado com a instalação do Centro Tecnológico Alimentar em Castelo Branco; esse 

dinamismo é por enquanto pouco visível, em número e em emprego. Outro dos sectores mais 

dinâmicos é o da fabricação de produtos minerais não metálicos e a fabricação de máquinas e 

equipamentos.  

Este dinamismo é, apesar de tudo, bastante limitado e verifica-se que, salvo algumas 

excepções, estas actividades envolvem um grau de transformação muito a montante da cadeia de 

valor, sendo que o valor acrescentado acaba por ser bastante baixo relativamente ao potencial. 

Este corresponde a outro desafio que terá que ser ultrapassado pelo conjunto empresarial 

regional. Aliás, a grande marca na indústria transformadora, de 1985 a 2002 é a retracção da 
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indústria têxtil e do couro, passando, por exemplo de sector mais empregador em 1985 para a 

terceira posição em 2002, atrás das actividades de comércio e do sector da construção. 

O concelho constitui-se como um dos que apresenta maior actividade industrial em todo o 

interior português, coexistindo um conjunto de empresas transformadoras de recursos locais 

(queijos, enchidos, ...), que se conseguiram consolidar através de estratégias baseadas na aposta 

na qualidade, um conjunto de unidades de pequena dimensão, com impacto essencialmente local 

e de cariz familiar,  e um conjunto de unidades produtivas de âmbito extra regional, que possuem 

estratégias coerentes e sustentadas de desenvolvimento. 

Apresentam-se nos gráficos seguintes as repartições, de acordo com o CAE1, das empresas, 

estabelecimentos e pessoas ao serviço dos estabelecimentos no concelho de Castelo Branco. 

 

Gráfico 5. Peso percentual do número de empresas por actividades económicas 
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Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Classificação das Actividades Económicas. 
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Gráfico 6. Peso percentual do número de estabelecimentos por actividades económicas 
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Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

 

Gráfico 7. Peso percentual de pessoas ao serviço dos estabelecimentos, por actividade económica 
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Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

A densidade empresarial, retratada pela relação entre o número de empresas e a área do 

concelho, apresenta, em 2002, um valor de 1,12 empresas e 1,33 estabelecimentos por km2, o 

que revela um aumento significativo quando comparado com valores de anos anteriores. O 

quadro e o gráfico seguintes pretendem retratar o comportamento dessa densidade desde 1985. 
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Quadro 2. Densidade empresarial (por km2) 

  Área (km2) 1985 1991 1997 2002 

Estabelecimentos 1.438,16 0,54 0,83 1,05 1,33 

Empresas 1.438,16 0,44 0,70 0,86 1,12 

Fonte: Calculado a partir de: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

Gráfico 8. Densidade empresarial (por km2) 
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Fonte: Calculado a partir de: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

Em termos de dinâmica empresarial, as taxas de crescimento empresarial são também 

significativas, rondando os 150% entre 1985 e 2002. Essa dinâmica pode ser observada no 

quadro e gráfico seguintes. Haverá que levar em linha de conta que não são retratadas as 

empresas que entretanto foram fechando pelas mais diversas razões. 

Quadro 3. Dinâmica empresarial (taxas de crescimento) 

  1985-1991 1991-1997 1997-2002 1985-2002 

Estabelecimentos 55,51% 25,60% 27,03% 148,12% 

Empresas 61,15% 21,84% 30,17% 155,57% 

Fonte: Calculado a partir de: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

 

 

 

 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

27 

Gráfico 9. Dinâmica empresarial (taxas de crescimento) 
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Fonte: Calculado a partir de: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

O retrato actual do tecido produtivo no concelho espelha, assim, os fenómenos de 

recomposição sectorial verificados, que corporizam dinâmicas industriais recentes com 

capacidade de atracção do investimento exterior e com fortes impactos no mercado de trabalho 

local. Actualmente, constata-se que a estrutura económica do concelho de Castelo Branco 

assenta nos seguintes vectores (Ramos, 2003): 

 um sector agrícola que tem apostado na modernização e na valorização dos produtos 

regionais, principalmente na olivicultura e na exploração agro-pecuária. 

 um sector industrial que tem evidenciando algum dinamismo onde se destacam os 

seguintes sectores: 

– as indústrias agro-alimentares, ligadas à valorização dos produtos regionais, como a 

transformação de cereais, os lacticínios, os enchidos, etc. 

– o sector dos produtos metálicos e máquinas que cresceu e se consolidou, existindo um 

conjunto diversificado de empresas na fileira metálica (incluindo os ramos de 

componentes para automóveis, as construções metálicas e as serralharias) e no sub-

sector do frio, onde se destaca a existência em Castelo Branco da principal empresa 

industrial do sector existente em Portugal2. 

 um sector da construção civil e obras públicas com uma dinâmica positiva, não só pelo 

número de postos de trabalho que tem criado, mas também pelo número de estabelecimentos 

                                                 
2  Neste sub-sector existem ainda outra unidades, ao nível da produção/instalação, p.e., produção de 

equipamentos para conservação alimentar, montagem e comercialização de equipamentos de frio e produção de 

compressores para a indústria de frio. 
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existentes, dinâmica esta que resultou da conjugação da procura para efeitos habitacionais, 

mas também de um forte dinamismo das obras públicas. 

 um sector de comércio que registou nos últimos anos um forte crescimento, 

acompanhando a consolidação das áreas urbanas e o desenvolvimento económico, onde 

coexiste uma oferta de lojas tradicional, pouco qualificada, a par de uma oferta mais 

sofisticada dirigida a segmentos específicos e onde se observa um crescente esforço de 

qualificação e diversificação. 

 um sector dos serviços também em crescimento e consolidação que conjuga actividades 

de natureza económica (serviços e apoio às empresas, actividades financeiras, e imobiliárias, 

banca e seguros, transportes, alojamento e restauração, etc.) com actividades de natureza 

social (educação, saúde, acção social, etc.). Esta é, no entanto, uma área económica que pode 

e deve ser explorada na medida em que se constata uma relativa sub-especialização do 

Distrito ao nível das actividades terciárias designadamente nos serviços de apoio à 

actividade empresarial (Madruga, 2000: 33). 

 um sector turístico com potencial de crescimento, mas que necessita de ser valorizado, 

através do aumento e qualificação da oferta e da aposta na promoção e divulgação dos 

recursos existentes. 

Não obstante o dinamismo empresarial que o concelho tem observado nos últimos anos, a 

estrutura empresarial apresenta algumas fragilidades, nomeadamente: 

 uma forte presença de estabelecimentos de muita pequena dimensão, representando as 

micro-empresas a maioria das unidades existentes, quase sempre de natureza familiar e 

com baixa capacidade financeira para investir;  

 uma perfil de especialização que tem como factores-chave de competitividade os 

baixos custos de trabalho. 

As perspectivas de desenvolvimento do concelho de Castelo Branco dependem, assim, em 

larga escala, da capacidade, que os diferentes actores (autárquicos, institucionais, associativos, 

económicos,...) tiverem na mobilização/exploração/consolidação dos factores de competitividade 

regional. 

Neste aspecto concreto, o concelho destaca-se pela presença de empresas de sectores 

específicos, que, pela sua dimensão e importância, se mostram capazes de potenciar processos de 

crescimento ou de especialização do sector produtivo, promovendo o desenvolvimento de 

actividades complementares que a jusante e/ou a montante da cadeia de valor, venham completar 
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e fortalecer fileiras produtivas. Esta dinâmica empresarial tem evidenciado efeitos 

multiplicadores ao nível de toda a economia do concelho que, deste modo, tem vindo a reforçar a 

qualidade e variedade da oferta comercial e de serviços de apoio às actividades empresariais. 

Assim, esta dinâmica empresarial, com um sólido apoio em empresas e em sectores 

competitivos como o sub-sector do frio e outros relacionados (produção de equipamentos para 

conservação alimentar e produção de compressores), a indústria agroalimentar, o sector dos 

produtos metálicos e máquinas incluindo os ramos de componentes para automóveis, as 

construções metálicas e serralharias ou o sector das confecções, constitui um importante factor 

de atracção de investimento empresarial e um meio nutritivo capaz de potenciar o surgimento de 

actividades e processos inovadores, tecnologicamente avançadas e que podem constituir 

importantes factores de reforço da competitividade do tecido produtivo e da atractividade da 

região enquanto potencial destino de investimento empresarial. 

 

 

6.3. Estrutura do Emprego 

 

O emprego registado no concelho de Castelo Branco parte de uma bacia de emprego 

bastante alargada, com os valores da população activa a registarem os valores mais elevados dos 

últimos 40 anos, confirmados pela taxa de actividade de 45,2% (em 2001). De facto, desde a 

década de 70 que as taxas de actividade no concelho vinham sucessivamente aumentando, após a 

estagnação registada de 1960 para 1980, - de 36,5%, em 1981, para 41% em 1991 – fruto, por 

um lado, de um aumento significativo na participação activa das mulheres no mercado de 

trabalho e, por outro, desenvolvimentos registados nas políticas públicas de emprego. Aquela 

taxa de actividade representa, na prática, 25.191 pessoas em idade activa, das quais 23.820 se 

encontram empregadas. 

Os dados relativos ao emprego e à taxa de actividade podem ser observados no quadro e no 

gráfico seguintes. 
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Quadro 4. População activa, população residente e taxa de actividade 

Anos 
População 

Activa 

População 

Residente 

Taxa de 

Actividade 

1960 23.071 63.091 36,6% 

1981 20.060 54.908 36,5% 

1991 22.251 54.310 41,0% 

2001 25.191 55.708 45,2% 

Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

 

Gráfico 10. Taxa de actividade 
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Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

 

A taxa de desemprego registada em 2001 assume contornos que devem envolver alguma 

preocupação, cifrando-se em 5,4% da população activa (Quadro 5 e Gráfico 11), apesar de se 

situar a um nível mais baixo do que a média nacional. 

Este valor está em consonância com a variabilidade demonstrada ao longo do 

desenvolvimento cronológico de crescimento desta variável, ao longo do período analisado. A 

leitura que se poderá extrair está intimamente ligada com a forte dependência de actividades 

económicas deslocalizáveis, bem como se tem de atender à mutabilidade das exigências 

concorrenciais que hoje se colocam ao mundo empresarial. Existe, neste ponto de vista, alguma 

debilidade territorial pelo facto de a estrutura de emprego estar bastante interligada com o maior 

ou menor investimento externo ao território, por um lado, e à relativa incapacidade empresarial 

local de conseguir fixar activamente a população que decide permanecer na região, por outro. Se 

o concelho (nomeadamente a sua sede) é uma região atractiva para as periferias mais próximas, 

perde claramente atractividade para as regiões mais desenvolvidas do litoral. 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

31 

Quadro 5. Emprego, desemprego e taxa de desemprego 

Anos 
População 

Activa 

População 

Empregada 

População 

Desempregada 

Taxa 

Desemprego 

1960 23.071 22.527 544 2,4% 

1981 20.060 19.035 1.025 5,1% 

1991 22.251 21.175 1.076 4,8% 

2001 25.191 23.820 1.371 5,4% 

Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

Gráfico 11. Taxa de desemprego 
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Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

Face aos dados apresentados, torna-se importante verificar a estruturalidade ou a 

conjunturalidade do fenómeno de desemprego. 

A situação é tanto mais preocupante quanto se sabe que o desemprego registado apresenta 

algumas características estruturais – em mais de 75% dos casos trata-se de desempregados à 

procura de novo emprego e cerca de 37% dos desempregados ou não fez diligências para obter 

emprego ou fê-lo à mais de 1 ano. Pode-se aferir esta situação nos quadros seguintes. 

Quadro 6. População desempregada, por tipo de desemprego (2001) 

População Desempregada 1.371 

População Desempregada, procura 1.º emprego 322 

População Desempregada, procura novo emprego 1.049 

Fonte: INE (2002a) 
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Quadro 7. População residente desempregada em sentido lato e restrito, segundo a condição de procura de 

emprego 

  Sentido  

Lato 

Fez Diligências Não fez 

Diligências Até 1 Mês ]1 - 4 Meses] ]4 Meses - 11 Meses] 12 + Meses 

HM H HM H HM H HM H HM H HM H 

Castelo  

Branco 
1.371 536 456 188 244 96 167 56 330 131 174 65 

Fonte: INE (2002a) 

De registar que quase 50% da população residente não tem qualquer actividade económica, 

fenómeno associado, com impactos diferentes, à desertificação populacional (que afecta os mais 

jovens – activos potenciais) e ao envelhecimento populacional (cerca de 60% da população que 

não tem actividade económica tem 60 ou mais anos de idade).  

Dos residentes com actividade económica, 2% não possui qualquer nível de ensino, 31% 

completou o 1.º ciclo, 14% completou o 2.º ciclo e 13% o 3.º ciclo; apenas 22% completou o 

ensino secundário; quanto a formação superior, 5,3% está habilitado com o grau de bacharel, 

10,5% com o grau de licenciado; a nível pós-graduado, apenas 1,5% possui o grau de mestre ou 

de doutor.  

Uma análise mais pormenorizada pode ser apreciada no Gráfico 12. 

Gráfico 12. População residente, com 15 ou mais anos, segundo o grupo etário, com actividade económica 

(sentido lato) e nível de instrução 
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Fonte: INE (2002a) 
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Também neste gráfico é possível verificar que à medida que se sobe no escalão etário 

maior é percentagem de pessoas que não possui qualquer nível de educação completa. Verifica-

se igualmente que, nos escalões etários mais baixos, a população sem qualquer nível de ensino é 

bastante diminuta. É de realçar que existe uma significativa percentagem de residentes com 

actividade económica que possui, pelo menos, a escolaridade obrigatória (3.º ciclo completo), 

atingindo mais de 50%. Quanto a habilitações mais elevadas, pode-se afirmar que, entre os 

residentes com actividade económica, 12% possui licenciatura ou grau superior, principalmente 

em escalões etários mais baixos, a que não será certamente alheia a presença do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco na sede de concelho. 

Quanto ao gráfico seguinte (Gráfico 13), é naturalmente de notar que nos escalões etários 

mais baixos são bastante fortes os pesos percentuais de conclusão dos diversos graus de ensino, 

revelando uma forte presença estudantil. O forte índice de conclusão do ensino secundário no 

escalão etário mais baixo e os pesos percentuais da conclusão de licenciatura nos dois escalões 

seguintes reforçam uma trajectória formativa positiva e que garante o futuro potencial de uma 

geração de empreendedores mais qualificados, mais atentos e mais globais que sustentem as 

almejadas esperanças de combater o posicionamento periférico da região, assim se sintam 

motivados a permanecer e a desenvolver a sua actividade na região. 

No caso dos escalões etários mais velhos, regista-se, tal como no caso anterior, uma 

acrescida relação directa entre a idade e o peso percentual de população sem qualquer tipo de 

formação. 

No gráfico seguinte estão compreendidos cumulativamente os estudantes, domésticos(as), 

reformados(as), incapacitados(as) permanentes para o trabalho e outros. Em termos de peso 

percentual, refira-se que, de entre a população sem actividade económica, 18% corresponde a 

estudantes, 15% são domésticas(os) e quase 60% são reformados(as). O peso dos reformados 

faz-se também notar no gráfico pelo pendor à esquerda em termos de população sem nível de 

ensino. 
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Gráfico 13. População residente, com 15 ou mais anos, segundo o grupo etário, sem actividade económica 

(sentido lato) e nível de instrução 
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Fonte: INE (2002a) 

Quanto à população residente empregada verifica-se que dos activos quase 95% 

encontram-se empregados, sendo que a taxa de empregabilidade é de quase 100% para maiores 

de 64 anos (indiciando negócio próprio ou longa estadia no presente emprego), enquanto nos 

intervalos [15-19 anos] e [20-24 anos] as taxas são mais baixas: 78,5% e 89%, respectivamente. 

Acima do escalão etário [30-34 anos] (inclusive) a percentagem de empregabilidade é sempre 

superior à média, com a única excepção a ocorrer no escalão [55-59 anos]; por outro lado, abaixo 

desse escalão aquela percentagem é sempre inferior à média. No concelho de Castelo Branco, o 

problema do desemprego afecta, de forma mais intensa, a faixa etária mais jovem que se estende 

dos 20 anos aos 34 anos. 

Em termos do emprego perante a situação na profissão, verifica-se que mais de 81% dos 

activos empregues trabalham por conta de outrem, enquanto apenas cerca de 10% são 

empregadores e apenas 7% se instalaram por conta própria. A aversão ao risco, combinada com 

alguma dimensão das PME’s instaladas no concelho determinam a matriz clássica de 

comportamentos empreendedores relativamente limitados. A preferência pela estabilidade 

profissional é notória, enquanto a assumpção do risco, retratada pelas situações de empregador e 

trabalho por conta própria, é moderada, numa região marcada por algumas deficiências na 

qualificação do mercado de trabalho, na dimensão do mercado e na sustentabilidade das 

actividades económicas. Esta realidade é apreciável no Gráfico 14. 
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Gráfico 14. População residente empregada, com actividade económica, segundo a situação na profissão, por 

grupo etário 
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Fonte: INE (2002a) 

 

É possível igualmente constatar no gráfico anterior a elevada percentagem do trabalho por 

conta de outrem e a menor apetência para assumir o risco profissional. 

No Gráfico 15 são apresentados os dados do desemprego por tipo de situação, em peso 

percentual.  

No total da população desempregada, 23,5% procura o seu primeiro emprego e 76,5% 

procura um novo emprego, compreensível à luz do gradual envelhecimento da população a par 

das dificuldades dos jovens entrarem no mercado de trabalho. Mesmo nas classes etárias mais 

baixas é evidente o predomínio desta situação, que se sedimenta com o evoluir dos intervalos 

etários considerados. De referir que 78% dos desempregados que procuram o primeiro emprego 

têm menos de 30 anos, sendo a partir dessa idade mais residual; além deste aspecto, quase 50% 

do desemprego registado diz respeito a pessoas com menos do que 30 anos. 
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Gráfico 15. População residente desempregada, por tipo de procura de emprego em peso percentual, por 

grupo etário 
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Fonte: INE (2002a) 

Ainda em termos de emprego, mas relativamente às profissões, verifica-se uma 

distribuição relativamente homogénea no concelho, com predominância dos “Operários, 

Artífices e Trabalhadores Similares”, dos “Pessoal Administrativo e Similares”, dos 

“Trabalhadores Não Qualificados” e ainda do “Especialistas das Profissões Intelectuais e 

Científicas”, todas com um peso superior a 10%. Estes dados apontam para a existência de uma 

bacia de emprego em que o processo de qualificação está bem encaminhado e adequada à 

execução de tarefas com elevado nível de complexidade face a outras profissões, o que se 

coaduna com a realidade económica do concelho, quer enquanto principal centro económico, 

quer como centro aglomerador de dimensões institucionais relevantes, quer ainda enquanto 

centro cultural e social de impacto regional significativo. 

Quadro 8. População residente empregada segundo grupos de profissões, de acordo com a CNP3 

Castelo 

Branco 

Total G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G0 

23.820 1.425 2.377 2.329 2.347 3.680 1.036 4.781 2.142 3.567 136 

100,00% 6,0% 10,0% 9,8% 9,9% 15,4% 4,3% 20,1% 9,0% 15,0% 0,6% 

Fonte: INE (2002a) 

                                                 
3  Classificação Nacional de Profissões: G1 – Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e 

Quadros Superiores de Empresa; G2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas; G3 – Técnicos e 

Profissionais de Nível Intermédio; G4 – Pessoal Administrativo e Similares; G5 – Pessoal dos Serviços e 

Vendedores; G6 – Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas; G7 – Operários, Artífices e 

Trabalhadores Similares; G8 – Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem; G9 – 

Trabalhadores Não Qualificados; G0 – Membros das Forças Armadas. 
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6.4. Outros dados socio-económicos 

 

O concelho de Castelo Branco apresenta um índice de envelhecimento4 em 2002 de 

172,6% (INE, 2003), o que significa que existem 1,7 pessoas com idade superior ou igual a 65 

anos por cada jovem com idade inferior ou igual a 14 anos. Este dado vem confirmar o processo 

estrutural de envelhecimento do concelho. Ao comparar o índice de envelhecimento no concelho 

de Castelo Branco com o índice de envelhecimento em Portugal (105,5%, em 2002), constata-se 

que o concelho se encontra negativamente posicionado em termos de potencial futuro de 

recursos humanos disponíveis para trabalhar. 

Outro aspecto interessante corresponde à análise do poder de compra concelhio per capita, 

isto é, a capacidade de aquisição localizada, que se cifra em 89% da média de poder de compra 

nacional e que se traduz em capacidade de aquisição relativamente alta, se se tiver em mente que 

apenas 27 concelhos em Portugal possuem um valor acima daquela média nacional, fazendo 

realçar o papel de centro económico e institucional na região. Curiosamente, o indicador per 

capita no concelho tem sofrido aproximações e afastamentos da média nacional desde 1995, não 

se vislumbrando uma tendência comportamental clara. 

Quanto ao peso do poder de compra no concelho de Castelo Branco em comparação com o 

total do país, esse peso é pouco relevante, com 0,47% do total e que, no período analisado, não 

sofre oscilações relevantes, apresentando um comportamento ziguezagueante, tal como o 

indicador per capita. 

Quanto ao factor dinamismo relativo, pode-se verificar novamente um comportamento 

“sobe-desce” deste factor, mas ainda assim positivo, o que significa que as actividades turísticas 

têm vindo a ter um desenvolvimento positivo no concelho. 

Os dados podem ser confirmados pelo quadro seguinte. 

 

 

 

 

                                                 
4  Relação entre a população idosa e a população jovem. É definido habitualmente como o quociente entre o 

número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos 

(expresso habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). 
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Quadro 9. Poder de compra 

Castelo Branco 1995 1997 2000 2002 2004 

Indicador per capita5 94,57 85,7 87,43 98,76 89,10 

% do poder de compra6 0,52 0,47 0,48 0,53 0,47 

Factor dinamismo relativo7 -0,35 -0,27 -0,26 -0,75 -0,36 

Fonte: INE (1995); INE (1997a); INE (2000a); INE (2002b); INE (2004b) 

Outros dados que interessa referir, cujo impacto é reversível para as explorações agrícolas 

e silvícolas e, portanto, para a produtividade das actividades primárias, estão relacionados com 

os incêndios que têm vindo a assolar o concelho, com maior intensidade nos últimos anos.  

Verificou-se que, só em 2003, a área ardida (em povoamentos florestais e em matos) no 

concelho atingiu os 8.677 ha, registando um aumento de 29% relativamente ao ano anterior e 

correspondente a 84 incêndios ocorridos (1 incêndio/reacendimento a cada 4,3 dias). 

Quadro 10. Impacto dos incêndios, 2003 

Incêndios florestais (área ardida em povoamentos florestais) 7.963,0 ha 

Incêndios florestais (área ardida em matos) 714,0 ha 

Incêndios florestais (n.º de ocorrências)8 84 

Fonte: www.ine.pt 

Quanto aos dados relativos ao consumo de electricidade apresentados no Quadro 11, são 

apresentados comparativamente ao território nacional. Verifica-se que em termos individuais, os 

consumos doméstico e industrial de electricidade estão bastante longe da média nacional: tanto 

no caso do consumo doméstico como no caso do consumo industrial, correspondem a pouco 

mais de metade da média nacional. Em termos globais, o consumo doméstico no concelho 

corresponde a 0,57% do total nacional e o consumo industrial a 0,24% do total nacional. 

 

 

 

                                                 
5  Número índice que compara o poder de compra regularmente manifestado nos diferentes concelhos e 

regiões, em termos per capita, com o poder de compra médio do país, a que foi atribuído o valor 100. 
6  Permite aferir o peso de poder de compra de cada concelho (ou região) no total do país que toma o valor 

100% (ponderando o IpC de cada concelho pelo seu efectivo populacional). 
7
  O Factor Dinamismo Relativo (FDR) mede a tendência que subsiste, sobretudo em termos de dinâmica 

comercial, depois de retirada a influência do nível de poder de compra regularmente manifestado nos diferentes 

concelhos e regiões do País. O FDR mede essencialmente o poder de compra derivado dos fluxos populacionais de 

cariz turístico, que assumem frequentemente uma mera natureza sazonal. 
8  O número de ocorrências corresponde à soma do número de incêndios com o número de reacendimentos. 
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Quadro 11. Consumo de electricidade, em 2003 

 Portugal Castelo Branco 

Consumo Doméstico de Electricidade por 

Consumidor9 
2,3 milhares de kWh 1,2 milhares de kWh 

Consumo Industrial de Electricidade por 

Consumidor 
102,3 milhares de kWh 50,7 milhares de kWh 

Consumo Doméstico de Electricidade 11.381.968,8 milhares de kWh 64.964 milhares de kWh 

Consumo Industrial de Electricidade 17.113.117,6 milhares de kWh 40.928 milhares de kWh 

Fonte: www.ine.pt 

 

6.5. Índices de Desenvolvimento 

 

O Índice de Desenvolvimento Económico e Social (IDES) e o Índice de Desenvolvimento 

Social (IDS) correspondem a índices mais ou menos simplificados e o seu cálculo parte do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU)10. O 

IDES11 resulta das quatro componentes básicas do IDH original, modificando-se o modo de 

cálculo do índice associado ao rendimento: o PIB per capita é calculado a preços constantes e em 

€, tomando-se como referência o concelho com mais elevado índice em termos de PIB per 

capita. O IDS12 é representado através da média aritmética dos índices da esperança de vida 

média, do índice global de conforto e do índice de educação. 

O IDS procura constituir uma aproximação às condições sociais que prevalecem num dado 

espaço geográfico (ao nível do conforto da habitação, da saúde e educacional) enquanto o IDES 

procura incorporar também uma aproximação ao nível de rendimento disponível, através da 

consideração do índice per capita do PIB. 

 

 

                                                 
9  Os valores apresentados para o consumo e nº de consumidores de energia eléctrica dizem respeito ao 

universo das empresas de produção/distribuição do país (e não apenas aos fornecimentos da EDP) e incluem a 

autoprodução e a cogeneração. 
10  Para maiores desenvolvimentos ver Carvalho, A. e Matias, S. (2004). 

11
 

4

IPIB + IC + IEV + IEDU
 = IDES  em que IEDU é o Índice de Educação, IEV é o Índice da Longevidade, 

IC é o Índice de Conforto e IPIB é o Índice do PIB per capita a preços constantes, em €. 

12 
3

IC + IEV + IEDU
 = IDS . 
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Quadro 12. Índices de desenvolvimento 

Índices 1991 2001  1991-2001 

Índice de Conforto (concelho) 0,958 0,989 3,24% 

Índice da Longevidade (concelho) 0,824 0,834 1,21% 

Índice de Educação  (concelho) 0,813 0,868 6,77% 

Índice do PIB  (concelho) 0,381 0,528 38,58% 

IDES (média nacional) 0,764 0,823 7,72% 

IDES (concelho) 0,744 0,805 8,20% 

IDS (média nacional) 0,878 0,915 4,21% 

IDS (concelho) 0,865 0,897 3,70% 

Fonte: Carvalho e Matias (2004) 

No caso do concelho de Castelo Branco (ver Quadro 12), os valores são positivos em 

termos de qualquer dos indicadores analisados; para além disso, no IDES verifica-se uma 

redução do diferencial para a média, o que significa uma convergência real para a média 

nacional, com a consequente diminuição da assimetria regional. No entanto, o mesmo já não se 

passa com o IDS, em que o fosso para a média nacional aumentou. 

Se se analisarem as componentes dos índices de desenvolvimento, verifica-se um 

crescimento bastante acentuado no IDES via variável de rendimento, compreensível pelo grande 

crescimento do PIB a nível nacional durante a década de 90 (cerca de 2,6% ao ano), a que o 

concelho não foi naturalmente imune. O índice do PIB é precisamente o que, entre os que 

compõem o IDS, mais se evidencia, com um crescimento superior a 38,5%, reflectindo uma das 

apostas locais mais salientes. 

Quadro 13. Défices de desenvolvimento 

Índices 1991 2001  1991-2001 

Índice de Conforto (concelho) 0,042 0,011 -72,00% 

Índice da Longevidade (concelho) 0,176 0,166 -20,83% 

Índice de Educação  (concelho) 0,187 0,132 -15,70% 

Índice do PIB  (concelho) 0,619 0,472 -21,44% 

IDES (média nacional) 0,236 0,177 -25,00% 

IDES (concelho) 0,256 0,195 -23,25% 

IDS (média nacional) 0,122 0,085 -30,33% 

IDS (concelho) 0,135 0,103 -25,34% 

Fonte: Baseado em Carvalho e Matias (2004) 
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Concomitantemente com a análise da evolução dos índices de desenvolvimento pode 

perspectivar-se a análise da evolução dos correspondentes défices de desenvolvimento, a qual 

corrobora as conclusões anteriores. 

Os valores negativos da variação correspondem, de facto, à melhoria das condições de 

desenvolvimento, salientando-se a evolução conseguida com o índice de conforto. 
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7. Análise Demográfica do Concelho 

 

Neste capítulo efectuar-se-á uma análise das dinâmicas demográficas que têm sido 

registadas no concelho de Castelo Branco nos últimos anos, procurando, por um lado, enfatizar a 

distribuição geográfica e a estrutura etária, e por outro, atentar especificamente à evolução da 

população em idade escolar. 

Tendo em conta os dados do último recenseamento à população (INE, 2002a), constata-se 

que a população residente na Região Centro cresceu em cerca de 60.000 pessoas, devido 

principalmente ao regresso de muitos emigrantes portugueses provenientes principalmente de 

França e ao ingresso de emigrantes de outros países (nomeadamente de Leste), já que a 

positividade do saldo migratório interno13 é marginal e o crescimento natural foi negativo14. 

O quadro seguinte apresenta a evolução da população no concelho por grupos etários, 

considerando a população em 1991 e 2001 e a tendência de comportamento para o próximo 

recenseamento 

Quadro 14. Tendência evolutiva da população nos diferentes grupos etários entre 1991 e 2011 no concelho 

Idade 

 

Ano 

0/4 

anos 

5/9  

anos 

10/14 

 anos 

15/19 

 anos 

20/24 

 anos 

25/29 

 anos 

30/34 

anos 

35/39 

anos 

40/44 

anos 

45/49 

anos 

50/54 

anos 

55/59 

anos 

60/64 

anos 

65/69 

anos 

70/74 

anos 

75/80 

anos 

Mais 

de 80 

anos  

1991 2.374 2.873 3.694 3.930 3.687 3.454 3.602 3.492 3.366 3.085 3.052 3.514 3.676 3.456 2.535 2.301 2.219 

2001 2.262 2.401 2.706 3.249 3.817 3.763 3.702 3.898 3.900 3.753 3.473 3.152 3.252 3.578 3.262 2.640 2.900 

2011 2.155 2.007 1.982 2.686 3.952 4.100 3.805 4.351 4.519 4.566 3.952 2.827 2.877 3.704 4.197 3.029 4.017 

 

Em termos populacionais, verificou-se que no concelho de Castelo Branco a população 

tem sofrido uma diminuição acentuada desde 1960 e a tendência futura apresenta igualmente um 

quadro recessivo em termos de população residente. A excepção situa-se precisamente no último 

recenseamento (2001), já que Castelo Branco, devido ao facto de ser o maior centro urbano da 

região - foco de atractividade regional – registou um aumento da população que aí reside. Este 

comportamento acompanha a tendência nacional (de 1991 para 2001, a população portuguesa 

cresceu 5%), embora com um impacto mais reduzido. Numa região em que a desertificação 

populacional tem sido o mote, o concelho de Castelo Branco acaba por ser um dos únicos da 

Beira Interior em que a população cresceu: por exemplo, e também entre 1991 e 2001, o 

                                                 
13  Diferença entre as pessoas que imigraram para o concelho e as que emigraram para outro concelho. Este 

saldo migratório apenas foi possível de obter entre 12/03/2001 relativamente a 31/12/1995. 
14  Tanto a análise do saldo migratório como o crescimento natural é referido comparativamente à posição da 

população em 31/12/1995, que foram os dados possíveis de extrair do Instituto Nacional de Estatística. 
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concelho de Penamacor perdeu 18% da população, Fundão perdeu 0,6%, Proença-a-Nova perdeu 

cerca de 13%, Sertã 8,1%, Oleiros 14% e Vila Velha de Ródão 17,4%. 

Apesar dos últimos dados disponíveis, não é altamente expectável que o concelho consiga 

manter taxas de crescimento muito positivas, uma vez que os fenómenos de envelhecimento 

populacional e a maior atractividade da zona litoral são limitadores do desenvolvimento 

populacional. 

 

Gráfico 16. População residente no concelho de Castelo Branco (1960-2001) e tendência futura 
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Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

 

O concelho de Castelo Branco ganhou cerca de 2,6% de população entre os censos de 1991 

e 2001, o que, se por um lado é benéfico, uma vez que alarga a bacia de emprego potencial, por 

outro acaba por induzir maiores dificuldades no momento de conseguir emprego. Se se pensar na 

emigração e na baixa taxa de natalidade como características da população mais jovem, 

facilmente se conclui que os fenómenos da diminuição e o envelhecimento da população estão 

associados, sendo resultado de problemas sociais semelhantes.  

Os gráficos que seguem apresentam o comportamento da população mais jovem na 

sequência dos dados estatísticos relativos à população. 
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Gráfico 17. Tendência evolutiva da população nos diferentes grupos etários entre 1991 e 2011 no concelho 

 
 

Apesar dos esforços envidados, o processo de desertificação populacional é comum à 

maior parte do interior do país, gerando uma zona pouco atractiva para uma população jovem 

crescentemente instruída e ávida por actividades socio-culturais, comerciais, etc., que procura 

satisfazer essas necessidades em outras zonas do país. As análises dos dados demográficos 

disponíveis levam a uma mesma conclusão: Castelo Branco, embora com um caminho mais 

lento do que os seus concelhos vizinhos, terá que enfrentar e lidar com um panorama de uma 

população da meia-idade para cima, o que irá induzir, a prazo, perda de vitalidade e grandes 

dificuldade de regeneração. O peso relativo da população entre [0 e 14] anos está claramente a 

perder relativamente à população com 65 anos ou mais (Quadro 15). 

Não sendo, no entanto, esta a temática do presente documento, remete-se para outros 

trabalhos uma análise mais detalhada deste fenómeno. 
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Quadro 15. Área e população do concelho de Castelo Branco e da Beira Interior Sul, 2001 

Indicador 
Castelo 

Branco 

Beira Interior 

Sul 
Unidade 

Peso 

% 
Período 

Área Total 1.438,16 3.748,43 km2 38,4% 2001 

Densidade demográfica 38,74 20,84 hab./km2 - 2001 

População Residente HM 55.708 78.123 n.º 71,3% 2001 

População Residente H 26.602 37.355 n.º 71,2% 2001 

População Residente M 29.106 40.768 n.º 71,4% 2001 

População Residente HM (1991) 54.310 81.015 n.º 67,0% 1991 

Fonte: www.ine.pt 

As dificuldades para conseguir emprego e os objectivos de formação levam a população 

activa mais jovem a procurar emprego e a fixar-se noutras regiões, o que explica os baixos 

valores nos grupos etários mais jovens na distribuição da população por escalões etários. 

Gráfico 18. População residente em Castelo Branco, por grupo etário, em 2001 

 

Fonte: INE (2002a) 
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Quadro 16. Peso relativo dos grupos etários no concelho 

Grupo 

Etário 
1960 

Peso 

Relativo 
1981 

Peso 

Relativo 
1991 

Peso 

Relativo 
2001 

Peso 

Relativo 

[0-14] 6.468 30,08% 10.920 19,78% 8.941 16,46% 7.369 13,23% 

[15-64] 50.605 60,68% 34.848 61,27% 34.858 64,18% 35.959 64,55% 

≥ 65 6.018 9,24% 9.140 18,95% 10.511 19,35% 12.380 22,22% 

TOTAL 63.091 100,00% 54.908 100,00% 54.310 100,00% 55.708 100,00% 

Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

 

Verifica-se um crescente peso da população mais idosa, a par de um decréscimo da 

população mais jovem, o que poderá condicionar, a prazo, a disponibilidade de activos no 

concelho. A taxa de transferência inter-grupos (dos mais jovens para os mais idosos), nos 

últimos quarenta anos, é de mais de 25%. 

O comportamento dos nascimentos no concelho apresenta um comportamento em 

ziguezague: com excepção dos anos de 2002 e 2003, no período analisado sempre sucede a um 

período em que número de nados-vivos aumenta, outro em que esse número diminui. 

Gráfico 19. Total de nados vivos em Castelo Branco, entre 1996 e 2005 
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Fonte: INE (1997b); INE (1998); INE (1999); INE (2000b); INE (2001); INE (2002c); INE (2003); INE (2004a); 

INE, (2005) 
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Em termos do saldo fisiológico, verifica-se igualmente um comportamento de “altos e 

baixos” da taxa de crescimento natural, tal como anteriormente referido, apesar de esse saldo ser 

sistematicamente negativo. O concelho tem mantido mais ou menos constante a sua taxa de 

natalidade, embora a de mortalidade apresente um subida ligeira. 

Gráfico 20. Saldo fisiológico15 no concelho de Castelo Branco, entre 1996 e 2005 
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Fonte: INE (1997b); INE (1998); INE (1999); INE (2000b); INE (2001); INE (2002c); INE (2003); INE (2004a); 

INE (2005) 

Quadro 17. Evolução da taxa de natalidade e de mortalidade, entre 1996 e 2005 

Anos Taxa de Natalidade Taxa de Mortalidade Excedente de vida 

1996 8,33‰ 12,56‰ -4,23‰ 

1997 9,73‰ 13,26‰ -3,53‰ 

1998 8,87‰ 13,00‰ -4,13‰ 

1999 9,69‰ 13,91‰ -4,22‰ 

2000 8,84‰ 13,86‰ -5,02‰ 

2001 9,58‰ 12,86‰ -3,28‰ 

2002 8,75‰ 13,03‰ -4,28‰ 

2003 8,45‰ 13,75‰ -5,30‰ 

2004 9,70‰ 13,13‰ -3,43‰ 

2005 8,76‰ 14,28‰ -5,52‰ 

Fonte: INE (1997b); INE (1998); INE (1999); INE (2000b); INE (2001); INE (2002c); INE (2003); INE (2004a); 

INE (2005) 

                                                 
15  Saldo fisiológico: diferença entre número de nados-vivos e número de óbitos, num período de tempo. 
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Neste sentido, a evolução da taxa de natalidade e mortalidade, bem como o excedente de 

vida permitem subsidiar as informações anteriores, em termos de apresentação do concelho de 

Castelo Branco como um concelho com potenciais problemas de desertificação populacional. 

Quanto à educação verifica-se uma evolução positiva retratada na diminuição da taxa de 

analfabetismo no concelho, apresentando valores bastante inferiores à referência da sub-região 

Beira Interior Sul; a este processo de diminuição não estarão alheias as boas condições 

municipais em termos de equipamentos educativos que sucessivamente foram sendo oferecidas, 

nem tão pouco será despicienda a oferta de ensino superior público e privado que, a partir de 

1992, passou a ser oferecida na sede de concelho, sucessivamente alargada a áreas diversas. 

Quadro 18. Evolução da taxa de analfabetismo, no concelho e na Beira Interior Sul, entre 1991 e 2001 

 Castelo Branco Beira Interior Sul Diferença 

Taxa de analfabetismo, 1991 17,3% 22,7% - 5,4 

Taxa de analfabetismo, 2001 12,6% 17,4% - 4,8 

Fonte: INE (1993); INE (2002a) 

Verifica-se, também no caso da taxa de analfabetismo, um diminuição significativa nos 

seus valores, seja ao nível da NUT III, seja ao nível do concelho; também este é um indicador 

dos esforços públicos no sentido de melhorar a escolaridade da população, contribuindo para 

uma oferta de mão-de-obra com maiores níveis de qualificação e mais instruída. 
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8. Rede Viária e Acessibilidades 

 

O concelho de Castelo Branco apresenta na realidade do interior de Portugal uma situação 

particularmente favorável, quer em termos de infra-estruturas, quer em termos de equipamentos. 

É uma área predominantemente plana, com pequenos acidentes físicos, mas com condições de 

comunicação e de criação de acessibilidades favorável. A crescente melhoria da rede de infra-

estruturas, além de trazer à população residente um acréscimo permanente da sua qualidade de 

vida, contribui também, de forma muito significativa, para o incremento da atractividade do 

concelho: novos residentes, visitantes e investimentos produtivos. 

No mapa da oferta actual de infra-estruturas e de equipamentos, o concelho de Castelo 

Branco tem vindo a melhorar a sua atractividade, corrigindo gradualmente um posicionamento 

periférico no contexto nacional e procurando ganhar alguma centralidade no contexto ibérico, 

devido à sua relativa proximidade à fronteira. A melhoria das acessibilidades resultante dos 

investimentos realizados nos últimos anos e perspectivados para o curto/médio prazo, 

determinam uma redução da distância do concelho aos principais centros nacionais e ao litoral, 

mas também a Espanha, sendo de referir a existência de uma posição estratégica relevante junto 

à fronteira e a proximidade relativa a Madrid. 

Quadro 19. Distância de Castelo Branco a alguns centros urbanos, em Km 

Lisboa 225 Cáceres 140 

Porto 265 Badajoz 170 

Guarda 95 Sevilha 415 

Coimbra 155 Madrid 450 

Fonte: www.viamichelin.com 

Neste sentido, a concretização da A23 constitui um importante trunfo para o potencial 

locativo da região, no sentido em que reduz as distâncias económicas, estruturando e 

potenciando bacias de emprego mais amplas, facilitando a instalação em toda a região de 

serviços avançados (pelo aumento da procura, em virtude do alargamento da área de influência) 

e alargando os mercados de bens e serviços. 
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Figura 3. Rede Viária de Castelo Branco 

 

Fonte: www.snig.igeo.pt 

A acessibilidade rodoviária do concelho é estruturada por uma via principal, que o 

atravessa no sentido Norte-Sul: a já referida A23. Trata-se de um eixo fundamental de 

desenvolvimento.  

É de notar que o Norte e o Leste do concelho são mais povoados do que o Sul e Oeste, 

verificando-se uma maior densidade da rede viária nestas zonas. O noroeste do concelho é 

atravessado pela N352, que liga a A23 às zonas mais afastadas de Almaceda e São Vicente da 

Beira; também a ER112 liga a sede de concelho a Oleiros; por outro lado, a ER233 atravessa o 

concelho, ligando o sudeste de Idanha-a-Nova a Proença-a-Nova; finalmente, é de referir a 

ER240, que liga igualmente o sul de Idanha-a-Nova à sede de concelho. Estas duas últimas 

estradas são, aliás, as portas mais próximas para Espanha. Como referido anteriormente, a parte 

Sul e Oeste do concelho são menos densificadas em termos de vias de comunicação, existindo 

hoje em dia investimento em curso no sentido de corrigir essa situação. 

No geral, o concelho de Castelo Branco apresenta uma rede bastante boa em termos de 

acessos internos ao concelho; em termos de ligação externa existem algumas deficiências 
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significativas, em termos da ligação estratégica a Espanha, bem como o acesso (inacabado) ao 

Pinhal Sul. 

A rede viária possui uma estrutura mista, radial e em espinha, com o centro na sede de 

concelho e a AE23 vertebra a maioria das ligações com os concelhos mais afastados. A 

radialidade do sistema é justificada pela preponderância populacional da sede de concelho e 

arredores e também do Norte do concelho, pelo que o sistema misto parece ser o mais indicado, 

ainda que com repercussões no nível de conectividade e acessibilidade. É visível em termos de 

acessibilidades o pólo aglutinador (em termos socio-económicos e demográficos) da sede de 

concelho. Em termos de distâncias das diversas freguesias à sede de concelho, podem-se 

observar as mesmas no quadro seguinte. 

Quadro 20. Freguesias: distância à sede 

FREGUESIAS 
DISTÂNCIA À SEDE 

(KM) 

DISTÂNCIA À SEDE 

(MIN.) 

ALCAINS 13 12 

ALMACEDA 33 32 

BENQUERENÇAS 11 11 

CAFEDE 12 13 

CASTELO BRANCO --- --- 

CEBOLAIS DE CIMA 14 14 

ESCALOS DE BAIXO 14 15 

ESCALOS DE CIMA 17 17 

FREIXIAL DO CAMPO 16 16 

JUNCAL DO CAMPO 15 15 

LARDOSA 21 15 

LOURIÇAL DO CAMPO 29 24 

LOUSA 19 20 

MALPICA DO TEJO 20 25 

MATA 19 20 

MONFORTE DA BEIRA 25 31 

NINHO DO AÇOR 22 22 

PÓVOA DE RIO DE MOINHOS 15 13 

RETAXO 15 15 

SALGUEIRO DO CAMPO 13 13 

SANTO ANDRÉ DAS TOJEIRAS 25 29 

S. VICENTE DA BEIRA 29 29 

SARZEDAS 20 22 

SOBRAL DO CAMPO 25 25 

TINALHAS 18 18 

Fonte: www.viamichelin.com 

Sendo um concelho relativamente extenso, o acesso a bens e serviços é bastante rápido. A 

rede de transportes públicos, nomeadamente o seu horário e cobertura geográfica, são elementos 

dificultadores do acesso a bens e serviços na sede de concelho e extra-concelho; adicionalmente, 

o seu funcionamento é condicionado pelos períodos escolares, prejudicando os períodos de 
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férias. A desertificação populacional acaba por ser uma vertente limitadora aquando da análise 

custo-benefício na prestação do serviço de transporte público.  

Com excepção das freguesias de Almaceda, Louriçal do Campo e São Vicente da Beira, 

todas as outras se situam a 25 quilómetros ou menos da sede de concelho, e apenas as freguesias 

de Almaceda, Santo André das Tojeiras e São Vicente da Beira envolvem deslocações superiores 

a 25 minutos. A distância média à sede de concelho é de cerca de 19,2 quilómetros e a duração 

média de viagem é de 19,4 minutos. Se se excluírem as freguesias de Almaceda, Louriçal do 

Campo e São Vicente da Beira, a média desce para 17,6 quilómetros; e se se excluírem as 

freguesias de Almaceda, Santo André das Tojeiras e São Vicente da Beira, a média desce para 

17,9 minutos. 

Quadro 21. Matriz de conectividade do concelho 

FREG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1  0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 1 0  0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 0  0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

6 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

8 1 0 0 0 1 0 1  1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

9 1 0 0 0 1 0 0 1  1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

10 1 0 0 0 1 0 1 1 1  0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

11 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

13 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0  1 0 1 0 1 0 1 1 

18 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1  0 1 0 1 0 1 1 

19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

20 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0  0 1 0 1 1 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

22 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0  0 1 1 

23 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

24 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0  1 

25 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1  

Nota: ligação directa por estrada nacional = 1; ligação directa por estrada municipal = 0. Legenda: 

1. Alcains 2. Almaceda 3. Benquerenças 4. Cafede 

5. Castelo Branco 6. Cebolais de Cima 7. Escalos de Baixo 8. Escalos de Cima 

9. Freixial do Campo 10. Juncal do Campo 11. Lardosa 12. Louriçal do Campo 

13. Lousa 14. Malpica do Tejo 15. Mata 16. Monforte da Beira 

17. Ninho do Açor 18. Póvoa de Rio Moínhos 19. Retaxo 20. Salgueiro do Campo 

21. Sto. André das Tojeiras 22. São Vicente da Beira 23. Sarzedas 24. Sobral do Campo 

25. Tinalhas    
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Pode-se constatar a maior/menor centralidade do concelho no quadro anterior e, em termos 

de acessibilidade, não existindo claramente a ideia da sede de concelho como pólo centralizador 

do espaço concelhio em termos rodoviários, mas sim o eixo Escalos de Baixo - São Vicente da 

Beira; ideia não completamente errada, pois os fluxos intra regionais são, de facto, orientados 

para a sede de concelho mas também para a segunda freguesia do concelho (Alcains), que se 

situa no referido eixo. O elo de ligação é a estrada N352, que percorre várias sedes de freguesia, 

elevando o nível de conectividade entre estas. 

Globalmente é possível afirmar que a acessibilidade rodoviária do território do concelho é 

bastante boa, estando a rede de transportes organizada, principalmente, em função da sede de 

concelho e pode-se considerar ajustada às necessidades de funcionamento da rede escolar no 

município. 

A nível ferroviário, o distrito é atravessado pela Linha da Beira Baixa que serve o concelho 

de Castelo Branco. A linha foi recentemente modernizada e electrificada até à Covilhã, não 

existindo, no entanto, ligação directa quer com o Litoral, quer com Espanha.  

O concelho dispõe também de um pequeno aeródromo – a pista de aviação de Castelo 

Branco, que não é muito utilizada. 

O acesso ao gás natural é, também, possível através da infra-estrutura que atravessa o 

distrito, sendo que a construção de redes perspectiva uma taxa de cobertura aos sectores da 

indústria e dos serviços bastante elevada, em termos do consumo previsional. A oferta desta 

fonte energética na região possibilita ao sector empresarial o acesso a uma fonte de energia mais 

económica, mais ecológica, que permite um maior rendimento energético (portanto, menor 

consumo), uma redução de custos de laboração e de manutenção, uma evicção ou redução de 

penalizações ambientais (actuais e futuras) e o acesso a mercados de exportação que exijam 

Certificado Ambiental, tornando as empresas de toda a região mais competitivas. 
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Figura 4. Enquadramento Regional do concelho de Castelo Branco 

 

Fonte: www.igeo.pt 

O concelho de Castelo Branco tem apostado na diversificação e aumento da qualidade dos 

diversos equipamentos colectivos e serviços de apoio às famílias, existindo uma oferta 

diversificada quer de equipamentos desportivos, recreativos e culturais, que permitem a prática 

de diversas modalidades desportivas e a realização de actividades de carácter cultural e 

recreativo, quer de estruturas de saúde e de assistência social. 
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9. Hierarquização dos Aglomerados 

 

O concelho de Castelo Branco, de forma similar ao que acontece, em termos gerais, com 

todo o Interior, não resistiu às décadas de 50 e 60. Para além da emigração, foi a partir destes 

anos que, verdadeiramente, Portugal encarou o desenvolvimento industrial. Existiu, assim, um 

êxodo rural com dois sentidos, Europa e Grande Lisboa. 

A cidade de Castelo Branco tem sofrido uma modificação bastante acentuada: de centro 

urbano dotado essencialmente de equipamento e funções administrativas, com poucos atractivos 

em termos de emprego e fixação de pessoas, para um centro polarizador de pessoas e de 

actividades económicas. Segundo Neves et al. (1999) esta modificação resultou de: 

 forte dinâmica de criação de emprego, na rota da iniciativa autárquica de oferecer solo 

infraestruturado a preços simbólicos acompanhada de apoio efectivo à instalação de novas 

unidades produtivas, locais e exógenas; este esforço levou ao surgimento de novas 

necessidades relativas a comércio e serviços, ao sector imobiliário e ao fornecimento, apoio e 

utilização de matérias/produtos às/das empresas sediadas na ZICB; 

 localização de novos serviços (nomeadamente públicos) que se traduziram em novas 

competências ao nível de apoio à actividade económica, reforçando também a polarização em 

direcção a Castelo Branco; 

 instalação de unidades de ensino (público e privado) e de formação profissional que 

contribuíram: por um lado, para o reforço da oferta de valências que satisfaçam expectativas de 

progressão escolar e expectativas empresariais em termos de qualificação; por outro lado, os 

fluxos populacionais decorrentes da instalação de unidades de educação e qualificação  

dinamizou consideravelmente o sector terciário e o mercado imobiliário. 

O concelho passou de um estado de desertificação para se tornar um pólo de atracção pela 

crescente melhoria de vida e de bem estar, num processo de desenvolvimento sustentado e cujos 

efeitos se multiplicam na região e nos concelhos vizinhos. 

A população do concelho encontra-se localizada no principal centro urbano, a cidade de 

Castelo Branco, que concentra 66% da população; do restante território, o segundo centro urbano 

(Alcains) reúne 10% da população total, as freguesias ao longo da A23 (Lardosa, Benquerenças, 

Cebolais de Cima e Retaxo) representam 9% da população. Existem ainda duas manchas 

populacionais importantes: Sarzedas a Sudoeste e São Vicente da Beira a Norte. Estas são, aliás, 
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as excepções à ligação directa entre a densidade populacional e o grau de industrialização e 

concentração de serviços; neste sentido, o grau de desertificação é inversamente proporcional à 

proximidade da sede de concelho, permitindo estabelecer uma ligação directa entre o grau de 

desertificação e a proximidade dos eixos rodoviários e a proximidade da sede concelhia; por esta 

razão é também menor a escala demográfica a sudeste do concelho. 

O processo de desertificação tem-se registado um pouco por todo o concelho, estigma a 

que os dois maiores centros urbanos têm conseguido fugir, apesar do menor impacto registado e 

da estabilidade animadora dos últimos censos. Em termos percentuais, o concelho perdeu 25% 

da população em quarenta anos e as projecções (apresentadas num ponto anterior do presente 

documento) não são particularmente animadoras. 

Gráfico 21. Evolução da população residente nas freguesias do concelho de Castelo Branco 
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Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

Em relação às freguesias, as duas que se situam mais a Leste (Malpica do Tejo e Monforte 

da Beira) foram as mais sacrificadas, perdendo mais de 75% da população residente entre 1960 e 

2001, enquanto outras oito freguesias perderam mais de 50% da população; Castelo Branco 
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quase duplicou a população neste período, Alcains cresceu 7% e a freguesia de Retaxo manteve 

a sua população praticamente inalterada. Para além destas freguesias (únicas com variação 

positiva), apenas a freguesia de Escalos de Cima regista uma perda populacional inferior a 20%. 

Interessante é também a dinâmica evidenciada pela freguesia de Lardosa entre 1991 e 2001, cuja 

população cresceu. 

Apesar da perda populacional e num pressuposto voluntarista, pode-se equacionar a 

hipótese de as pessoas que migraram/emigraram por volta de 60/70 voltarem nesta década, mas 

serão sempre não-activos, reflectindo-se essa situação no índice de envelhecimento. 

Quadro 22. População residente e variação inter-censitária nas freguesias do concelho de Castelo Branco 

FREGUESIAS 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

1960 1970 VAR 60/70 1981 VAR 70/81 1991 VAR 81/91 2001 VAR 91/01 VAR 60/01 

ALCAINS 4.600 3.802 -17,35% 4.202 10,52% 4.534 7,90% 4.929 8,71% 7,15% 

ALMACEDA 2.535 1.987 -21,62% 1.421 -28,49% 1.216 -14,43% 943 -22,45% -62,80% 

BENQUERENÇAS 1.721 1.191 -30,80% 1.260 5,79% 1.048 -16,83% 725 -30,82% -57,87% 

CAFEDE 517 391 -24,37% 376 -3,84% 365 -2,93% 289 -20,82% -44,10% 

CASTELO BRANCO 17.616 20.792 18,03% 23.570 13,36% 27.004 14,57% 31.240 15,69% 77,34% 

CEBOLAIS DE CIMA 1.669 1.537 -7,91% 1.745 13,53% 1.529 -12,38% 1.290 -15,63% -22,71% 

ESCALOS DE BAIXO 1.649 1.111 -32,63% 1.084 -2,43% 1.059 -2,31% 946 -10,67% -42,63% 

ESCALOS DE CIMA 1.346 1.196 -11,14% 1.211 1,25% 1.189 -1,82% 1.110 -6,64% -17,53% 

FREIXIAL DO CAMPO 874 675 -22,77% 661 -2,07% 617 -6,66% 537 -12,97% -38,56% 

JUNCAL DO CAMPO 1.051 819 -22,07% 744 -9,16% 646 -13,17% 500 -22,60% -52,43% 

LARDOSA 1.945 1.199 -38,35% 1.172 -2,25% 895 -23,63% 1.044 16,65% -46,32% 

LOURIÇAL DO CAMPO 1.608 1.634 1,62% 1.138 -30,35% 887 -22,06% 805 -9,24% -49,94% 

LOUSA 1.387 981 -29,27% 932 -4,99% 840 -9,87% 752 -10,48% -45,78% 

MALPICA DO TEJO 2.760 1.782 -35,43% 1.293 -27,44% 811 -37,28% 758 -6,54% -72,54% 

MATA 1.132 670 -40,81% 681 1,64% 623 -8,52% 590 -5,30% -47,88% 

MONFORTE DA BEIRA 2.100 1.495 -28,81% 945 -36,79% 702 -25,71% 506 -27,92% -75,90% 

NINHO DO AÇOR 788 566 -28,17% 596 5,30% 479 -19,63% 473 -1,25% -39,97% 

PÓVOA DE RIO DE MOINHOS 1.114 892 -19,93% 851 -4,60% 768 -9,75% 685 -10,81% -38,51% 

RETAXO 1.042 859 -17,56% 1.145 33,29% 1.165 1,75% 1.047 -10,13% 0,48% 

SALGUEIRO DO CAMPO 1.558 1.197 -23,17% 1.169 -2,34% 988 -15,48% 965 -2,33% -38,06% 

SANTO ANDRÉ DAS TOJEIRAS 2.982 2.249 -24,58% 1.820 -19,08% 1.409 -22,58% 1.033 -26,69% -65,36% 

S. VICENTE DA BEIRA 3.881 2.501 -35,56% 2.265 -9,44% 1.871 -17,40% 1.597 -14,64% -58,85% 

SARZEDAS 4.854 4.015 -17,28% 2.967 -26,10% 2.286 -22,95% 1.738 -23,97% -64,19% 

SOBRAL DO CAMPO 1.177 790 -32,88% 786 -0,51% 588 -25,19% 516 -12,24% -56,16% 

TINALHAS 1.185 864 -27,09% 874 1,16% 791 -9,50% 690 -12,77% -41,77% 

TOTAL 63.091 55.195 -12,52% 54.908 -0,52% 54.310 -1,09% 47.437 -12,66% -24,81% 

Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

O concelho de Castelo Branco depara-se com um conjunto de características que 

condicionam ou potenciam a sua competitividade, as quais devem ser tidas em consideração em 

qualquer estratégia de desenvolvimento definida.  

Seguidamente sintetizam-se as principais características do concelho face a um conjunto de 

domínios-chave para a competitividade. 
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- Localização: centralidade ibérica que, no contexto actual de reconfiguração das lógicas 

espaciais de funcionamento da economia e dos padrões de mobilidade, cria condições 

favoráveis ao relacionamento com a sua envolvente externa, nacional e espanhola; no 

entanto, existe a necessidade de um reforço das acessibilidades a nível nacional e 

internacional, e também a nível intra-regional. 

- Rede urbana: progressiva consolidação do Arco Urbano do Centro Interior (AUCI), com uma 

crescente integração territorial e económica do eixo Castelo Branco/Fundão/Covilhã e 

aumento da capacidade de funcionamento em rede. 

- Património ambiental, paisagístico e cultural: riqueza e diversidade de património natural e 

construído que, para além de contribuir para um aumento da qualidade de vida e para uma 

maior capacidade de fixação de população, permite a criação de actividades económicas 

vocacionadas para a exploração desses recursos, como o turismo. 

- Dinamismo socio-demográfico: apesar da tendência de envelhecimento e de perdas 

populacionais nas áreas mais rurais, existe um crescente protagonismo do principal centro 

urbano, que demostra uma assinalável capacidade de retenção demográfica e de actividades: 

deve, contudo, ser privilegiada uma lógica de funcionamento em rede que maximize efeitos 

de desenvolvimento, sinergia e complementaridade. 

- Recursos Humanos: crescente aumento dos níveis de habilitações e qualificações da mão-de-

obra, existindo, contudo, necessidade  de uma maior aposta na articulação das competências 

dos recursos humanos com as necessidades do tecido empresarial. 

- Tecido empresarial: estrutura económica diversificada, que alia um conjunto de sectores 

assentes em saberes-fazer tradicionais, a sectores modernos e muito especializados. 

- Educação: presença de um conjunto diversificado de instituições de ensino superior e de 

formação profissional, que permitem a existência de recursos humanos qualificados. 

- Serviços de apoio: forte densidade institucional que contribui, quer para estruturar o mercado 

de emprego, quer para o desenvolvimento da iniciativa empresarial e qualificação do 

emprego, quer, ainda, para a promoção do desenvolvimento regional. 

- Equipamentos de apoio: existência de vários e diversificados equipamentos de apoio à 

actividade económica (pavilhões de exposições/feiras, zonas industriais, etc.) que contribuem 

para reforçar o desempenho e a promoção do tecido empresarial local. 
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Face a estas características a competitividade do concelho de Castelo Branco dependerá, de 

modo predominante, dos seguintes factores: 

  capacidade de qualificação e dinamização dos seus factores locativos, nomeadamente a 

proximidade, a dois níveis: interno e externo (acentuando a proximidade a Espanha); 

  implementação de medidas e acções de infra-estruturação do território, contribuindo para 

uma maior atractividade do concelho; 

  aproveitamento, por parte das empresas regionais, da localização favorável face a mercados 

de escoamento; 

  apropriação dinâmica dos pólos de excelência existentes nos domínios da formação escolar e 

profissional, da assistência técnica às empresas, da promoção do investimento e da presença nos 

mercados externos; 

  aproveitamento dos seus recursos naturais e do património histórico e cultural; 

  requalificação urbana, como incentivo à fixação de residentes e ao incremento da qualidade 

de vida. 
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10. Caracterização e Evolução do Sistema Educativo 

 

A caracterização da população escolar de uma determinada região do país, ainda que 

morosa devido à diversidade de informação a recolher, torna-se uma tarefa relativamente 

facilitada pelo facto do acesso a essa mesma informação depender apenas dos agentes 

implicados; sejam estes a equipa de investigadores ou as várias escolas e entidades educativas 

envolvidas. Contudo, ao pretender-se fazer uma análise prospectiva sobre a população escolar 

dessa mesma região, a tarefa já se afigura como sendo bastante mais complexa, comportando 

algum risco, pois está dependente de factores externos difíceis de prever, como são, a título de 

exemplo, as migrações e os factores de mobilidade das famílias. É na posse do conhecimento 

destes riscos que vamos desenvolver este trabalho, procurando sempre ser o mais precisos 

possível.  

Para efectuarmos um correcto diagnóstico da actual situação da rede educativa de Castelo 

Branco, reportada ao ano lectivo de 2006/2007, começamos por apresentar um quadro onde se 

encontram distribuídos os alunos pelos diferentes níveis de ensino não superior, bem como pelos 

tipos de rede educativa.  

 
Quadro 23. Número de alunos por nível de ensino e por tipo de rede  

Nível de Ensino Tipo de Rede Nº Alunos Total 

Pré-escolar 
Público 527 

1372 
Privado 845 

Ensino Básico 

1º Ciclo 
Público 1873 

2170 
Privado 297 

2º Ciclo Público 1119 1119 

3º Ciclo Público 1925 1925 

Ensino Secundário Público 1972 1972 

Ensino Profissional 
Público 753 

1020 
Privado 267 

Total 
Público 8169 

9578 
Privado 1409 

 

Pela análise do quadro anterior podemos constatar que o concelho de Castelo Branco 

possui nove mil quinhentos e setenta e oito alunos, distribuídos pelos quatro níveis de ensino não 

superior. Se nos centrarmos em cada nível de ensino, podemos constatar que no Pré-escolar estão 

inscritas mil trezentas e setenta e duas crianças (14,3% da população escolar do concelho de 

Castelo Branco). Deste valor, quinhentos e vinte e sete estão afectos a estabelecimentos de 

ensino público (38,4%) e oitocentos e quarenta e cinco (61,6%) estão afectos a estabelecimentos 

de ensino privados. No 1º Ciclo do Ensino Básico estão inscritas duas mil cento e setenta 
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crianças (22,7% da população escolar do concelho). Contrariamente ao cenário existente no Pré-

escolar, mil oitocentos e setenta e três estão na rede pública (86,3%) e apenas duzentos e noventa 

e sete estão na rede privada (13,7%). Nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico estão inscritos três mil 

e quarenta e quatro alunos (31,8% da população escolar do concelho) e no Ensino Secundário, 

mil novecentos e setenta e dois alunos (20,6% da população escolar do concelho). O Ensino 

Profissional é frequentado por mil e vinte alunos (10,6% da população escolar do concelho de 

Castelo Branco). Deste valor, setecentos e cinquenta e três alunos estão afectos a 

estabelecimentos de ensino público (73,8%) e duzentos e sessenta e sete alunos (26,2%) estão 

afectos a estabelecimentos de ensino privados. 

Podemos pois referir que no concelho de Castelo Branco só não há ensino privado nos 2º e 

3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário, e, a maioria de alunos (85,3%) frequenta 

instituições de ensino público. Relativamente à rede privada, podemos observar que a sua maior 

expressão ocorre ao nível do Ensino Pré-escolar, levando mesmo a maioria das crianças a 

frequentar este tipo de rede. 

Analisando-se a população de estudantes deste concelho ao nível da idade, o cenário do 

Pré-escolar, do 1º Ciclo e dos 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário é sintetizado pelos dados do 

quadro seguinte: 

 

Quadro 24. Alunos a frequentar os vários níveis de ensino por idades 

Número de alunos a frequentar o pré-escolar por idades 

Idades 3 4 5 6 Total 

Número de alunos 445 445 481 1 1372 

Número de alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico por idades 

Idades 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

Número de alunos 466 546 518 455 134 29 12 7 1 2 2170 

Total 2119 51 2170 

% 97,6 2,4 100% 

Número de alunos a frequentar os 2º, 3º Ciclos Ensino Básico e Ensino Secundário por idades 

Idades 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
+ 

18 
Total 

Número de alunos 67 348 409 522 555 570 597 607 527 270 544 5016 

 

No que respeita ao Pré-escolar existe uma divisão mais ou menos equitativa dos alunos 

pelas idades características deste nível de ensino (três, quatro e cinco anos). Curiosamente 

apenas encontramos uma criança com seis anos a frequentar este nível de ensino. 

Ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico, podemos constatar que 97,6% do total de alunos 

tem idades compreendidas entre os seis e os dez anos (idade normal de frequência deste ciclo), e 
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apenas 2,4% tem entre onze e quinze anos. Neste Ciclo de escolaridade as crianças com sete e 

oito anos são as mais representadas. 

Relativamente ao 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, bem como no Ensino Secundário, 

podemos constatar que a maioria dos alunos tem idades que oscilam entre os nove e os dezoito 

anos, sendo os catorze, quinze e dezasseis anos as idades com maior expressão. Gostaríamos 

ainda de salientar que o número elevado de alunos com idade superior a dezoito anos se deve ao 

facto de ter-mos incluído os alunos que frequentam o ensino de adultos oferecido pelas escolas 

do concelho.  

O Ensino Profissional será objecto de análise num capítulo específico, pelo que as idades 

dos alunos que o frequentam não se encontram incluídas no quadro anterior nem nos seguintes. 

Relativamente às taxas de escolarização, determinamos a relação entre a população 

residente com base nos dados fornecidos pelo INE e a população escolar dos diversos níveis de 

ensino (tomamos por base as “idades normais” para a frequência de cada um desses níveis). 

Gostaríamos de ressalvar que os dados populacionais apresentados poderão não estar isentos de 

erro, uma vez que pensamos que há variáveis importantes, como são por exemplo, o caso dos 

movimentos migratórios, que podem alterar ligeiramente as conclusões.  

Considera-se, no entanto, que o desvio padrão não será elevado, uma vez que estamos na 

presença de um concelho com uma dinâmica demográfica reduzida e uma dinâmica migratória 

da mesma natureza. Ainda respeitante aos valores da população escolar recenseada, é necessário 

levar em consideração o facto do recenseamento efectuado não fornecer a indicação do concelho 

de origem do estudante, pelo que poderão estar contemplados na análise alunos provenientes de 

concelhos limítrofes. 

 

Quadro 25. Taxas de escolarização por grupos etários 

Taxas de escolarização  

Grupos etários 3-5 6-9 10-11 12-14 15-18 +18 

População Residente 1483 2031 978 1458   

Número de alunos 1371 2068 868 1662 2003 544 

Taxa de Escolarização 92% 102% 89% 114%   

 

Como já foi referido atrás, as idades dos alunos que frequentam o Ensino Profissional não 

se encontram incluídas nos quadros anteriores, uma vez que a especificidade deste tipo de ensino 

nos levou a analisá-lo separadamente, num capítulo posterior. No entanto chamamos a atenção 

para o facto dos alunos que frequentam o Ensino Profissional têm todos idades superiores a 

quinze anos, pelo que a sua não inclusão no quadro anterior em nada influencia as taxas de 

escolarização da população residente no concelho, calculadas para os grupos etários 3-5 anos, 6-

9 anos, 10-11 anos e 12-14 anos.  
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Através da análise do quadro anterior podemos constatar que as taxas médias de 

escolarização são elevadas em todos os intervalos etários, apresentando mesmo em alguns casos 

valores acima dos 100% entre os seis e os nove anos e entre os doze e os catorze anos. Isto 

significa que a grande maioria das crianças do concelho está escolarizada (mesmo no Pré-

escolar) e poderá mesmo existir uma captação de alunos de outros concelhos vizinhos, devendo-

se, provavelmente, ao facto de alguns jovens acompanharem os pais nas suas deslocações 

casa/trabalho.  

10.1. Caracterização da Rede Educativa 

 

No concelho de Castelo Branco foram inventariados setenta e cinco estabelecimentos de 

ensino em vinte freguesias, que se distribuem pelos vários níveis de ensino e tipos de rede, como 

podemos observar no quadro que segue: 

 

Quadro 26. Distribuição dos estabelecimentos de ensino por nível de ensino e freguesia  

Freguesias 
Pré-escolar 1º Ciclo EB 2 

Sec. C/ 

3º Ciclo 
EBI Profissional 

Total 
Públ. Priv. Públ. Priv. Públ. Públ. Públ. Públ. Priv. 

Alcains 2 1 1   1 1       6 

Escalos de Cima 1   1             2 

Lardosa 1   1             2 

Póvoa de Rio de Moinhos 1   1             2 

Tinalhas 1   1             2 

Lousa 1                 1 

Malpica do Tejo 1   1             2 

Sarzedas 1   1             2 

Freixial do Campo 1   1             2 

Salgueiro do Campo 1   1             2 

São Vicente da Beira   1         1     2 

Ninho do Açor 1   1             2 

Louriçal do Campo 1   1             2 

Sobral do Campo 1   1             2 

Mata     1             1 

Escalos de Baixo 1   1             2 

Cebolais de Cima   1 1             2 

Retaxo     1             1 

Almaceda   1               1 

Castelo Branco 5 10 10 2  2 4  1 3 37 

Total parcial 20 14 26 2 1 3 5 1 3 75 

Total final 34 28 1 3 5 4 75 
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Pela análise do quadro anterior é possível constatar que o concelho de Castelo Branco 

possui um total de setenta e cinco estabelecimentos de ensino, cinquenta e seis pertencentes à 

rede pública (74,67%), e os restantes dezanove (25,33%) à rede privada. 

Relativamente à dispersão geográfica das escolas, constata-se que cerca de metade 

encontram-se localizadas na freguesia de Castelo Branco, o que evidencia uma grande 

discrepância populacional entre a sede do concelho e as restantes freguesias. Esta tendência 

verifica-se quer no sector público como no privado. Especificamente, no sector público vinte e 

duas das cinquenta e seis escolas pertencem à sede do concelho, estando as restantes trinta e 

quatro distribuídas pelas outras dezanove freguesias. Ao nível do sector privado, quinze das 

dezanove escolas pertencem à sede do concelho e as restantes quatro distribuem-se apenas por 

outras tantas freguesias. É de salientar que estas últimas pertencem todas ao Ensino Pré-escolar. 

 Analisando-se especificamente cada nível de ensino verifica-se a existência de trinta e 

quatro escolas afectas ao Pré-escolar (vinte da rede pública e catorze da rede privada), estando 

quinze localizadas na sede do concelho. Neste nível de ensino apenas as freguesias do Retaxo e 

da Mata não apresentam nenhuma oferta educativa, e os Cebolais de Cima e Almaceda apenas a 

oferecem ao nível do sector privado. Podemos também observar que apenas duas freguesias 

(Alcains e Castelo Branco) possuem os dois tipos de oferta (público e privado). Destaca-se o 

facto de ao nível do sector público também ser apenas a freguesia de Alcains a associar-se à sede 

do concelho no que diz respeito à oferta de mais do que uma escola. 

No que concerne ao 1º Ciclo do Ensino Básico verifica-se a existência de vinte e oito 

escolas no concelho (vinte e seis da rede pública e duas da rede privada), estando dez localizadas 

na sede do concelho. Gostaríamos também de destacar que neste nível de ensino apenas duas 

freguesias não apresentam nenhuma oferta educativa (Lousa e Almaceda), e que na freguesia de 

São Vicente da Beira este nível de ensino está totalmente integrado na Escola EBI. 

Podemos observar que no concelho apenas existe uma escola exclusivamente com 2º Ciclo 

(EB 2 José Sanches, na freguesia de Alcains) e três com 2º, 3º Ciclos e Secundário (uma em 

Alcains e duas em Castelo Branco). 

No que respeita às Escolas Básicas Integradas (EBI), encontramos cinco no concelho (uma 

em São Vicente da Beira e quatro em Castelo Branco). 

Relativamente às escolas do Ensino Secundário com 3º Ciclo podemos observar, que 

existem três estabelecimentos de ensino público (um em Alcains e dois em Castelo Branco). 

Por último, o Ensino Profissional é ministrado em quatro escolas, todas localizadas na sede 

de concelho, sendo que apenas uma delas é pública. 
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 Em síntese, podemos concluir que é no Pré-escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico que se 

verifica uma maior distribuição dos estabelecimentos de ensino pelas freguesias do concelho, o 

que demonstra uma proximidade aos povoados e locais de residência das crianças. Podemos 

também constatar que existe uma grande disparidade no número de estabelecimentos de ensino 

quando comparamos o Pré-escolar e 1º Ciclo com os restantes ciclos de ensino. 

 

10.1.1. Caracterização dos Agrupamentos Verticais e Escolas do Concelho de Castelo 

Branco 

 

 De seguida iremos caracterizar cada um dos agrupamentos verticais de escolas do 

concelho em estudo. O quadro seguinte ilustra a constituição do agrupamento de escolas José 

Sanches de Alcains: 

 

Quadro 27. Escolas e Freguesias do Agrupamento de Escolas José Sanches de Alcains 

Freguesias Escolas 

Alcains 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains 

Escola EB 2 José Sanches 

EB1 de Alcains 

JI de Feiteira 

JI de Pedreira 

Escalos de Cima 
EB1 de Escalos de Cima 

JI Escalos de Cima 

Lardosa 
EB1 da Lardosa 

JI da Lardosa 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 

EB1 da Póvoa de Rio de Moinhos 

JI da Póvoa de Rio de Moinhos 

Tinalhas 
EB1 de Tinalhas 

JI de Tinalhas 

Lousa JI da Lousa 

 

 Este agrupamento é composto por seis freguesias, englobando catorze escolas. Cada 

freguesia tem pelo menos uma escola do Pré-escolar e uma do 1º Ciclo do Ensino Básico, à 

excepção da freguesia da Lousa onde apenas existe oferta educativa ao nível do Pré-escolar. Por 

outro lado, a freguesia de Alcains, sede do agrupamento, oferece ainda uma escola do 2º Ciclo 

do Ensino Básico e uma escola do Ensino Secundário com 3º Ciclo. 

 Caracterizamos, de seguida, o agrupamento de escolas A. F. Faria de Vasconcelos. O 

quadro seguinte ilustra a constituição deste agrupamento: 
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Quadro 28. Escolas e Freguesias do Agrupamento da Escola A. F. Faria de Vasconcelos 

Freguesias Escolas 

Castelo Branco 

Escola EBI A. F. de Vasconcelos 

EB1 do Cansado 

EB1 da Horta de Alva 

EB1 da Nossa Senhora da Piedade 

Malpica do Tejo 
EB1 de Malpica do Tejo 

JI de Malpica do Tejo 

 

 Este agrupamento é composto por duas freguesias, englobando seis escolas. Enquanto 

que a freguesia de Malpica do Tejo apenas tem oferta educativa ao nível do Pré-escolar e do 1º 

Ciclo do Ensino Básico (uma escola de cada tipo), a freguesia de Castelo Branco contempla três 

escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e uma escola EBI que é a sede do agrupamento. 

 Relativamente ao agrupamento de escolas Afonso de Paiva, iremos basear-nos nos dados 

constantes no quadro seguinte: 

 

Quadro 29. Escolas e Freguesias do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva 

Freguesias Escolas 

Castelo Branco 

Escola EBI Afonso de Paiva 

EB1 da Mina 

EB1 de São Tiago 

EB1 do Castelo 

JI Quinta das Violetas 

JI do Castelo 

Sarzedas 
EB1 das Sarzedas 

JI das Sarzedas 

Freixial do Campo 
EB1 do Freixial do Campo 

JI do Freixial do Campo 

Salgueiro do Campo 
EB1 do Salgueiro do Campo 

JI do Salgueiro do Campo 

 

Este agrupamento é composto por quatro freguesias, englobando doze escolas. Em cada 

uma das freguesias existe uma escola do Pré-escolar e uma do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Apenas em Castelo Branco existe uma escola EBI que serve de sede ao agrupamento. Além 

desta escola, na freguesia de Castelo Branco também existem associadas a este agrupamento 

duas escolas do Pré-escolar e três do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Segue-se a análise do agrupamento de escolas Cidade de Castelo Branco, cujos dados 

relativos ao número de freguesias e à designação das escolas se encontram no quadro seguinte: 
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Quadro 30. Escolas e Freguesias do Agrupamento Vertical da Escola Cidade de Castelo Branco 

Freguesias Escolas 

Castelo Branco 

Escola EBI Cidade de Castelo Branco 

EB1 Boa Esperança 

EB1 Matadouro 

JI Bloquinho (C. Branco) 

JI nº 3 (Boa Esperança) 

Mata EB1 Mata 

Escalos de Baixo 
EB1 dos Escalos de Baixo 

JI de Escalos de Baixo 

 

 Trata-se de um agrupamento formado por três freguesias e engloba oito escolas. Apenas a 

freguesia da Mata não apresenta oferta educativa ao nível do Pré-escolar. A freguesia dos 

Escalos de Baixo é composta por uma escola do 1º Ciclo e por uma do Pré-escolar. Já a freguesia 

de Castelo Branco contempla duas escolas do Pré-escolar, duas do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

uma com 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, sendo esta última a sede do agrupamento. 

 De seguida vamos apresentar o agrupamento de Escolas João Roiz de Castelo Branco. Os 

dados relativos a este agrupamento constam do quadro seguinte: 

 

Quadro 31. Escolas e Freguesias do Agrupamento de Escolas João Roiz 

Freguesias Escolas 

Castelo Branco 

Escola EBI João Roiz 

EB1 Quinta da Granja 

EB1 do Valongo 

JI do Valongo  

Cebolais de Cima EB1 de Cebolais de Cima 

Retaxo EB1 de Retaxo 

 

Tal como o agrupamento anterior, este também é formado por três freguesias, 

englobando seis escolas. As freguesias do Retaxo e Cebolais de Cima apenas possuem uma 

escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, enquanto que a freguesia de Castelo Branco tem uma 

escola do Pré-escolar, duas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e uma com 1º, 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico, sendo esta última a sede do agrupamento. 

 O último agrupamento a analisar é o da Escola de São Vicente da Beira. Os dados 

relativos a este agrupamento constam do quadro seguinte: 

 

Quadro 32. Escolas e Freguesias do Agrupamento de Escolas de S. Vicente da Beira 

Freguesias Escolas 

São Vicente da Beira EBI de São Vicente da Beira 

Ninho do Açor 
EB1 do Ninho do Açor 

JI do Ninho do Açor 

Louriçal do Campo 
EB1 do Louriçal do Campo 

JI do Louriçal do Campo 

Sobral do Campo 
EB1 do Sobral do Campo 

JI do Sobral do Campo 
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Este agrupamento é formado por quatro freguesias e envolve sete escolas. Todas as 

freguesias, à excepção de São Vicente da Beira, possuem uma escola do Pré-escolar e do 1º 

Ciclo do Ensino Básico público. A freguesia de São Vicente da Beira apenas possui uma escola 

com 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, sendo esta última a sede do agrupamento. 

Para além dos seis agrupamentos apresentados, o concelho de Castelo Branco possui 

ainda duas Escolas Secundárias, localizadas na sede de concelho: a Escola Secundária com 3º 

Ciclo do Ensino Básico Amato Lusitano e a Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico 

Nuno Álvares. 

 

10.1.1.1 - Distribuição etária dos alunos do Ensino Pré-escolar por escola (rede 

pública e privada) 

 

O quadro seguinte pretende evidenciar a distribuição etária dos alunos do Pré-escolar por 

cada escola de cada agrupamento, ao nível da rede pública: 

  

Quadro 33. Distribuição etária dos alunos do Pré-escolar por cada escola de cada agrupamento (rede pública) 

AGRUPAMENTO ESCOLA 

IDADE 

3 4 5 6 
Sub 

Total 

Total 

Final 

Agrupamento de 

Escolas José Sanches 

JI de Feiteira 15 5 23 0 43 

166 

JI de Pedreira 12 11 16 0 39 

JI de Escalos de Cima 8 9 8 0 25 

JI da Lardosa 11 2 2 0 15 

JI da Póvoa de Rio de 

Moinhos 
2 7 7 0 16 

JI de Tinalhas 6 3 3 0 12 

JI da Lousa 9 2 5 0 16 

Agrupamento de 

Escolas A.F de 

Vasconcelos 

JI de Malpica do Tejo 3 3 5 0 11 11 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

JI Quinta das Violetas 33 40 41 0 114 

176 

JI do Castelo 5 11 12 0 28 

JI das Sarzedas 3 4 5 0 12 

JI do Freixial do Campo 4 2 4 0 10 

JI do Salgueiro do Campo 2 6 3 1 12 

Agrupamento de 

Escolas de S. Vicente 

da Beira 

JI do Ninho do Açor 0 3 3 0 6 
 

18 
JI do Louriçal do Campo 0 2 3 0 5 

JI do Sobral do Campo 1 5 1 0 7 

Agrupamento de 

Escolas Cidade 

Castelo Branco 

J.I. “O Bloquinho” 16 20 23 0 59 

131 J.I nº 3 da Boa Esperança 24 24 0 0 48 

J.I de Escalos de Baixo 10 5 9 0 24 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 
J.I. do Valongo 10 9 6 0 25 25 

 Total 174 173 179 1 527 527 

 % 33,02 32,83 33,97 0,18 100  
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 O quadro anterior reforça a evidência da distribuição equitativa dos alunos pelos três, 

quatro e cinco anos de idade, com percentagens próximas dos 33% cada. Regista-se que neste 

nível de escolaridade apenas uma criança se situa na idade dos seis anos.  

 Em termos da distribuição de alunos verificamos que os agrupamentos das Escolas 

Afonso de Paiva e José Sanches de Alcains são os que apresentam uma maior frequência 

absoluta (cento e setenta e seis e cento e sessenta e seis crianças, respectivamente). Segue-se o 

agrupamento da Cidade de Castelo Branco com cento e trinta e um alunos. Os três restantes 

agrupamentos têm menos de trinta crianças neste nível de escolaridade, (o agrupamento de 

escolas João Roiz tem vinte e cinco alunos, o agrupamento de escolas de São Vicente da Beira 

tem dezoito alunos e o da Faria de Vasconcelos tem apenas onze alunos). 

 Analisando o número de alunos dos Jardins de Infância dos diferentes agrupamentos, 

podemos constatar que no agrupamento de escolas José Sanches de Alcains encontramos três 

escolas com mais de vinte alunos (J.I. da Feiteira e da Pedreira em Alcains e Escalos de Cima) e 

quatro escolas com menos de vinte alunos (J. I. da Lardosa, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas 

e Lousa). 

No agrupamento de escolas A.F. de Vasconcelos, apenas existe um Jardim de Infância 

(Malpica do Tejo) que tem apenas onze alunos. 

Do agrupamento de escolas Afonso de Paiva, fazem parte cinco Jardins de Infância, sendo 

um deles (Quinta das Violetas) aquele que tem mais alunos em todo o concelho (cento e catorze), 

dos restantes Jardins deste agrupamento, apenas o do Castelo tem mais de vinte alunos (vinte e 

oito), enquanto que os restantes têm entre dez e doze alunos. 

No agrupamento de escolas de São Vicente da Beira existem três Jardins de Infância 

(Ninho do Açor, Louriçal e Sobral do Campo) com um número muito reduzido de alunos.  

No agrupamento de escolas Cidade de Castelo Branco, há três Jardins de Infância (“O 

Bloquinho”, Boa Esperança e Escalos de Baixo) todos eles com mais de vinte crianças.  

Por último, do agrupamento de escolas João Roiz apenas faz parte o Jardim de Infância do 

Valongo que tem vinte e cinco alunos. 

O quadro seguinte pretende evidenciar a distribuição etária dos alunos do Pré-escolar por 

cada escola, ao nível da rede privada: 
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Quadro 34. Distribuição etária dos alunos do Pré-escolar por cada escola ao nível da rede privada 

ESCOLA/IDADE 3 anos 4 anos 5 anos Total 
J.I Alfredo da Mota 40 17 17 74 

Centro Infantil Nº1 23 19 42 84 

Centro Infantil Nº2 24 45 40 109 

O Raposinho 29 27 26 82 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 21 21 19 61 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 15 13 16 44 

O Jasmim 21 21 21 63 

O Pimpão 18 11 11 40 

J. I. Alcains (Seg.Social) 13 18 14 45 

J.I de Almaceda 3 2 3 8 

J.I Cebolais de Cima 8 8 8 24 

J.I S. Vicente da Beira 6 3 6 15 

J.I. João de Deus 22 42 28 92 

J.I. Centro Social Padres 

Redentoristas 
28 25 51 104 

Total 271 272 302 845 

  

O número de alunos evidenciado neste quadro permite-nos concluir, por comparação com 

o quadro anterior, que o sector privado no concelho de Castelo Branco tem mais alunos 

(oitocentos e quarenta e cinco) que o sector público (quinhentos e vinte e sete). Com mais de 

cem crianças inscritas destacam-se o Centro Infantil nº 2 (cento e nove crianças) e o centro 

Social Padres Redentoristas (cento e quatro crianças). Em sentido oposto, e com menos de vinte 

crianças apenas se encontram os Jardins de Infância de Almaceda (oito crianças) e de São 

Vicente da Beira (quinze crianças). 

 

 

10.1.1.2 - Distribuição etária dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico nas escolas dos 

agrupamentos ao nível da rede pública 

 

 O quadro seguinte evidencia a afectação etária dos alunos do 1º Ciclo a cada escola da 

rede pública: 
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Quadro 35. Distribuição etária dos alunos do 1º C. E. B. por cada escola de cada agrupamento (rede pública)  

AGRUPAMENTO ESCOLA IDADE 

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

Agrupamento 

de Escolas José 

Sanches 

EB1 de Alcains 37 38 50 51 5 2     183 

EB1 de Escalos de Cima 4 5 6 5 1  1    22 

EB1 da Lardosa 6 6 8 9 1      30 

EB1 da P. de Rio Moinhos 5 4 7 6 4      26 

EB1 de Tinalhas 5 4 4 6 2      21 

Agrupamento 

de Escolas A.F. 

de Vasconcelos 

EBI Faria de Vasconcelos  8 1 2 55 1 2 3    72 

EB1 do Cansado 17 38 25 28 2  1    111 

EB1 da Horta de Alva 19 16 5 8 2 4  1   55 

EB1 Senhora da Piedade 40 78 66 8 4      196 

EB1 de Malpica do Tejo 3 3 8 5 2 1 1 2  1 26 

Agrupamento 

de Escolas 

Afonso de Paiva 

EBI Afonso de Paiva   12 30       42 

EB1 da Mina 19 7 17 13  1  1   58 

EB1 de São Tiago 64 63 65 46 3 2 1    244 

EB1 do Castelo 8 21 9 10 1 4    1 54 

EB1 das Sarzedas 5 6 5 11       27 

EB1 do Freixial do Campo 2 5 6 5       18 

EB1 do Salgueiro do Campo 1 4 1 1       7 

Agrupamento 

de Escolas de S. 

Vicente da 

Beira 

EB1 do Ninho do Açor 2 2 2 3       9 

EB1 do Louriçal do Campo 7 2 4 5       18 

EB1 do Sobral do Campo 3 3 1 5       12 

EBI de São Vicente da Beira 16 16 10 7 1 1     51 

Agrupamento 

de Escolas 

Cidade Castelo 

Branco 

EBI Cidade de Cast. Branco   20 1 35 3 2 1 1  63 

EB1 da Boa Esperança  23 39 17 4      83 

EB1 do Matadouro  24  18 4 1     47 

EB1 da Mata  10 12 9 5 2     38 

EB1 de Escalos de Baixo  4 6 3 6 1     20 

Agrupamento 

de Escolas João 

Roiz 

EBI João Roiz     50 4 3 2   59 

EB1 Quinta da Granja 71 53 41 3       168 

EB1 do Valongo 30 25 12 1       68 

EB1 de Cebolais de Cima 5 7 4 6  1     23 

EB1 de Retaxo 9 4 5 5 1      22 

 Total 386 472 452 378 134 29 12 7 1 2 1873 

 % 20,6 25,2 24,1 20,2 7,2 1,5 0,6 0,4 0,1 0,1 100 
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O quadro anterior permite concluir que os maiores valores percentuais de distribuição 

etária dos alunos para este nível de escolaridade ocorrem entre os seis e os dez anos (97%) como 

já tinha sido descrito anteriormente. Podemos constatar que todos os agrupamentos têm alunos 

com mais de dez anos e que os agrupamentos de escolas A.F. de Vasconcelos e Afonso de Paiva 

são os que têm maior número de alunos com idades superiores à referida anteriormente. 

Podemos ainda verificar que as escolas EBI apresentam um número elevado de alunos com oito, 

nove ou dez anos, pelo facto de terem este ano lectivo recebido turmas de 4º ano de escolaridade. 

Após ter observado a distribuição dos alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico 

por idade nas diferentes escolas do concelho, vamos de seguida observar o seu número total por 

agrupamento vertical de escolas: 

 

Quadro 36. Distribuição dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico por cada agrupamento (rede pública) 

AGRUPAMENTO TOTAL DE ALUNOS % 

Agrupamento de Escolas José Sanches 282 15,06 

Agrupamento de Escolas A.F. de Vasconcelos 460 24,56 

Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva 450 24,02 

Agrupamento de Escolas de S. Vicente da Beira 90 4,81 

Agrupamento de Escolas Cidade Castelo Branco 251 13,40 

Agrupamento de Escolas João Roiz 340 18,15 

Total 1873 100 

 

O quadro anterior evidencia que há dois agrupamentos que se destacam dos demais pelo 

facto do seu número de alunos a frequentar o 1º Ciclo ser superior. Referimo-nos aos 

agrupamentos de escolas Faria de Vasconcelos (quatrocentos e sessenta alunos) e Afonso de 

Paiva (quatrocentos e cinquenta alunos). O somatório do número de alunos destes dois 

agrupamentos representa perto de 50% do total de alunos deste nível de escolaridade da rede 

pública do concelho em análise. Em sentido oposto, podemos constatar que o agrupamento que 

possui menor número de alunos é o de São Vicente da Beira, com apenas noventa crianças 

(4,81% do valor total). 
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10.1.1.3 - Distribuição etária dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico pelas escolas da 

rede privada 

 

 O quadro seguinte evidencia a afectação etária dos alunos do 1º Ciclo a cada escola da 

rede privada: 

 

 

Quadro 37. Distribuição dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico por escola (rede privada) 

ESCOLA/IDADE 6 7 8 9 Total % 

Escola João de Deus 32 26 18 29 105 35,4 

Escola Padres Redentoristas 48 48 48 48 192 64,6 

Total 80 74 66 77 297 100 

 
 

Como podemos observar, no concelho de Castelo Branco apenas existem duas escolas da 

rede privada a oferecer o 1º Ciclo do Ensino Básico localizadas na sede do concelho. A Escola 

João de Deus é frequentada por cento e cinco crianças (35,4% das crianças deste ciclo que 

frequentam o ensino privado) e a Escola Padres Redentoristas por cento e noventa e duas 

crianças (64,6% das crianças deste ciclo que frequentam o ensino privado). Gostaríamos de 

salientar que no ensino privado não há nenhuma criança com mais de nove anos a frequentar o 1º 

Ciclo. 

 

 

10.1.1.4 - Distribuição etária dos alunos dos 2º Ciclo e 3º Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário nas escolas do concelho 

 

 O quadro seguinte evidencia a afectação etária dos alunos dos 2º Ciclo e 3º Ciclo do 

Ensino Básico e Ensino Secundário a cada escola: 
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Quadro 38. Distribuição etária dos alunos dos 2º e 3º C. E. B. e Secundário nas escolas do concelho 

AGRUPAMENTO/ 

ESCOLA 
ESCOLA  IDADE 

  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >18 Total 

Agrupamento de 

Escolas José 

Sanches 

EB 2 José 

Sanches 
  59 59 24 11 2 1         156 

EB 2,3/S 

Alcains 
      54 66 74 66 61 71 21 58 471 

Agrupamento de 

Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

EBI A.F. de 

Vasconcelos 
4 75 58 46 60 59 47 51 17 15 3 435 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

EBI Afonso de 

Paiva 
25 106 75 80 92 94 35 40 19 1   567 

Agrupamento de 

Escolas de S. 

Vicente da Beira 

EBI de São 

Vicente da 

Beira 

7 11 23 21 37 20 6 6 12 4 2 149 

Agrupamento de 

Escolas Cidade 

Castelo Branco 

EBI Cidade de 

Castelo Branco  
    77 95 93 119 102 38 25 13 2 564 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 
EBI João Roiz 31 97 117 100 99 85 26 13 2     570 

Escola Secundária 

Nuno Álvares 

Secundária com 

3º Ciclo Nuno 

Álvares 

      79 76 59 154 182 205 75 251 1081 

Escola Secundária 

Amato Lusitano 

Secundária com 

3º Ciclo Amato 

Lusitano 

      23 21 58 160 216 176 141 228 1023 

Total 67 348 409 522 555 570 597 607 527 270 544 5016 

% 1,3 6,9 8,2 10,4 11,1 11,4 11,9 12,1 10,5 5,4 10,8 100 

 

O quadro anterior permite concluir que os alunos que frequentam os 2º, 3º Ciclos do 

Ensino Básico e Ensino Secundário nas escolas do concelho situam-se numa faixa etária acima 

dos nove anos de idade, sendo esta a idade menos representada (1,3% do total). Podemos 

também referir que a idade dos alunos está relacionada com os níveis de escolaridade 

ministrados nas escolas que frequentam, isto é, podemos observar que nas escolas EB 2 José 

Sanches e EBI a maioria dos alunos tem idade inferior a dezasseis anos, enquanto que nas 

escolas Secundárias, a maioria tem idades superiores a quinze anos. 

Centrando a nossa atenção no número de alunos com idade superior aos 18 anos, 

constatamos que é um valor que pode ser considerado significativo. Contudo, a grande maioria 

destes alunos pertencem às escolas secundárias e muitos deles frequentam o ensino de adultos 

oferecido por essas mesmas escolas.  
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10.1.2. Caracterização dos diferentes níveis de ensino presentes no concelho  

 

De seguida vamos caracterizar de forma mais pormenorizada cada um dos diferentes ciclos 

de ensino presentes no concelho de Castelo Branco, desde o Pré-escolar até ao Ensino 

Secundário. Nesta caracterização procuramos seguir as orientações emanadas pelo Manual para a 

Elaboração das Cartas Educativas elaborado pelo Departamento de Avaliação, Prospectiva e 

Planeamento, no âmbito da Direcção de Serviços de Estudos e Planeamento da Educação. 

 

 

10.1.2.1. Caracterização do Ensino Pré-escolar 

 

Começamos por apresentar a evolução da frequência do ensino Pré-escolar do concelho de 

Castelo Branco por freguesia desde o ano lectivo de 2000/2001, para se ter uma ideia acerca da 

sua variação.  

Os dados dos anos lectivos anteriores a 2002/2003 (data da constituição dos agrupamentos) 

foram compilados a partir dos dados das respectivas escolas que agora os integram, obtidos na 

Coordenação Educativa (CAE) de Castelo Branco.  

Vamos de seguida apresentar os estabelecimentos de ensino do Pré-escolar, referindo o 

agrupamento do qual fazem parte, a freguesia onde estão sediados, bem como o tipo de rede a 

que pertencem (pública ou privada): 
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Quadro 39. Estabelecimentos de ensino Pré-escolar por freguesia e tipo de rede 

 
  

No concelho de Castelo Branco podemos encontrar trinta e quatro estabelecimentos de 

ensino, onde é ministrado ensino Pré-escolar. Vinte desses estabelecimentos pertencem à rede 

pública e catorze à rede privada. Os estabelecimentos de ensino público estão distribuídos por 15 

freguesias e todos estão sediados nos agrupamentos verticais. Os estabelecimentos de ensino da 

rede privada estão distribuídos por 5 freguesias, estando a maioria (dez) na sede de concelho. 

Agrupamento de 

Escola 
Freguesia Escola Tipo de Rede 

Agrupamento de 

Escolas José Sanches 

Alcains JI de Feiteira Público 

Alcains JI de Pedreira Público 

Escalos de Cima JI de Escalos de Cima Público 

Lardosa JI da Lardosa Público 

Póvoa de Rio de Moinhos JI da Póvoa de Rio de Moinhos Público 

Tinalhas JI de Tinalhas Público 

Lousa JI da Lousa Público 

Agrupamento de 

Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

Malpica do Tejo JI de Malpica do Tejo Público 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

Castelo Branco JI Quinta das Violetas Público 

Castelo Branco JI do Castelo Público 

Sarzedas JI das Sarzedas Público 

Freixial do Campo JI do Freixial do Campo Público 

Salgueiro do Campo JI do Salgueiro do Campo Público 

Ninho do Açor JI do Ninho do Açor Público 

Louriçal do Campo JI do Louriçal do Campo Público 

Sobral do Campo JI do Sobral do Campo Público 

Agrupamento de 

Escolas Cidade 

Castelo Branco 

Castelo Branco JI Bloquinho (C. Branco) Público 

Castelo Branco JI nº 3 (Boa Esperança) Público 

Escalos de Baixo JI de Escalos de Baixo Público 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 
Castelo Branco JI do Valongo Público 

Escolas Privadas 

Castelo Branco J.I Alfredo da Mota Privada 

Castelo Branco Centro Infantil Nº1 Privada 

Castelo Branco Centro Infantil Nº2 Privada 

Castelo Branco O Raposinho Privada 

Castelo Branco Santa Casa da Misericórdia Nº1 Privada 

Castelo Branco Santa Casa da Misericórdia Nº2 Privada 

Castelo Branco O Jasmim Privada 

Castelo Branco O Pimpão Privada 

Alcains J. I. Alcains (Seg.Social) Privada 

Almaceda J.I de Almaceda Privada 

Cebolais de Cima J.I Cebolais de Cima Privada 

S. Vicente da Beira J.I S. Vicente da Beira Privada 

Castelo Branco J.I. João de Deus Privada 

Castelo Branco J.I. Centro Social Padres Redentoristas Privada 
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Após apresentação dos diferentes estabelecimentos de ensino do Pré-escolar do Concelho 

de Castelo Branco, vamos agora debruçar-nos sobre a evolução da população nesse mesmo ciclo 

de ensino, começando por analisar a evolução dos valores parciais e totais nas diferentes 

instituições da rede pública e posteriormente na rede privada. 

 

Quadro 40. Evolução da população Pré-escolar por agrupamento de escolas e escola (rede pública) 

Agrupamento 

de Escola 
Escola/Ano Lectivo 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

Agrupamento 

de Escolas José 

Sanches 

JI Feiteira (Alcains) 34 36 41 39 45 43 43 

JI Pedreira (Alcains) 42 38 38 36 34 33 39 

JI Escalos de Cima 17 20 20 17 18 20 25 

JI da Lardosa 21 26 17 16 11 10 15 

JI da Póvoa de Rio de 

Moinhos 
16 13 13 16 15 19 16 

JI de Tinalhas 9 10 13 10 11 9 12 

JI da Lousa 5 5 4 6 5 10 16 

Sub Total 144 148 146 140 139 144 166 

Agrupamento 

de Escolas A.F. 

de Vasconcelos 

JI de Malpica do Tejo 11 11 13 8 9 9 11 

Sub total 11 11 13 8 9 9 11 

Agrupamento 

de Escolas 

Afonso de Paiva 

JI Quinta das Violetas 130 135 125 106 122 124 114 

JI do Castelo 34 38 36 36 28 28 28 

JI das Sarzedas 13 10 12 13 16 13 12 

JI do Freixial do Campo 9 9 8 11 10 9 10 

JI do Salgueiro do Campo 7 5 4 4 14 15 12 

Sub total 193 197 185 170 190 189 176 

Agrupamento 

de Escolas de S. 

Vicente da 

Beira 

JI do Ninho do Açor 5 5 4 6 9 9 6 

JI do Louriçal do Campo 12 11 12 12 11 11 5 

JI do Sobral do Campo 12 8 6 6 6 10 7 

Sub total 29 24 22 24 26 30 18 

Agrupamento 

de Escolas 

Cidade Castelo 

Branco 

Jardim de Infância “O 

Bloquinho” 
82 75 75 75 70 59 59 

Jardim de Infância nº 3 da 

Boa Esperança 
21 18 19 16 29 49 48 

Escalos de Baixo 29 41 25 28 33 30 24 

Sub total 132 134 119 119 132 138 131 

Agrupamento 

de Escolas João 

Roiz 

JI do Valongo - - - 20 25 25 25 

 Sub total - - - 20 25 25 25 

 
Total 509 514 485 481 521 535 527 

Média 510,3 
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Gráfico 22. Evolução dos alunos do Ensino Pré-escolar público (valores totais) 
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Uma primeira apreciação que pode fazer-se relativamente aos dados do quadro e gráfico 

anteriores é que o concelho de Castelo Branco nos últimos sete anos tem tido uma média de 

alunos na ordem das 510 crianças, sendo que neste último ano o valor se situa nos quinhentos e 

vinte e sete alunos. Contudo, apesar de ser um valor superior ao valor da média desses últimos 

sete anos, diminuiu ligeiramente relativamente ao valor do ano lectivo anterior, aproximando-se 

bastante do valor de 2004/2005. 

Os resultados expressos relativamente aos Jardins de Infância dos diferentes agrupamentos 

revelam oscilações ascendentes e descendentes do número de alunos ao longo dos anos desde 

2000/2001 até 2006/2007. Podemos observar que no concelho de Castelo Branco, dos vinte 

Jardins de infância que constituem a rede pública, existem onze com menos de vinte alunos.  

Quando comparamos o ano lectivo presente com o anterior, podemos observar que no 

agrupamento de Escolas José Sanches de Alcains, só numa das seis instituições (Jardim de 

Infância da Póvoa de Rio de Moinhos) não se verificou um aumento do número de crianças, no 

entanto cabe realçar que dos sete Jardins de Infância que fazem parte do agrupamento, quatro 

têm menos de vinte crianças (Lardosa, Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas e Lousa). No 

agrupamento de escolas Faria de Vasconcelos apenas existe um Jardim de Infância em Malpica 

do Tejo onde tem havido pouca oscilação desde 2000, no entanto, esse número tem sido sempre 

inferior a vinte crianças. No agrupamento de escolas Afonso de Paiva, apenas o Jardim de 

Infância do Freixial do Campo aumentou o número de crianças no último ano (mais uma 

criança), no entanto também aqui, dos cinco Jardins de Infância, três têm também menos de vinte 

crianças (Sarzedas, Freixial do Campo e Salgueiro do Campo). Este cenário de perda do número 

de alunos também se verifica no agrupamento de escolas de São Vicente da Beira, pois as três 

instituições deste nível de ensino perderam alunos de 2005/2006 para 2006/2007, e todos os 
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Jardins de Infância deste agrupamento apresentam um número de alunos inferior a vinte. No 

agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco também houve perda do número de alunos, à 

excepção do Jardim de Infância “o Bloquinho”, neste agrupamento, porém todos os jardins têm 

número de alunos superior a vinte. No agrupamento de Escolas João Roiz o número de crianças 

tem-se mantido estável desde o ano lectivo de 2004/2005 (vinte e cinco crianças). 

Relativamente aos valores totais sobre a evolução do número de crianças que frequentam o 

Ensino Pré-escolar público nos diferentes Jardins de Infância do concelho de Castelo Branco, 

podemos verificar pela análise do quadro e gráfico anteriores que houve um decréscimo do 

número de alunos do ano lectivo 2001/2002 até ao ano 2003/2004, seguido de um aumento até 

ao ano 2005/2006 (atingindo o valor mais elevado dos últimos sete anos). Do ano lectivo 

2005/2006 para o ano lectivo presente (2006/2007) houve uma perda do número de alunos, 

embora pouco acentuada (apenas oito alunos). 

Ao nível da rede privada, o ensino Pré-escolar do concelho regista, nos últimos sete anos 

lectivos, um valor médio de alunos perto das oitocentas e vinte e sete crianças. Quando 

comparamos o ano lectivo presente com o anterior, podemos observar que em termos absolutos o 

número de crianças é inferior, no entanto, seis das catorze instituições perderam alunos neste 

último ano lectivo. Os resultados evidenciados no quadro que segue demonstram, de igual modo, 

que também no sector privado há Jardins com menos de vinte alunos (Jardins de Infância de 

Almaceda e de S. Vicente da Beira). 

 

Quadro 41. Evolução da população Pré-escolar por escola (rede privada) 

Escola/Ano Lectivo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

J.I Alfredo da Mota 83 76 87 79 85 57 74 

Centro Infantil Nº1 - - - 84 84 83 84 

Centro Infantil Nº2 72 85 99 101 116 119 109 

O Raposinho 77 78 77 84 76 78 82 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 60 55 63 67 67 60 61 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 55 65 62 61 59 56 44 

O Jasmim 63 63 63 63 63 63 63 

O Pimpão 44 44 49 50 50 49 40 

J. I. Alcains (Seg. Social) 58 57 55 56 53 52 45 

J.I de Almaceda - 9 8 8 9 9 8 

J.I Cebolais de Cima 42 32 25 19 20 21 24 

J.I S. Vicente da Beira 21 18 20 35 37 22 15 

J.I. João de Deus 86 88 71 80 82 82 92 

J.I. Centro Social Padres 

Redentoristas 
93 101 103 89 109 102 104 

Total 754 771 782 876 910 853 845 

Média 827,3 
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Gráfico 23. Evolução dos alunos do Ensino Pré-escolar privado (valores totais) 
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Relativamente aos valores totais sobre a evolução do número de alunos que frequentam o 

Ensino Pré-escolar privado nos diferentes Jardins de Infância do concelho de Castelo Branco, 

podemos verificar pela análise do quadro e gráfico anteriores, que houve um aumento 

considerável do número de alunos desde o ano lectivo 2000/2001 até ao ano 2004/2005, seguido 

de um decréscimo até ao ano 2006/2007. Do ano lectivo 2005/2006 para o ano lectivo presente 

(2006/2007) o decréscimo do número de alunos torna-se menos acentuado. 

No quadro seguinte podemos observar os recursos humanos afectos ao Ensino Pré-escolar, 

na rede pública: 
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Quadro 42. Recursos humanos afectos aos equipamentos de ensino Pré-escolar (rede pública) 

Agrupamento de 

Escola 
Escola 

Nº 

Alunos 

N.º 

Educadores 

Nº  

Tarefeiras 

Nº 

Auxiliares 

Agrupamento de 

Escolas José 

Sanches 

JI de Feiteira 43 2 3 1 

JI de Pedreira 39 2 1 2 

JI de Escalos de Cima 25 1 1 1 

JI da Lardosa 15 1 1 1 

JI da Póvoa de Rio de Moinhos 16 1 0 1 

JI de Tinalhas 12 1 0 1 

JI da Lousa 16 1 0 1 

Sub total 166 9 6 8 

Agrupamento de 

Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

JI de Malpica do Tejo 11 1 0 1 

Sub total 11 1 0 1 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

JI Quinta das Violetas 114 5 1 2 

JI do Castelo 28 2 0 1 

JI das Sarzedas 12 1 0 1 

JI do Freixial do Campo 10 1 0 1 

JI do Salgueiro do Campo 12 1 0 1 

Sub total 176 10 1 6 

Agrupamento de 

Escolas de S. 

Vicente da Beira 

JI do Ninho do Açor 6 1 0 1 

JI do Louriçal do Campo 5 1 0 1 

JI do Sobral do Campo 7 1 0 1 

Sub total 18 3 0 3 

Agrupamento de 

Escolas Cidade 

Castelo Branco 

JI Bloquinho (C. Branco) 59 3 2 1 

JI nº 3 (Boa Esperança) 48 2 0 1 

JI de Escalos de Baixo 24 1 1 1 

Sub total 131 6 3 3 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 

JI do Valongo 25 1 0 2 

Sub total 25 1 0 2 

TOTAL 527 30 10 23 

 

 Os dados do quadro anterior revelam que nos Jardins de Infância da rede pública do 

concelho de Castelo Branco há trinta Educadores de Infância e em apenas duas instituições 

existem mais do que dois educadores a tempo inteiro (Jardim de Infância Quinta das Violetas, e 

Jardim de Infância “O Bloquinho”). Relativamente ao número de Auxiliares de Acção 

Educativa, estão afectas aos Jardins do concelho vinte e três. Todos os Jardins têm pelo menos 

uma Auxiliar e há mesmo três deles (JI de Pedreira, JI Quinta das Violetas e JI do Valongo) que 

têm duas Auxiliares de Acção Educativa. Em termos de Tarefeiras, estão dez afectas aos Jardins 

do concelho, no entanto, embora haja Jardins de Infância com mais que uma profissional deste 

sector, outras há que não têm nenhuma (situação mais frequente) ou têm apenas uma. 

No quadro seguinte podemos observar os recursos humanos afectos ao Ensino Pré-escolar, 

na rede privada: 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

82 

Quadro 43. Recursos humanos afectos aos equipamentos de ensino Pré-escolar (rede privada) 

Escola Nº 

Alunos 

Nº 

Educadores 

Nº 

Tarefeiras 

Nº 

Auxiliares 

J.I Alfredo da Mota 74 4 2 4 

Centro Infantil Nº1 84 5 3 6 

Centro Infantil Nº2 109 6 0 6 

O Raposinho 82 3 0 4 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 61 4 0 3 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 44 3 0 3 

O Jasmim 63 4 0 3 

O Pimpão 40 3 1 2 

J. I. Alcains (Seg.Social) 45 3 0 3 

J.I de Almaceda 8 1 0 1 

J.I Cebolais de Cima 24 1 0 1 

J.I S. Vicente da Beira 15 1 0 1 

J.I. João de Deus 92 4 - 9 

J.I. Centro Social Padres Redentoristas 104 4 0 5 

TOTAL 845 46 6 51 

 

 Os dados do quadro anterior revelam que nos Jardins de Infância da rede privada do 

concelho de Castelo Branco há quarenta e seis Educadores de Infância, e que em apenas três 

instituições existe um único Educador a tempo inteiro (Jardins de Infância de Almaceda, 

Cebolais de Cima e S. Vicente da Beira). Relativamente ao número de Auxiliares de Acção 

Educativa estão afectas aos Jardins de Infância privados do concelho cinquenta e uma 

Auxiliares. Todos os Jardins têm pelo menos uma auxiliar e a grande maioria possui várias 

Auxiliares de Acção Educativa. Em termos de Tarefeiras, estão apenas seis afectas aos Jardins de 

Infância privados do concelho, no entanto, a maioria não tem nenhuma profissional deste sector. 

Comparando os recursos humanos dos Jardins de Infância da rede pública com os da rede 

privada, uma primeira apreciação leva-nos a concluir que o número de Educadores de Infância e 

de Auxiliares de Acção Educativa na rede privada é maior do que o da rede pública, esta 

constatação poderá encontrar justificação no número de alunos de cada uma das redes. 

Curiosamente o número de tarefeiras dos Jardins da rede pública é mais elevado. 

Após apresentação dos recursos humanos afectos aos diferentes estabelecimentos de ensino 

do Pré-escolar presentes no concelho de Castelo Branco, vamos de seguida fazer uma análise 

sobre os recursos físicos existentes nos Jardins de Infância da rede pública: 
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Quadro 44. Recursos físicos dos equipamentos de ensino Pré-escolar (rede pública) 

Agrupamento 

de Escola 
Escola Alunos 

Capacidade 

Máxima 

(turmas) 

Salas de 

Actividades 

Salas 

Polivalentes 

Salas de 

Informática 

Outras 

Salas 

Agrupamento 

de Escolas José 

Sanches 

JI de Feiteira  43 2 2 0 0 0 

JI de Pedreira 39 2 2 1 0 0 

JI de Escalos 

de Cima 
25 1 1 1 0 0 

JI da Lardosa 15 1 1 1 0 0 

JI da Póvoa de 

Rio de 

Moinhos 

16 1 1 1 0 0 

JI de Tinalhas  12 1 1 0 0 0 

JI da Lousa  16 1 1 2 0 0 

Sub total 166 9 9 6 0 0 

Agrupamento 

de Escolas A.F 

de Vasconcelos 

JI de Malpica 

do Tejo 
11 1 1 0 0 0 

Sub total 11 1 1 0 0 0 

Agrupamento 

de Escolas 

Afonso de Paiva 

JI Quinta das 

Violetas 
114 5 5 2 0 3 

JI do Castelo 28 2 2 0 0 1 

JI das Sarzedas 12 1 1 0 0 0 

JI do Freixial 

do Campo 
10 1 1 

0 
0 0 

JI do Salgueiro 

do Campo 
12 1 1 

0 
0 0 

Sub total 176 10 10 2 0 4 

Agrupamento 

de Escolas de S. 

Vicente da 

Beira 

JI do Ninho do 

Açor 
6 1 1 1 0 0 

JI do Louriçal 

do Campo 
5 1 1 1 0 0 

JI do Sobral do 

Campo 
7 1 1 1 0 0 

Sub total 18 3 3 3 0 0 

Agrupamento 

de Escolas 

Cidade de 

Castelo Branco 

JI Bloquinho 

(C. Branco) 
59 3 3 1 0 0 

JI nº 3 (Boa 

Esperança) 
48 2 2 1 0 0 

JI de Escalos 

de Baixo 
24 1 1 0 0 0 

Sub total 131 6 6 2 0 0 

Agrupamento 

de Escolas João 

Roiz 

JI do Valongo 25 1 1 1 0 0 

Sub total 25 1 1 1 0 0 

 Total 527 30 30 14 0 4 

 

Relativamente aos recursos físicos dos Jardins de Infância da rede pública do concelho de 

Castelo Branco, pela análise do quadro anterior podemos constatar que a capacidade máxima de 

turmas é igual ao número de salas de actividade que se encontram em funcionamento (trinta). Os 

Jardins de Infância da rede pública do concelho têm ainda 14 salas polivalentes de apoio às 

actividades lectivas e outras quatro salas (todas no Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva). 
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Gostaríamos de salientar que embora alguns dos Jardins possuam material informático, nenhum 

deles possui nenhuma sala específica para este fim. 

Quanto aos recursos físicos existentes nos Jardins de Infância do sector privado do 

concelho de Castelo Branco, são os seguintes: 

 

Quadro 45. Recursos físicos dos equipamentos de ensino Pré-escolar (rede privada) 

Escola Alunos Capacidade 

Máxima 

(turmas) 

Salas de 

Actividades 

Salas 

Polivalentes 

Salas de 

Informática 

Outras 

Salas 

J.I Alfredo da Mota 74 4 4 1 0 1 

Centro Infantil Nº1 84 4 4 3 1 1 

Centro Infantil Nº2 109 5 5 1 1 1 

O Raposinho 82 3 3 1 0 1 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 61 3 3 1 1 0 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 44 3 3 1 0 0 

O Jasmim 63 3 3 1 1  0 

O Pimpão 40 2 2 1 0 2 

J. I. Alcains (Seg.Social) 45 3 3 1 0 1 

J.I de Almaceda 8 1 1 1 0 0 

J.I Cebolais de Cima 24 1 1 2 1 0 

J.I S. Vicente da Beira 15 1 1 1 0 0 

J.I. João de Deus 92 4 4 1 1 2 

J.I. Centro Social Padres 

Redentoristas 

104 4 4 1 1 3 

Total 845 41 41 17 7 12 

 

  

Relativamente aos recursos físicos dos Jardins de Infância da rede privada do concelho de 

Castelo Branco, pela análise do quadro anterior podemos constatar que a capacidade máxima de 

turmas é igual ao número de salas de actividade que se encontram em funcionamento (quarenta e 

uma). Os Jardins de Infância da rede privada do concelho têm ainda dezassete salas polivalentes 

de apoio às actividades lectivas e outras doze salas. Gostaríamos de salientar que na rede 

privada, sete dos catorze Jardins de Infância, possuem sala de informática. 

De seguida analisamos os rácios alunos/educador, alunos/sala de aula e educadores/sala de 

aula. O quadro seguinte ilustra estas relações ao nível do sector público: 
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Quadro 46. Rácios do ensino Pré-escolar público  

Agrupamento de Escola Escola 
Rácio 

Alunos/Educador 

Rácio 

Alunos/Sala 

Rácio 

Educadores/Sala 

Agrupamento de Escolas José 

Sanches 

JI de Feiteira 22 22 1 

JI de Pedreira 20 20 1 

JI de Escalos de Cima 25 25 1 

JI da Lardosa 15 15 1 

JI da Póvoa de Rio de Moinhos 16 16 1 

JI de Tinalhas 12 12 1 

JI da Lousa 16 16 1 

Agrupamento de Escolas A.F de 

Vasconcelos 
JI de Malpica do Tejo 11 11 1 

Agrupamento de Escolas Afonso 

de Paiva 

JI Quinta das Violetas 23 23 1 

JI do Castelo 14 14 1 

JI das Sarzedas 12 12 1 

JI do Freixial do Campo 10 10 1 

JI do Salgueiro do Campo 12 12 1 

Agrupamento de Escolas de S. 

Vicente da Beira 

JI do Ninho do Açor 6 6 1 

JI do Louriçal do Campo 5 5 1 

JI do Sobral do Campo 7 7 1 

Agrupamento de Escolas Cidade 

de Castelo Branco 

JI Bloquinho (C. Branco) 20 20 1 

JI nº 3 (Boa Esperança) 24 24 1 

JI de Escalos de Baixo 24 24 1 

Agrupamento de Escolas João 

Roiz 
JI do Valongo 25 25 1 

 

 O quadro anterior evidencia que em todos os casos existe apenas um educador por sala de 

aula, independentemente do número de alunos por sala. Podemos também constatar que existem 

muitos Jardins em que o rácio aluno/educador e aluno/sala se encontra mesmo muito distante das 

normas sugeridas pelo Ministério da Educação, que aponta que este rácio se deve situar entre 

vinte e vinte e cinco crianças por educador e por sala. A este nível os casos mais problemáticos 

ocorrem sem dúvida, no Agrupamento de Escolas de S. Vicente da Beira onde os rácios 

aluno/educador e aluno/sala são inferiores a oito. 

 Ao nível do sector privado, o cenário é ligeiramente diferente em alguns casos, como 

evidencia o quadro seguinte: 
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Quadro 47. Rácios do ensino Pré-escolar privado 

Escola Rácio  

Alunos/Educador 

Rácio  

Alunos/Sala 

Rácio  

Educadores/Sala 

J.I Alfredo da Mota 19 19 1 

Centro Infantil Nº1 17 21 1,3 

Centro Infantil Nº2 18 22 1,2 

O Raposinho 27 27 1 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 15 20 1,3 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 15 15 1 

O Jasmim 16 21 1,3 

O Pimpão 13 20 1,5 

J. I. Alcains (Seg.Social) 15 15 1 

J.I de Almaceda 8 8 1 

J.I Cebolais de Cima 24 24 1 

J.I S. Vicente da Beira 15 15 1 

J.I. João de Deus 23 23 1 

J.I. Centro Social Padres Redentoristas 26 26 1 

 

O quadro anterior evidencia que nos Jardins de Infância da rede particular em cinco das 

catorze instituições, o rácio educadores/sala de aula é superior a um, por este motivo, o rácio 

alunos/sala de aula é, nestes casos, superior ao rácio alunos/educador. 

Podemos também observar à semelhança do que acontecia com o sector público, que 

também aqui, à excepção de quatro Jardins o rácio aluno/educador se encontra abaixo das 

normas sugeridas pelo Ministério da Educação (vinte e vinte e cinco crianças por educador e por 

sala). Esta situação fica no entanto, atenuada no rácio aluno/sala (apenas cinco jardins estão 

abaixo dos valores recomendados). A situação mais problemática é a do Jardim de Infância de 

Almaceda cujo rácio aluno/educador e aluno/sala é de um educador/sala por oito alunos. 

Centrando, agora, a nossa atenção nas taxas de ocupação das escolas do sector público 

deste nível de ensino, o quadro seguinte ilustra o cenário existente: 
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Quadro 48. Taxas de ocupação das escolas do ensino Pré-escolar (rede pública) 

Agrupamento de Escola Escola 
Nº de 

Salas 

Total de 

Alunos 

Taxa de 

Ocupação 

Agrupamento de Escolas José 

Sanches 

JI de Feiteira 2 43 86% 

JI de Pedreira 2 39 78% 

JI de Escalos de Cima 1 25 100% 

JI da Lardosa 1 15 60% 

JI da Póvoa de Rio de Moinhos 1 16 64% 

JI de Tinalhas 1 12 48% 

JI da Lousa 1 16 64% 

Ocupação média  71,43% 

Agrupamento de Escolas A.F de 

Vasconcelos 

JI de Malpica do Tejo 1 11 44% 

Ocupação média  44% 

Agrupamento de Escolas Afonso 

de Paiva 

JI Quinta das Violetas 5 114 92% 

JI do Castelo 2 28 56% 

JI das Sarzedas 1 12 48% 

JI do Freixial do Campo 1 10 40% 

JI do Salgueiro do Campo 1 12 48% 

Ocupação média  56,8% 

Agrupamento de Escolas de S. 

Vicente da Beira 

JI do Ninho do Açor 1 6 24% 

JI do Louriçal do Campo 1 5 20% 

JI do Sobral do Campo 1 7 28% 

Ocupação média  24% 

Agrupamento de Escolas Cidade 

de Castelo Branco 

JI Bloquinho (C. Branco) 3 59 79% 

JI nº 3 (Boa Esperança) 2 48 96% 

JI de Escalos de Baixo 1 24 96% 

Ocupação média  90,33% 

Agrupamento de Escolas João 

Roiz 

JI do Valongo 1 25 100% 

Ocupação média  100% 

 

Se considerarmos uma taxa total de ocupação máxima igual a 25 alunos por sala, como 

sugerem as normas emanadas pelo Ministério da Educação, constata-se que a taxa total de 

ocupação dos Jardins de Infância da rede pública do concelho de Castelo Branco é baixa. O 

quadro anterior evidencia que apenas dois agrupamentos têm uma taxa de ocupação média 

próxima dos 100% (Agrupamento de Escolas João Roiz e Agrupamento de Escolas Cidade de 

Castelo Branco). Alguns deles apresentam uma taxa inferior a 50%. Se nos centrarmos nas taxas 

de ocupação de cada um dos Jardins de Infância, então os resultados são ainda mais baixos. 

Conclui-se, por isso, que a generalidade das instituições estão longe de atingirem o seu nível 

máximo de ocupação. 

Ao nível da rede privada, os valores das taxas de ocupação encontram-se registadas no 

quadro seguinte: 
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Quadro 49. Taxas de ocupação das escolas do ensino Pré-escolar (rede privada) 

Escola Nº de salas Total de Alunos Taxa de Ocupação 

J.I Alfredo da Mota 4 74 74% 

Centro Infantil Nº1 4 84 84% 

Centro Infantil Nº2 5 109 87% 

O Raposinho 3 82 109% 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 3 61 81% 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 3 44 59% 

O Jasmim 3 63 84% 

O Pimpão 2 40 80% 

J. I. Alcains (Seg.Social) 3 45 60% 

J.I de Almaceda 1 8 32% 

J.I Cebolais de Cima 1 24 96% 

J.I S. Vicente da Beira 1 15 60% 

J.I. João de Deus 4 92 92% 

J.I. Centro Social Padres Redentoristas 4 104 104% 

 

O quadro anterior evidencia, regra geral, valores bastante mais elevados do que os 

registados ao nível da rede pública de ensino, havendo mesmo dois casos em que as taxas de 

ocupação supera os 100% (Jardim de Infância O Raposinho e o Jardim de Infância Centro Social 

Padres Redentoristas). Apesar destes valores, a generalidade das instituições do sector privado 

ainda não atingiu a sua taxa de ocupação máxima, havendo mesmo algumas instituições com 

valores que podem ser considerados baixos, como são os casos dos Jardins de Infância da Santa 

Casa da Misericórdia Nº 2 em Castelo Branco, da Segurança Social em Alcains, Almaceda e São 

Vicente da Beira. 

Relativamente às condições infra-estruturais das escolas do Ensino Pré-escolar do sector 

público, elas encontram-se sintetizadas no quadro seguinte: 
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Quadro 50. Condições infraestruturais dos equipamentos de ensino Pré-escolar (rede pública) 

Agrupamento de 

Escola 
Escola 

Recreio 
Ligação à 

Rede Pública Aquec.  

(eléctr./gás) 

Refeitório

* 

Coberto Descoberto Água Esgotos 

Agrupamento de 

Escolas José 

Sanches 

JI de Feiteira Não Sim Sim Sim 
Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI de Pedreira Não Sim Sim Sim 
Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI de Escalos de 

Cima 
Sim Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha; 

ar condicionado 

Sim 

JI da Lardosa Sim Sim Sim Sim 
Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI da Póvoa de 

Rio de Moinhos 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI de Tinalhas Não Sim Sim Sim 
Aquecedores 

eléctricos 
Não 

JI da Lousa Sim Sim Sim Sim 
Aq. central com 

caldeira a lenha 
Não 

Agrupamento de 

Escolas A.F de 

Vasconcelos 

JI de Malpica do 

Tejo 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Não 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

JI Quinta das 

Violetas 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a gás 
Sim 

JI do Castelo Não Sim Sim Sim 
Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI das Sarzedas Não Sim Sim Sim 
Aq. central com 

caldeira a lenha 
Não 

JI do Freixial do 

Campo 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI do Salgueiro 

do Campo 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

Agrupamento de 

Escolas de S. 

Vicente da Beira 

JI do Ninho do 

Açor 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI do Louriçal do 

Campo 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

JI do Sobral do 

Campo 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Sim 

Agrupamento de 

Escolas Cidade de 

Castelo Branco 

JI Bloquinho (C. 

Branco) 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a gás 
Sim 

JI nº 3 (Boa 

Esperança) 
Não Sim Sim Sim Ar condicionado Sim 

JI de Escalos de 

Baixo 
Não Sim Sim Sim 

Aq. central com 

caldeira a lenha 
Não 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 
JI do Valongo Sim Sim Sim Sim 

Aq. central c/ 

caldeira a gás; 

ar condicionado 

Sim 

* - Apenas são consideradas as salas de refeitório existentes dentro do edifício escolar 
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Figura 5. Fotografias do Edifício dos Jardins de Infância de Freixial do Campo e Ninho do Açor 

 

Uma análise às condições infraestruturais dos equipamentos de ensino pré-escolar público, 

mostra uma rede com algumas deficiências, principalmente nalgumas aldeias devido à 

antiguidade de alguns dos edifícios, onde se nota uma adaptação de salas, que não foram 

previamente construídas para dar resposta às necessidades destas faixas etárias (ver fig. 5). Não 

obstante as constatações anteriores, pode-se verificar que todos os edifícios escolares têm ligação 

à rede de esgotos e possuem água canalizada, muito embora nem todos possuam água quente e 

instalações sanitárias adequadas às crianças que as frequentam. Relativamente ao sistema de 

aquecimento, pode-se verificar que todos os estabelecimentos de ensino possuem sistema de 

aquecimento, embora nem sempre seja adequado às necessidades ou esteja em boas condições de 

funcionamento. Pode-se ainda verificar que um dos problemas que afecta a maioria dos Jardins 

de Infância está relacionado com a inexistência de sistemas de arrefecimento (ar condicionado), 

tão importantes numa zona do país onde as temperaturas sazonais são bastante elevadas. 

Quanto aos espaços de recreio, pode-se constatar que apenas quatro instituições possuem 

recreio exterior coberto, mas todas possuem recreio exterior descoberto, embora com algumas 

deficiências face às características das crianças do Jardim de Infância (ver Fig. 6). 

 

 
 

 

Figura 6. Fotografias do recreio exterior dos Jardins de Infância de Louriçal do Campo e Sobral do Campo 
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O parque edificado da rede Pré-escolar pública encontra-se na sua maioria em bom estado 

de conservação, embora surjam alguns edifícios com problemas (principalmente aqueles que 

funcionam nos edifícios mais antigos concebidos para as crianças do 1º Ciclo).  

Relativamente aos almoços escolares, alguns Jardins de Infância pertencentes ao sector 

público não oferecem as refeições no edifício da instituição por falta de condições, tendo as 

crianças necessidade de se deslocar a outros locais para o fazer. Foi possível constatar que 

algumas das instituições que serviam os almoços nas suas instalações tiveram necessidade de 

fazer improvisações para que isso acontecesse.  

Globalmente, os equipamentos de ensino encontram-se razoavelmente dotados de 

mobiliário escolar, estando este, na sua maioria, adequado aos níveis de ensino aí ministrados e 

num estado de conservação considerado bom ou razoável. A situação é mais preocupante quando 

analisado o material didáctico, tendo sido registadas deficiências em muitos dos equipamentos de 

ensino Pré-escolar público. 

Relativamente ao sector privado, o quadro seguinte ilustra o cenário existente: 

 

Quadro 51. Condições infraestruturais dos equipamentos de ensino Pré-escolar (rede privada) 

Escola 

Recreio 
Ligação à Rede 

Pública Aquecimento 

(eléctr./gás) 

Refeitó

rio 

Coberto Descoberto Água Esgotos 

J.I Alfredo da Mota Não Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

Centro Infantil Nº1 Sim Sim Sim Sim Ar Condicionado Sim 

Centro Infantil Nº2 Não Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

O Raposinho Sim Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 Não Sim Sim Sim Ar Condicionado Sim 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 Sim Sim Sim Sim 
Ar Condicionado  

Radiador a Gás  
Sim 

O Jasmim Não Sim Sim Sim 
Ar Condicionado e 

Radiadores Eléctricos 
Sim 

O Pimpão Sim Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

J. I. Alcains (Seg.Social) Sim Sim Sim Sim 
Aq. Central C/ 

Radiadores 
Sim 

J.I de Almaceda Não Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

J.I Cebolais de Cima Sim Sim Sim Sim Ar Condicionado Sim 

J.I S. Vicente da Beira Não Sim Sim Sim 
Caldeira a Gasóleo C/ 

Radiadores 
Sim 

J.I. João de Deus Sim Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

J.I. Centro Social Padres 

Redentoristas 
Sim Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 
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Uma análise às condições infraestruturais dos equipamentos de ensino Pré-escolar da rede 

privada, mostra um parque edificado, na sua maioria, em bom estado de conservação, tendo 

todos os edifícios escolares ligação à rede de esgotos e possuem água canalizada e instalações 

sanitárias adequadas às crianças que as frequentam. Relativamente ao sistema de aquecimento, 

pode-se verificar que todos os estabelecimentos de ensino possuem sistema de aquecimento 

adequado às necessidades e em boas condições de funcionamento. Um problema detectado que 

afecta alguns dos Jardins de Infância está relacionado com a inexistência de sistemas de 

arrefecimento (ar condicionado), tão importantes numa zona do país onde as temperaturas 

sazonais são bastante elevadas. 

Quanto aos espaços de recreio, pode-se constatar que algumas instituições não possuem 

recreio exterior coberto, mas todas possuem recreio exterior descoberto. O espaço exterior de 

alguns Jardins apresenta no entanto algumas deficiências em termos de qualidade. 

Relativamente aos almoços escolares, todos os Jardins de Infância pertencentes ao sector 

privado oferecem as refeições no edifício da instituição (todos revelaram possuir Refeitório).  

Globalmente, os equipamentos de ensino encontram-se dotados de mobiliário escolar 

adequado aos níveis de ensino aí ministrados e num estado de conservação considerado bom. A 

nível de material didáctico estão na sua maioria melhor apetrechadas que algumas das 

instituições da rede pública. 

Por último iremos analisar este nível de ensino em termos do número de crianças com 

necessidades educativas especiais, bem como do número de crianças que beneficiam do 

transporte escolar. O quadro seguinte ilustra o caso da rede pública: 
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Quadro 52. Necessidades educativas especiais e transporte escolar (rede pública) 

Agrupamento de Escola Escola 

Nº Crianças com 

Necessidades 

Educativas Especiais 

Nº Crianças 

Beneficiárias de 

Transporte Escolar* 

Agrupamento de Escolas 

José Sanches 

JI de Feiteira  3 0 

JI de Pedreira 4 0 

JI de Escalos de Cima 0 0 

JI da Lardosa 0 0 

JI da Póvoa de Rio de Moinhos 2 0 

JI de Tinalhas  1 0 

JI da Lousa  0 0 

Agrupamento de Escolas 

A.F de Vasconcelos 
JI de Malpica do Tejo 2 6 

Agrupamento de Escolas 

Afonso de Paiva 

JI Quinta das Violetas 2 3 

JI do Castelo 0 0 

JI das Sarzedas 1 11 

JI do Freixial do Campo 0 2 

JI do Salgueiro do Campo 0 4 

Agrupamento de Escolas 

de S. Vicente da Beira 

JI do Ninho do Açor 0 0 

JI do Louriçal do Campo 1 0 

JI do Sobral do Campo 0 0 

Agrupamento de Escolas 

Cidade de Castelo Branco 

JI Bloquinho (C. Branco) 3 1 

JI nº 3 (Boa Esperança) 1 0 

JI de Escalos de Baixo 0 0 

Agrupamento de Escolas 

João Roiz 
JI do Valongo 1 0 

 Total 21 27 

* - Apenas foram consideradas crianças beneficiárias de transporte escolar as que se deslocam de fora da localidade 

 

O total de crianças com necessidades educativas especiais afectas à rede pública deste nível 

de ensino no concelho em análise é de vinte e uma. Este valor distribui-se por onze das vinte 

instituições. O agrupamento com maior número de crianças que apresentam necessidades 

educativas especiais é o de Alcains, com 10 alunos. 

Em termos de transporte escolar, podemos observar que no sector público são poucas as 

crianças que beneficiam deste serviço (apenas vinte e sete). Um dado curioso, tem a ver com o 

facto de à excepção de quatro crianças que frequentam Jardins de Infância de Castelo Branco 

(uma no “Bloquinho” e três no JI da Quinta das Violetas), todas as que são beneficiárias do 

transporte escolar frequentam instituições sedeadas nas aldeias. 

Ao nível do sector privado, o quadro seguinte evidencia o cenário existente: 
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Quadro 53. Necessidades educativas especiais e transporte escolar (rede privada) 

Escola Nº Crianças com 

Necessidades Educativas Especiais 

Nº Crianças 

Beneficiárias de Transporte 

Escolar 

J.I Alfredo da Mota 0 17 

Centro Infantil Nº1 1 0 

Centro Infantil Nº2 2 0 

O Raposinho 0 11 

Santa Casa da Misericórdia Nº1 1 13 

Santa Casa da Misericórdia Nº2 0 10 

O Jasmim 1 12 

O Pimpão 1 0 

J. I. Alcains (Seg.Social) 0 16 

J.I de Almaceda 0 2 

J.I Cebolais de Cima 1 0 

J.I S. Vicente da Beira 0 12 

J.I. João de Deus 0 13 

J.I. Centro Social Padres Redentoristas 1 9 

Total 8 115 

 

Nos Jardins de Infância da rede privada há apenas oito crianças com Necessidades 

Educativas Especiais, distribuídas por diferentes instituições, tendo apenas o Centro Infantil Nº 2 

mais que uma criança deste tipo. 

Ao nível do transporte escolar, o concelho em análise envolve cento e quinze crianças a 

beneficiar deste recurso. Só há quatro instituições onde as crianças não beneficiam de transporte 

escolar (Centro Infantil Nº 1, Centro Infantil Nº 2, O Pimpão e o Jardim de Infância de Cebolais 

de Cima). 

 

10.1.2.2 - Caracterização do 1º Ciclo do Ensino Básico 

De seguida iremos fazer uma caracterização mais pormenorizada ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico a funcionar neste concelho, tanto na rede pública como no sector privado. 

O quadro seguinte apresenta todas as escolas deste nível de ensino do concelho: 
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Quadro 54. Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Agrupamento Freguesia Escola Tipo de Rede 

Agrupamento da 

Escola A.S.Faria de 

Vasconcelos 

Castelo Branco EBI Faria de Vasconcelos Público 

Castelo Branco EB1 do Cansado Público 

Castelo Branco EB1 da Horta de Alva  Público 

Castelo Branco EB1 da Nossa Senhora da Piedade Público 

Malpica do Tejo EB1 de Malpica do Tejo Público 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

 

Castelo Branco EBI Afonso de Paiva Público 

Castelo Branco EB1 da Mina Público 

Castelo Branco EB1 de São Tiago Público 

Castelo Branco EB1 do Castelo Público 

Sarzedas EB1 das Sarzedas Público 

Freixial do Campo EB1 do Freixial do Campo Público 

Salgueiro do Campo EB1 do Salgueiro do Campo Público 

Agrupamento de 

Escolas Cidade de 

Castelo Branco 

Castelo Branco EBI Cidade de Cast. Branco Público 

Castelo Branco EB1 da Boa Esperança Público 

Castelo Branco EB1 do Matadouro Público 

Mata EB1da Mata Público 

Escalos de Baixo EB1dos Escalos de Baixo Público 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 

Castelo Branco EBI João Roiz Público 

Castelo Branco EB1da Quinta da Granja Público 

Castelo Branco EB1do Valongo Público 

Cebolais de Cima EB1de Cebolais de Cima Público 

Retaxo EB1de Retaxo Público 

Agrupamento da 

Escola de São 

Vicente da Beira 

São Vicente da Beira EBI de São Vicente da Beira Público 

Ninho do Açor EB1 do Ninho do Açor Público 

Louriçal do Campo EB1 do Louriçal do Campo Público 

Sobral do Campo EB1 do Sobral do Campo Público 

Agrupamento de 

Escolas José 

Sanches 

Alcains EB1de Alcains Público 

Escalos de Cima EB1de Escalos de Cima Público 

Lardosa EB1de Lardosa Público 

Póvoa de Rio de Moinhos EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos Público 

Tinalhas EB1de Tinalhas Público 

 
Castelo Branco EB1 do J. Escola João de Deus Privada 

Castelo Branco EB1 do C. S. Padres Redentoristas  Privada 

 

Como podemos observar, as trinta e três escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico estão sedeadas 

em dezoito freguesias e apenas duas pertencem ao sector privado (Jardim Escola João de Deus e 

Centro Social Padres Redentoristas). As restantes trinta e uma escolas fazem parte dos seis 

agrupamentos verticais do concelho. 

 De seguida vamos analisar a evolução da população deste Ciclo de escolaridade por 

freguesia nos últimos sete anos lectivos.  

 

 

 

 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

96 

Quadro 55. Evolução da população do 1º Ciclo do Ensino Básico por freguesia 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Castelo Branco 1580 1613 1583 1547 1598 1627 1617 

Malpica do Tejo 16 21 15 16 26 20 26 

Monforte da Beira 12 8 2 2 * * * 

Sarzedas 28 28 27 26 23 20 27 

Freixial do Campo 21 19 18 17 10 12 18 

Salgueiro do Campo 15 12 14 11 8 10 7 

Juncal do Campo 11 9 8 7 6 8 * 

Palvarinho 6 8 10 8 6 5 * 

Sto André das Tojeiras 6 4 6 6 6 9 * 

Mata 14 10 12 10 13 24 38 

Escalos de Baixo 34 34 27 26 25 29 20 

Cebolais de Cima 17 30 32 28 28 28 23 

Retaxo 32 29 31 30 27 28 22 

Benquerenças 7 5 7 10 8 6 * 

São Vicente da Beira 62 57 48 45 36 39 51 

Ninho do Açor 18 14 17 13 12 11 9 

Louriçal do Campo 24 30 26 26 23 21 18 

Sobral do Campo 12 16 13 14 14 13 12 

Almaceda 22 19 15 13 9 9 * 

Alcains 191 191 205 210 208 197 183 

Escalos de Cima 34 35 29 26 26 26 22 

Lardosa 35 32 37 32 30 32 30 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
20 16 24 23 24 24 26 

Tinalhas 13 13 15 15 16 17 21 

Lousa 25 24 23 8 5 5 * 

TOTAL 2255 2277 2244 2169 2187 2220 2170 

Média 2217,4 

* Escolas que encerraram  

 

O quadro anterior permite concluir que, em média, nos últimos sete anos lectivos, o 

número de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no concelho tem estado próximo das duas mil, 

duzentas e vinte crianças por ano, sendo que neste último ano o valor baixou, situando-se nas 

duas mil, cento e setenta crianças. Trata-se, pois, de um valor inferior ao valor da média desses 

últimos sete anos, aproximando-se bastante do valor de 2003/2004. 

Se a escola de Monforte da Beira já havia encerrado no ano lectivo de 2004/2005, as 

escolas de Juncal do Campo, Palvarinho, Santo André das Tojeiras, Benquerenças, Almaceda e 

Lousa encerraram neste ano lectivo. Por estes motivos, a nossa análise irá incidir apenas nas 

escolas das restantes dezoito freguesias. 

Ao nível deste ciclo de escolaridade, os resultados expressos nos diferentes agrupamentos 

revelam oscilações ascendentes e descendentes do número de alunos ao longo dos anos desde 

2000/2001 até 2006/2007. No presente ano lectivo existem cinco escolas com menos de vinte 
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alunos (Freixial do Campo – dezoito alunos, Salgueiro do Campo – sete alunos, Ninho do Açor – 

nove alunos, Louriçal do Campo – dezoito alunos e Sobral do Campo – doze alunos). 

Quando comparamos o ano lectivo presente com o anterior podemos observar que nas 

escolas de onze dessas freguesias o número de alunos diminuiu num total de cinquenta e nove 

crianças. Nas restantes sete freguesias o número de crianças aumentou num total de cinquenta e 

um alunos. Estes valores associados à mobilidade de alguns alunos que pertenciam às escolas 

que encerraram neste ano lectivo leva a que se conclua que o número de alunos diminuiu no 

último ano, passando de dois mil, duzentos e vinte para dois mil, cento e setenta (menos 

cinquenta alunos). 

Tendo em conta os valores médios dos últimos sete anos lectivos, apenas em oito 

freguesias o número de alunos existentes no presente ano lectivo é maior que o respectivo valor 

médio desses anos. Referimo-nos às freguesias de: Castelo Branco, Malpica do Tejo, Sarzedas, 

Freixial do Campo, Mata, São Vicente da Beira, Póvoa de Rio de Moinhos e Tinalhas.  

Em termos relativos, a freguesia de Castelo Branco destaca-se consideravelmente das 

restantes freguesias do concelho, pois no presente ano lectivo, mil seiscentos e dezassete alunos 

do total de dois mil cento e setenta do concelho pertencem a essa freguesia, o que representa uma 

percentagem de 74,5%. Surge, de seguida, a freguesia de Alcains com cento e oitenta e três 

alunos. As restantes freguesias não chegam a ter mais de trinta e oito crianças, exceptuando-se a 

freguesia de São Vicente da Beira, com cinquenta e um alunos neste Ciclo de escolaridade. 

Tendo em conta cada um dos quatro anos de escolaridade, o concelho de Castelo Branco, 

nos últimos sete anos lectivos abrangeu o seguinte número de alunos: 

 
Quadro 56. Evolução da população do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Total 

2000/01 495 629 554 577 2255 

2001/02 537 566 596 578 2277 

2002/03 462 615 529 638 2244 

2003/04 550 556 534 529 2169 

2004/05 503 586 552 546 2187 

2005/06 569 541 575 535 2220 

2006/07 514 561 558 537 2170 

Média 518,6 579,1 556,9 562,9 2217,4 
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Gráfico 24. Evolução do 1º Ciclo do Ensino Básico (valores totais) 
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 O quadro e o gráfico anteriores permitem-nos percepcionar melhor a distribuição dos 

alunos nos últimos sete anos lectivos deste nível de ensino. De facto, podemos verificar que 

houve um aumento do número de alunos do ano lectivo 2000/2001 para o ano lectivo de 

2001/2002 (atingindo o valor mais elevado dos últimos sete anos), seguido de uma diminuição 

continuada até ao ano lectivo de 2003/2004. A partir desse ano e até ao ano lectivo de 2005/2006 

ocorreu um novo aumento de alunos, tendo diminuído neste ano de 2006/2007. Especificamente, 

ao nível do 1º ano e do 3º ano verifica-se uma diminuição do número de alunos na passagem do 

ano lectivo de 2005/2006 para o ano lectivo de 2006/2007. Contrariamente, no 2º ano e no 4º ano 

houve um aumento do número de alunos relativamente ao ano lectivo de 2005/2006 para o 

presente ano lectivo. Fica pois, justificada a diminuição do valor de dois mil duzentos e vinte 

alunos de 2005/2006 para os dois mil cento e setenta alunos do presente ano lectivo. 

 Apenas ao nível do 3º ano o valor numérico de alunos no presente ano lectivo fica acima 

do valor médio registado nos últimos sete anos. Nos restantes anos de escolaridade o valor médio 

é superior ao registado no presente ano lectivo. 

 De seguida analisamos os recursos humanos afectos a este nível de ensino (número de 

alunos, número de professores titulares de turma, número de professores sem função lectiva e 

número de funcionários). O quadro seguinte ilustra o cenário a este nível: 
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Quadro 57. Recursos Humanos Afectos aos Equipamentos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Agrupamentos Escolas 
Nº 

Alunos 

Nº 

Professores** 

Professores 

sem função 

lectiva 

Funcionários 

Escolares 

 

 
Agrupamento 

da Escola 

A.S.Faria de 

Vasconcelos 

EBI Faria de Vasconcelos 72 6 0 * 

EB1 do Cansado 111 8 0 2 

EB1 da Horta de Alva  55 3 0 2 

EB1 da N. Senhora da Piedade 196 13 0 3 

EB1 de Malpica do Tejo 26 2 0 1 

 

 

 

Agrupamento 

da Escola 

Afonso de 

Paiva 

 

EBI Afonso de Paiva 42 2 0 * 

EB1 da Mina 58 6 2 2 

EB1 de São Tiago 244 18 1 6 

EB1 do Castelo 54 3 1 2 

EB1 das Sarzedas 27 2 0 1 

EB1 do Freixial do Campo 18 2 0 1 

EB1 do Salgueiro do Campo 7 1 0 1 

 

 

 

Agrupamento 

da Escola 

Cidade de Cast. 

Branco 

EBI Cidade de Cast. Branco 63 3 0 * 

EB1 da Boa Esperança 83 4 0 2 

EB1 do Matadouro 47 2 0 1 

EB1da Mata 38 2 0 1 

EB1dos Escalos de Baixo 20 2 0 1 

 

 

 

Agrupamento 

da Escola João 

Roiz 

EBI João Roiz 59 5 0 * 

EB1da Quinta da Granja 168 11 1 4 

EB1do Valongo 68 5 0 2 

EB1de Cebolais de Cima 23 2 0 1 

EB1de Retaxo 22 2 0 1 

 

 

Agrupamento 

de Escolas de 

S. Vicente da 

Beira 

EBI de São Vicente da Beira 51 3 0 * 

EB1 do Ninho do Açor 9 1 0 1 

EB1 do Louriçal do Campo 18 2 0 1 

EB1 do Sobral do Campo 12 1 0 0 

 

Agrupamento 

de Escolas José 

Sanches 

EB1de Alcains 183 10   1 6 

EB1de Escalos de Cima 22 2   0 1 

EB1de Lardosa 30 2   0 1 

EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos 26  2   0 1 

EB1de Tinalhas 21 2   0 1 

Escolas da 

Rede Privada 
EB1 do J. Escola João de Deus 105 5 0 9 

EB1 C. S. Padres Redentoristas  192 9 0 7 

 Total 2170 143 6 62 

* - Fazem parte das escolas sede de agrupamento 

** - Apenas foram considerados os professores titulares de turma 

 

  

Pela análise do quadro anterior podemos constatar que no concelho de Castelo Branco há 

dois mil cento e setenta alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico, estando aí colocados 

cento e quarenta e três professores titulares de turma, mais seis professores sem função docente. 
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Podemos ainda constatar que estão afectos às escolas sessenta e dois funcionários. Estes valores 

incluem os duzentos e noventa e sete alunos do ensino privado, bem como os catorze professores 

titulares de turma e os dezasseis funcionários desse ciclo de ensino. 

 

Para analisarmos, os recursos físicos das várias escolas deste ciclo de escolaridade, 

elaborámos o seguinte quadro: 
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Quadro 58. Recursos físicos dos equipamentos de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 
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u
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Agrupamento 

de Escolas 

A.S.Faria de 

Vasconcelos 

EBI Faria de Vasconcelos 72 4 4 0 0 0 1 0 

EB1 do Cansado 111 6 6 0 0 0 0 0 

EB1 da Horta de Alva  55 4 3 0 0 0 1 0 

EB1 da Nossa Senhora da Piedade 196 8 8 0 0 0 1 0 

EB1 de Malpica do Tejo 26 3 2 0 0 0 0 0 

Sub Total 460 25 23 0 0 0 3 0 

 

 

Agrupamento 

de Escolas 

Afonso de 

Paiva 

 

EBI Afonso de Paiva 42 2 2 0 1 0 1 1 

EB1 da Mina 58 4 4 2 0 0 1 0 

EB1 de São Tiago 244 8 8 1 1 1 0 2 

EB1 do Castelo 54 4 3 0 0 0 0 0 

EB1 das Sarzedas 27 2 2 0 0 0 0 0 

EB1 do Freixial do Campo 18 1 1 0 0 0 0 0 

EB1 do Salgueiro do Campo 7 1 1 0 0 0 0 0 

 Sub total 450 22 21 3 2 1 2 3 

 

Agrupamento 

de Escolas 

Cidade de 

Castelo 

Branco 

EBI Cidade de Cast. Branco 63 3 3 1 1 1 1 0 

EB1 da Boa Esperança 83 4 4 0 0 1 1 0 

EB1 do Matadouro 47 2 2 0 0 0 1 0 

EB1da Mata 38 2 2 1 0 0 1 0 

EB1dos Escalos de Baixo 20 2 2 0 0 0 0 0 

 Sub total 251 13 13 2 1 2 4 0 

 

Agrupamento 

de Escolas 

João Roiz 

EBI João Roiz 59 3 3 0 1 0 1 0 

EB1da Quinta da Granja 168 8 8 1 1 0 1 0 

EB1do Valongo 68 3 3 1 1 0 1 0 

EB1de Cebolais de Cima 23 4 2 0 0 0 0 0 

EB1de Retaxo 22 2 2 0 0 0 0 0 

 Sub total 340 20 18 2 3 0 3 0 

 

Agrupamento 

de Escolas de 

S. Vicente da 

Beira 

EBI de São Vicente da Beira 51 4 3 0 1 0 1 0 

EB1 do Ninho do Açor 9 2 1 0 0 0 0 0 

EB1 do Louriçal do Campo 18 2 2 0 0 0 0 0 

EB1 do Sobral do Campo 12 3 1 0 0 0 0 0 

 Sub total 90 11 7 0 1 0 1 0 

 

 

Agrupamento 

de Escolas 

José Sanches 

EB1de Alcains 183 10 10 0 0 0 1 2 

EB1de Escalos de Cima 22 3 2 0 0 0 0 1 

EB1de Lardosa 30 2 2 0 0 0 0 0 

EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos 26  2 2 0 0 0 0 0 

EB1de Tinalhas 21 2 2 0 0 0 0 0 

 Sub total 282 19 18 0 0 0 1 3 

Privadas 
EB1 do J. Escola João de Deus 105 5 5 1 1 0 1 2 

EB1 do C. S. Padres Redentoristas  192 8 8 1 1 8 1 3 

 Sub total 297 13 13 2 2 8 2 5 

Total (concelho) 2170 123 113 9 9 11 16 11 
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Este concelho tem uma capacidade máxima de cento e vinte e três turmas, tendo cento e 

treze salas a funcionar com actividades. Além destas, também existem nove salas polivalentes, 

nove salas de informática, onze salas de actividades de tempos livres, dezasseis bibliotecas e 

onze salas para outros fins.  

Analisando-se a situação em cada agrupamento, constata-se que no da Escola Faria de 

Vasconcelos, para uma capacidade máxima de vinte e cinco turmas existem vinte e três salas a 

funcionar. No que respeita ao agrupamento da Escola Afonso de Paiva, a capacidade máxima é 

de vinte e duas turmas, tendo vinte e uma salas a funcionar com actividades lectivas. Por sua vez, 

no agrupamento da Escola Cidade de Castelo Branco a capacidade máxima está a ser totalmente 

utilizada, pois a existência de treze turmas ocupa todas as salas destinadas para as actividades 

lectivas. Já no agrupamento da Escola João Roiz, a capacidade máxima é de vinte turmas, tendo 

dezoito salas em funcionamento. Em São Vicente da Beira apenas existem sete salas a funcionar 

para uma capacidade máxima de onze turmas. Por último, no agrupamento da Escola de Alcains 

a capacidade máxima é de dezanove turmas, estando dezoito salas ocupadas com actividades 

lectivas.  

Em termos gerais os resultados apresentados anteriormente demonstram que o concelho 

tem capacidade para acolher mais turmas do que aquelas que existem neste momento, uma vez 

que a capacidade máxima de turmas é mais elevada que o número de salas em funcionamento. 

Podemos constatar que apenas oito escolas possuem salas polivalentes, e apenas quatro possuem 

salas específicas para o ATL. Um dado que nos parece de igual modo relevante tem a ver com o 

número de salas de informática existentes, pois apenas em nove das trinta e três escolas há uma 

sala específica (na generalidade as escolas possuem material informático, que se encontra dentro 

da sala de actividades). Os resultados revelam ainda que mais de 50% das escolas do 1º Ciclo 

não possuem biblioteca e das dezasseis existentes, seis encontram-se nas escolas sede de 

agrupamento que acolheram 1º Ciclo neste último ano lectivo.  

 Ao nível dos rácios neste Ciclo de escolaridade, o quadro seguinte ilustra a relação 

alunos/professor, alunos/salas de aulas e professor/salas de aula: 
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Quadro 59. Rácios no 1º Ciclo do Ensino Básico 

Agrupamento Escola 
Rácio 

Alunos/Professor 

Rácio 

Alunos/Sala 

Rácio 

Professores/Sala 

Agrupamento 

de Escolas A.F. 

de Vasconcelos 

EBI Faria de Vasconcelos 12 18 1,5 

EB1 do Cansado 14 19 1,3 

EB1 da Horta de Alva  18 18 1 

EB1 da Nossa Senhora da Piedade 15 25 1,6 

EB1 de Malpica do Tejo 13 6 1 

Agrupamento 

de Escolas 

Afonso de Paiva 

 

EBI Afonso de Paiva 21 21 1 

EB1 da Mina 10 15 1,5 

EB1 de São Tiago 14 27 2 

EB1 do Castelo 18 18 1 

EB1 das Sarzedas 14 14 1 

EB1 do Freixial do Campo 9 18 2 

EB1 do Salgueiro do Campo 7 7 1 

Agrupamento 

de Escolas 

Cidade de 

Castelo Branco 

EBI Cidade de Cast. Branco 21 21 1 

EB1 da Boa Esperança 21 21 1 

EB1 do Matadouro 24 24 1 

EB1da Mata 19 19 1 

EB1dos Escalos de Baixo 10 12 1 

Agrupamento 

de Escolas João 

Roiz 

EBI João Roiz 12 20 1,7 

EB1da Quinta da Granja 15 21 1,4 

EB1do Valongo 14 23 1,7 

EB1de Cebolais de Cima 12 12 1 

EB1de Retaxo 11 11 1 

Agrupamento 

de Escolas de S. 

Vicente da 

Beira 

EBI de São Vicente da Beira 17 17 1 

EB1 do Ninho do Açor 9 9 1 

EB1 do Louriçal do Campo 9 9 1 

EB1 do Sobral do Campo 12 12 1 

Agrupamento 

de Escolas José 

Sanches 

EB1de Alcains 18 18 1 

EB1de Escalos de Cima 11 11 1 

EB1de Lardosa 15 15 1 

EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos 13 13 1 

EB1de Tinalhas 11 11 1 

 
EB1 do J. Escola João de Deus 21 21 1 

EB1 do C. S. Padres Redentoristas  21 24 1,1 

 

O quadro anterior evidencia que na maioria dos casos existe apenas um professor por sala 

de aula, independentemente do número de alunos por sala. Podemos também constatar que 

existem muitas escolas em que a rácio aluno/educador e aluno/sala se encontra muito distante 

das normas sugeridas pelo Ministério da Educação, que aponta que este rácio se deve situar entre 

vinte e vinte e cinco crianças por professor e por sala. De facto, como caso mais problemático, 

no agrupamento de São Vicente da Beira, a rácio alunos/professor e aluno/sala oscila entre o 

valor de um para nove e o valor de um para doze.  

Já ao nível do sector privado, tanto no Jardim Escola João de Deus como no Centro 

Social Padres Redentoristas a rácio aluno/professor é de um para vinte e um, sendo a rácio 
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aluno/sala de um para vinte e um para o Jardim Escola João de Deus e um para vinte e quatro 

para o Centro Social Padres Redentoristas. 

 Analisando-se a taxa de ocupação das escolas deste Ciclo de escolaridade, o quadro 

seguinte ilustra o cenário respectivo: 

 

Quadro 60. Taxas de ocupação das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico

Agrupamento Escola 
Nº de salas  

a funcionar 

Total de 

 alunos 

Taxa de  

Ocupação 

Agrupamento 

de Escolas 

A.S.Faria de 

Vasconcelos 

EBI Faria de Vasconcelos 4 72 72% 

EB1 do Cansado 6 111 74% 

EB1 da Horta de Alva  3 55 73% 

EB1 da Nossa Senhora da Piedade 8 196 98% 

EB1 de Malpica do Tejo 2 26 52% 

Média  73,8% 

Agrupamento 

de Escolas 

Afonso de 

Paiva 

 

EBI Afonso de Paiva 2 42 84% 

EB1 da Mina 4 58 58% 

EB1 de São Tiago 9 244 108% 

EB1 do Castelo 3 54 72% 

EB1 das Sarzedas 2 27 54% 

EB1 do Freixial do Campo 1 18 72% 

EB1 do Salgueiro do Campo 1 7 28% 

Média  72% 

 

Agrupamento 

de Escolas 

Cidade de 

Castelo 

Branco 

EBI Cidade de Cast. Branco 3 63 84% 

EB1 da Boa Esperança 4 83 83% 

EB1 do Matadouro 2 47 96% 

EB1da Mata 2 38 76% 

EB1dos Escalos de Baixo 2 20 46% 

Média  77% 

Agrupamento 

de Escolas 

João Roiz 

EBI João Roiz 3 59 79% 

EB1da Quinta da Granja 8 168 84% 

EB1do Valongo 3 68 90% 

EB1de Cebolais de Cima 2 23 46% 

EB1de Retaxo 2 22 44% 

Média  68,6% 

Agrupamento 

de Escolas de 

S. Vicente da 

Beira 

EBI de São Vicente da Beira 3 51 68% 

EB1 do Ninho do Açor 1 9 36% 

EB1 do Louriçal do Campo 2 18 36% 

EB1 do Sobral do Campo 1 12 48% 

Média  47% 

Agrupamento 

de Escolas 

José Sanches 

EB1de Alcains 10 183 73% 

EB1de Escalos de Cima 2 22 44% 

EB1de Lardosa 2 30 60% 

EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos 2 26  52% 

EB1de Tinalhas 2 21 42% 

Média  54,2% 

 
EB1 do J. Escola João de Deus 5 105 84% 

EB1 do C. S. Padres Redentoristas 8 192 96% 

 

Relativamente às taxas de ocupação das salas de aula das escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e para facilitar os cálculos (uma vez que o número de variáveis é bastante elevado), 
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gostaríamos de esclarecer que consideramos como número máximo de alunos por turma (100%) 

os vinte e cinco alunos. Contudo sabemos que esse número baixaria para os vinte no caso das 

turmas terem alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e para os dezoito no caso de 

terem os quatro níveis. 

O quadro anterior permite concluir que nenhum agrupamento tem uma taxa de ocupação 

média próxima dos 100%. Relativamente às escolas, podemos constatar que apenas quatro das 

escolas públicas (Escola da Senhora da Piedade, Escola de São Tiago, Escola do Matadouro e 

Escola do Valongo) têm taxas de ocupação elevadas e que as escolas que apresentam uma taxa 

inferior a 50% se situam todas em aldeias do concelho. Ao nível dos Agrupamentos Verticais 

verificamos que os das Escolas de São Vicente da Beira e José Sanches de Alcains são os que 

apresentam um panorama mais complicado (a taxa média do primeiro agrupamento situa-se nos 

47% e a taxa média do segundo agrupamento situa-se nos 54,2%); nestes Agrupamentos apenas 

uma das escolas possui uma taxa de ocupação acima dos 70% (EB1 de Alcains), situando-se a 

grande maioria abaixo dos 50%. Quanto às escolas privadas, podemos constatar que apresentam 

taxas de ocupação elevadas quando comparadas com o sector público. 

Ao olharmos para as escolas do 1º Ciclo do concelho de Castelo Branco encontramos um 

parque escolar heterogéneo com escolas em edifícios modernos (situadas principalmente nos 

centros de maior densidade populacional) e escolas em edifícios envelhecidos (situadas 

principalmente nas aldeias do concelho) como se pode observar nas figuras 7 e 8. No entanto, na 

sede do concelho encontramos também escolas em edifícios envelhecidos a necessitar de 

intervenção (Escolas do Castelo e do Matadouro – ver fichas de escola). 

 

         

Figura 7. Escolas EB1 Quinta da Granja, EB1 do Valongo e EB1 de São Tiago 
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Figura 8. Escolas EB1 do Retaxo, EB1 do Ninho do Açor e EB1 de Tinalhas 

 

Analisamos a seguir as infra-estruturas de cada escola deste Ciclo de ensino, ao nível do 

tipo de recreio, água, esgotos, tipo de aquecimento e existência ou não de Refeitório. O quadro 

seguinte ilustra este tema de análise: 
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Quadro 61. Condições de infra-estruturação das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Recreio 
Ligação à Rede 

Pública Aquecimento 

(eléctr./gás) 

R
ef

ei
tó

ri
o
 

Coberto Descoberto Água Esgotos 

EBI Faria de Vasconcelos Não Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1 do Cansado Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1 da Horta de Alva  Não Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1 da Nossa Senhora da Piedade Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1 de Malpica do Tejo Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EBI Afonso de Paiva Não Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1 da Mina Não Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Não 

EB1 de São Tiago Não Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Não 

EB1 do Castelo Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Sim 

EB1 das Sarzedas Sim Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1 do Freixial do Campo Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Sim 

EB1 do Salgueiro do Campo Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Sim 

EBI Cidade de Cast. Branco Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1 da Boa Esperança Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Não 

EB1 do Matadouro Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Não 

EB1da Mata Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1dos Escalos de Baixo Sim Sim Sim Sim Caldeira a lenha c/ Radiadores Não 

EBI João Roiz Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1da Quinta da Granja Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Não 

EB1do Valongo Sim Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1de Cebolais de Cima Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1de Retaxo Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EBI de São Vicente da Beira Não Sim Sim Sim Caldeira a Gás c/ Radiadores Sim 

EB1 do Ninho do Açor Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1 do Louriçal do Campo Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Sim 

EB1 do Sobral do Campo Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Sim 

EB1de Alcains Sim Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1de Escalos de Cima Sim Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1de Lardosa Não Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos Sim Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1de Tinalhas Sim Sim Sim Sim Caldeira a Lenha c/ Radiadores Não 

EB1 do J. Escola João de Deus Sim Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

EB1 do C. S. Padres Redentoristas  Sim Sim Sim Sim Radiadores Eléctricos Sim 

 

Relativamente às infra-estruturas das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, o quadro 

anterior permite-nos concluir que todas possuem uma zona de recreio descoberto, embora 

nalguns casos demonstrando uma pobreza ao nível da qualidade do espaço para as crianças, 

como se pode observar nos exemplos da fig. 9. Relativamente a uma zona de recreio coberto, 

muitas escolas não possuem esta infra-estrutura e muitas das que possuem apresentam também 

insuficiências (Fig. 10) 
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Figura 9. Recreios descobertos das escolas EB1 de Salgueiro, Freixial e Sobral do Campo 

 

          

Figura 10. Recreios cobertos das escolas EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos, Tinalhas e Matadouro (C. Branco) 

 

 Apesar do parque edificado da rede do 1º Ciclo do Ensino Básico ter alguns edifícios 

envelhecidos, como já foi referido anteriormente, todas as escolas estão ligadas à rede pública de 

água e esgotos e possuem aquecimento central (o mais usado é a caldeira a lenha com 

radiadores). 

 No que respeita ao refeitório, podemos constatar que muitas das escolas possuem esta 

infra-estrutura de apoio, no entanto, o número de escolas que não possue é mesmo assim elevado 

(dezasseis). As refeições das crianças que não possuem refeitório nas suas escolas é assegurada, 

na maioria dos casos, noutras instituições. 

Globalmente, pudemos ainda verificar que as escolas se encontram razoavelmente dotadas 

de mobiliário escolar, estando este adequado aos níveis de ensino aí ministrados e num estado de 

conservação considerado bom ou razoável.  

Gostaríamos ainda de acrescentar que todas as escolas sede de agrupamento na cidade de 

Castelo Branco recebem turmas do 1º Ciclo, no entanto, é necessário um esforço adicional das 

mesmas para albergar estas crianças, uma vez que as escolas se debatem com problemas de salas 

de aula (necessidade de adaptações que nem sempre são as mais adequadas, como se pode 

observar na fig. 11), falta de infra-estruturas de apoio ao bom funcionamento (casas de banho),  
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bem como problemas ao nível do mobiliário escolar e principalmente de material didáctico- 

pedagógico adequado a estas crianças. 

 

                

Figura 11. Sala de Seminário adaptada para receber 1º Ciclo na Escola EBI Cidade de Castelo Branco 

 

Por último vamos caracterizar as escolas do concelho ao nível do número de crianças 

com necessidades educativas especiais e também o número de crianças beneficiárias de 

transporte escolar. O quadro seguinte ilustra estes aspectos: 
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Quadro 62. Necessidades educativas especiais e transporte escolar 

Agrupamentos Escolas 

Crianças com 

Necessidades 

Educativas 

Especiais 

Turmas com 

Crianças com 

Necessidades 

Educativas 

Especiais 

Crianças 

Beneficiárias 

Transporte 

Escolar 

Agrupamento 

da Escola 

A.S.Faria de 

Vasconcelos 

EBI Faria de Vasconcelos 8 3 0 

EB1 do Cansado 12 4 0 

EB1 da Horta de Alva  6 4 0 

EB1 da Nossa Senhora da Piedade 24 10 0 

EB1 de Malpica do Tejo 1 1 15 

Agrupamento 

de Escolas 

Afonso de Paiva 

 

EBI Afonso de Paiva 1 1 0 

EB1 da Mina 2 1 0 

EB1 de São Tiago 35 8 5 

EB1 do Castelo 4 2 0 

EB1 das Sarzedas 2 1 15 

EB1 do Freixial do Campo 0 0 8 

EB1 do Salgueiro do Campo 0 0 4 

 

Agrupamento 

de Escolas 

Cidade de 

Castelo Branco 

EBI Cidade de Cast. Branco 0 0 0 

EB1 da Boa Esperança 5 2 0 

EB1 do Matadouro 4 2 3 

EB1da Mata 0 0 28 

EB1dos Escalos de Baixo 1 1 1 

 

Agrupamento 

de Escolas João 

Roiz 

EBI João Roiz 5 2 0 

EB1da Quinta da Granja 7 4 8 

EB1do Valongo 0 0 0 

EB1de Cebolais de Cima 5 2 5 

EB1de Retaxo 3 2 3 

Agrupamento 

de Escolas de S. 

Vicente da 

Beira 

EBI de São Vicente da Beira 1 1 1 

EB1 do Ninho do Açor 0 0 0 

EB1 do Louriçal do Campo 1 1 0 

EB1 do Sobral do Campo 1 1 2 

Agrupamento 

de Escolas José 

Sanches 

EB1de Alcains 13 8 6 

EB1de Escalos de Cima 3 2 0 

EB1de Lardosa 4 2 5 

EB1 de Póvoa de Rio de Moinhos 5 2 6 

EB1de Tinalhas 4 2 0 

 EB1 do J. Escola João de Deus 0 0 26 

EB1 do C. S. Padres Redentoristas  0 0 12 

 Total 157 69 153 

 

Frequentam as escolas do 1º Ciclo do concelho cento e cinquenta e sete crianças com 

necessidades educativas especiais, distribuídas por sessenta e nove turmas. A sua distribuição 

por agrupamento é o seguinte: (a) no agrupamento da Escola Faria de Vasconcelos existem 

sessenta e uma crianças deste tipo pertencentes a vinte e duas turmas; (b) no agrupamento da 

Escola Afonso de Paiva existem quarenta e quatro crianças deste tipo pertencentes a treze 

turmas; (c) no agrupamento da Escola Cidade de Castelo Branco existem dez crianças deste tipo 

pertencentes a cinco turmas; (d) no agrupamento da Escola João Roiz existem vinte crianças 
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deste tipo pertencentes a dez turmas; (e) no agrupamento de São Vicente da Beira existem três 

crianças deste tipo pertencentes a três turmas; (f) no agrupamento de Alcains existem vinte e 

nove crianças deste tipo pertencentes a dezasseis turmas.  

As duas escolas da rede privada não possuem nenhuma criança com necessidades 

educativas especiais. 

Ao nível do transporte, são cento e cinquenta e três as crianças que beneficiam deste 

recurso. Destas, trinta e oito pertencem as escolas da rede privada. As escolas que apresentam 

um maior número de crianças a beneficiar deste transporte são a Escola do 1º Ciclo da Mata 

(vinte e oito crianças), Escola do 1º Ciclo de Malpica do Tejo (quinze crianças) e Escola do 1º 

Ciclo de Sarzedas (quinze crianças). 

 

 

10.1.2.3. Caracterização dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 

Após apresentação dos resultados referentes ao Ensino Pré-escolar e ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico, vamos agora centrar-nos nos resultados referentes aos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e 

também ao Ensino Secundário. 

Vamos começar por apresentar os estabelecimentos de ensino, referindo o agrupamento do 

qual fazem parte, a freguesia onde estão sediados, bem como o tipo de rede a que pertencem. 

 

Quadro 63. Estabelecimentos do 2º Ciclo do Ensino Básico por freguesia e tipo de rede 

Agrupamento de Escola Escola Freguesia Tipo de Rede 

Agrupamento de Escolas José 

Sanches 

Escola EB 2 José 

Sanches 
Alcains Pública 

Agrupamento de Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos 
Castelo Branco Pública 

Agrupamento de Escolas Afonso 

de Paiva 

Escola EBI Afonso de 

Paiva 
Castelo Branco Pública 

Agrupamento de Escolas de S. 

Vicente da Beira 

Escola EBI de São 

Vicente da Beira 
São Vicente da Beira Pública 

Agrupamento de Escolas Cidade 

Castelo Branco 

Escola EBI Cidade de 

Cast. Branco 
Castelo Branco Pública 

Agrupamento de Escolas João 

Roiz 
Escola EBI João Roiz Castelo Branco Pública 

 

 

No concelho de Castelo Branco podemos encontrar seis estabelecimentos de ensino, onde é 

ministrado o 2º Ciclo do Ensino Básico, todos eles pertencentes à rede de ensino pública, sendo 

os mesmos sede dos agrupamentos verticais, à excepção da Escola EB 2 José Sanches. Estes 
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estabelecimentos de ensino estão distribuídos por 3 freguesias (Castelo Branco, Alcains e São 

Vicente da Beira) e apenas a sede de concelho possui vários estabelecimentos de ensino (4) onde 

é ministrado o 2º Ciclo.  

 

Quadro 64. Estabelecimentos do 3º Ciclo do Ensino Básico por freguesia e tipo de rede 

Agrupamento de Escola/Escola Escola Freguesia Tipo de Rede 

Agrupamento de Escolas José 

Sanches 

Escola Secundária C/ 3º 

Ciclo de Alcains 
Alcains Pública 

Agrupamento de Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos 
Castelo Branco Pública 

Agrupamento de Escolas Afonso 

de Paiva 

Escola EBI Afonso de 

Paiva 
Castelo Branco Pública 

Agrupamento de Escolas de S. 

Vicente da Beira 

Escola EBI de São 

Vicente da Beira 
São Vicente da Beira Pública 

Agrupamento de Escolas Cidade 

Castelo Branco 

Escola EBI Cidade de 

Castelo Branco  
Castelo Branco Pública 

Agrupamento de Escolas João 

Roiz 
Escola EBI João Roiz Castelo Branco Pública 

Escola Secundária Amato 

Lusitano 

Escola Secundária C/ 3º 

Ciclo Amato Lusitano 
Castelo Branco Pública 

Escola Secundária Nuno Álvares 
Escola Secundária C/ 3º 

Ciclo Nuno Álvares 
Castelo Branco Pública 

 

A ministrar 3º Ciclo do Ensino Básico, encontramos no concelho de Castelo Branco oito 

estabelecimentos de ensino. Também aqui pudemos constatar que todos pertencem à rede 

pública e estão distribuídos, à semelhança do que acontece no 2º Ciclo, por 3 freguesias (Castelo 

Branco, Alcains e São Vicente da Beira). Constatamos de igual modo que apenas a sede de 

concelho possui vários estabelecimentos de ensino (seis) onde é ministrado o 3º Ciclo do Ensino 

Básico. 

 

 
Quadro 65. Estabelecimentos do Ensino Secundário por freguesia e tipo de rede 

Agrupamento de Escola/Escola Escola Freguesia Tipo de Rede 

Agrupamento de Escolas José 

Sanches 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de 

Alcains 
Alcains Pública 

Agrupamento de Escolas A.F. de 

Vasconcelos 
Escola EBI A.F. de Vasconcelos Castelo Branco Pública 

Escola Secundária Amato Lusitano 
Escola Secundária C/ 3º Ciclo 

Amato Lusitano 
Castelo Branco Pública 

Escola Secundária Nuno Álvares 
Escola Secundária C/ 3º Ciclo 

Nuno Álvares 
Castelo Branco Pública 
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Relativamente ao Ensino Secundário, encontramos no concelho de Castelo Branco quatro 

estabelecimentos de ensino. À semelhança dos ciclos anteriores também aqui podemos constatar 

que todos pertencem à rede pública e estão distribuídos por apenas duas freguesias (Castelo 

Branco e Alcains). Constatamos, de igual modo, que apenas a sede de concelho possui vários 

estabelecimentos de ensino (três) onde é ministrado o Ensino Secundário.  

Após apresentação dos diferentes estabelecimentos de ensino a ministrar 2º Ciclo, 3º Ciclo 

e Secundário no concelho de Castelo Branco, vamos debruçar-nos sobre a evolução da 

população escolar nesses mesmos ciclos de ensino, começando por analisar a evolução nas 

diferentes escolas e posteriormente os valores totais. 

No 2º Ciclo do Ensino Básico os resultados expressos nas diferentes escolas revelam 

oscilações ascendentes e descendentes ao longo dos anos desde 2000/2001 até 2006/2007. 

Relativamente ao ano lectivo presente e ao anterior podemos observar que em três das escolas 

(Escola EB 2 José Sanches, Escola EBI Cidade de Castelo Branco e Escola EBI João Roiz) 

houve um decréscimo do número de alunos, enquanto que nas outras três (Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos, Escola EBI Afonso de Paiva e Escola EBI de São Vicente da Beira) houve um 

aumento do número de alunos, sendo registado o crescimento maior na Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos (mais sessenta e um alunos que no ano anterior). 

 

Quadro 66. Evolução da população 2º Ciclo do Ensino Básico nas diferentes escolas 

 Ano Lectivo 

Agrupamento de 

Escola 
Escola 

Ano de 

Escolaridade 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

Agrupamento de 

Escolas José 

Sanches 

Escola EB 2 José 

Sanches 

5º ano 79 82 90 96 90 97 89 

6º ano 95 84 80 85 86 89 67 

Sub-total 174 166 170 181 176 186 156 

Agrupamento de 

Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos 

5º ano 0 64 72 65 63 70 118 

6º ano 0 0 67 58 49 50 63 

Sub-total 0 64 139 123 112 120 181 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

Escola EBI Afonso 

de Paiva 

5º ano 152 170 130 157 117 114 121 

6º ano 335 159 168 126 145 117 126 

Sub-total 487 329 298 283 262 231 247 

Agrupamento de 

Escolas de S. 

Vicente da Beira 

Escola EBI de São 

Vicente da Beira 

5º ano 30 28 28 21 29 31 29 

6º ano 29 14 27 32 16 26 29 

Sub-total 59 42 55 53 45 57 58 

Agrupamento de 

Escolas Cidade 

Castelo Branco 

Escola EBI Cidade 

de Castelo Branco  

5º ano 167 129 136 152 133 121 107 

6º ano 200 156 124 134 129 128 118 

Sub-total 367 285 260 286 262 249 225 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 

Escola EBI João 

Roiz 

5º ano 182 122 135 149 137 143 109 

6º ano 0 162 117 124 152 135 143 

Sub-total 182 284 252 273 289 278 252 

Total 1269 1170 1174 1199 1146 1121 1119 
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Gráfico 25. Evolução dos alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (valores totais) 
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Relativamente aos valores totais sobre a evolução do número de alunos que frequentam o 

2º Ciclo do Ensino Básico nas diferentes escolas do concelho de Castelo Branco, podemos 

verificar, pela análise do quadro e gráfico anteriores, que houve um decréscimo acentuado do 

número de alunos do ano lectivo 2000/2001 para o ano 2001/2002, seguido de um acréscimo até 

ao ano 2003/2004 (o aumento foi menor que o decréscimo verificado anteriormente). Desde o 

ano lectivo 2003/2004 até ao ano lectivo presente (2006/2007) tem havido sempre diminuição do 

número de alunos (embora o decréscimo verificado neste último ano seja praticamente 

inexistente, apenas 2 alunos). 

No 3º Ciclo do Ensino Básico os resultados expressos nas diferentes escolas revelam, à 

semelhança do ciclo anterior, oscilações ascendentes e descendentes ao longo dos anos desde 

2000/2001 até 2006/2007. Podemos observar no quadro que se segue, que nalgumas das escolas 

em determinados anos lectivos não funcionou o 3º Ciclo do Ensino Básico (sendo os casos mais 

notórios os da Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares e Escola Secundária C/ 3º Ciclo 

Amato Lusitano). Se compararmos os resultados dos dois últimos anos lectivos podemos 

constatar que, à excepção das Escolas Afonso de Paiva e Cidade de Castelo Branco, em todas as 

outras se verificou um aumento do número de alunos. 
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Quadro 67. Evolução da população 3º Ciclo do Ensino Básico nas diferentes escolas 

 Ano Lectivo 

Agrupamento de 

Escola/Escola 
Escola 

Ano de 

Escolaridade 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

Agrupamento de 

Escolas José 

Sanches 

Escola Secundária 

C/ 3º Ciclo de 

Alcains 

7º ano 40 34 33 81 110 99 94 

8º ano 47 48 35 54 67 66 71 

9º ano 41 35 44 71 71 63 106 

Sub-total 128 117 112 206 248 228 271 

Agrupamento de 

Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos 

7º ano 124 95 70 81 76 74 109 

8º ano 69 88 82 66 59 67 53 

9º ano 51 60 76 89 56 69 92 

Sub-total 244 243 228 236 191 210 254 

Agrupamento de 

Escolas Afonso de 

Paiva 

Escola EBI Afonso 

de Paiva 

7º ano 106 184 133 126 118 130 82 

8º ano 39 97 161 119 102 106 102 

9º ano 88 38 92 153 121 96 136 

Sub-total 233 319 386 398 341 332 320 

Agrupamento de 

Escolas de S. 

Vicente da Beira 

Escola EBI de São 

Vicente da Beira 

7º ano 42 0 34 29 35 27 31 

8º ano 26 19 30 31 31 31 26 

9º ano 32 22 31 28 30 18 28 

Sub-total 100 41 95 88 96 76 85 

Escola Secundária 

Amato Lusitano 

Escola Secundária 

C/ 3º Ciclo Amato 

Lusitano 

7º ano 0 0 0 0 0 40 52 

8º ano 87 0 0 0 0 0 33 

9º ano 96 83 0 0 0 0 0 

Sub-total 183 83 0 0 0 40 85 

Agrupamento de 

Escolas Cidade 

Castelo Branco 

Escola EBI Cidade 

de Castelo Branco  

7º ano 129 168 140 130 130 140 110 

8º ano 104 124 171 114 121 125 113 

9º ano 103 81 114 150 107 93 116 

Sub-total 336 373 425 394 358 358 339 

Agrupamento de 

Escolas João Roiz 

Escola EBI João 

Roiz 

7º ano 156 102 159 131 130 112 108 

8º ano 0 140 103 131 100 112 93 

9º ano 0 0 120 80 123 91 117 

Sub-total 156 242 382 342 353 315 318 

Escola Secundária 

Nuno Álvares 

Escola Secundária 

C/ 3º Ciclo Nuno 

Álvares 

7º ano 0 0 0 72 72 88 83 

8º ano 0 0 0 0 68 74 90 

9º ano 0 142 0 0 0 77 80 

Sub-total 0 142 0 72 140 239 253 

Total 1380 1560 1628 1736 1727 1798 1925 
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Gráfico 26. Evolução dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico (valores totais) 
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Relativamente aos valores totais sobre a evolução do número de alunos que frequentam o 

3º Ciclo do Ensino Básico nas diferentes escolas do concelho de Castelo Branco, podemos 

verificar pela análise do quadro e gráfico anteriores, que tem havido um aumento do número de 

alunos desde o ano lectivo 2000/2001 até 2003/2004, seguido de um ligeiro decréscimo até ao 

ano lectivo de 2004/2005, a partir do qual se retomou a trajectória ascendente até ao ano lectivo 

actual. Relativamente aos dados do 3º Ciclo do Ensino Básico gostaríamos de realçar que desde 

o ano lectivo 2000/2001 até ao ano lectivo 2006/2007 houve um aumento de 545 alunos nas 

escolas do concelho de Castelo Branco. 

Ao nível do Ensino Secundário os resultados expressos nas diferentes escolas revelam 

também, tal como ocorreu nos ciclos anteriores, oscilações ascendentes e descendentes ao longo 

dos anos desde 2000/2001 até 2006/2007. Podemos observar no quadro e gráfico abaixo que uma 

das escolas deixou de ter este nível de ensino no presente ano lectivo passando mesmo a 

designar-se Escola EBI A.F. de Vasconcelos. Se compararmos os resultados dos dois últimos 

anos lectivos, podemos constatar que à excepção da escola que deixou de ministrar este ciclo de 

ensino, em todas as outras se verificou um aumento do número de alunos. 
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Quadro 68. Evolução da população do Ensino Secundário por agrupamento de escolas e escola 

 Ano Lectivo 

Agrupamento de 

Escola/Escola 
Escola 

Ano de 

Escolaridade 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

Agrupamento de 

Escolas José 

Sanches 

Escola Secundária 

C/ 3º Ciclo de 

Alcains 

10º ano 122 107 94 78 75 48 53 

11º ano 98 104 91 72 76 62 61 

12º ano 89 94 91 73 66 72 86 

Sub-total 309 305 276 223 217 182 200 

Agrupamento de 

Escolas A.F. de 

Vasconcelos 

Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos 

10º ano 68 38 21 37 39 24 0 

11º ano 79 42 31 0 20 21 0 

12º ano 91 51 40 27 18 21 0 

Sub-total 238 131 92 64 77 66 0 

Escola Secundária 

Amato Lusitano 

Escola Secundária 

C/ 3º Ciclo Amato 

Lusitano 

10º ano 302 316 286 265 258 254 349 

11º ano 220 181 195 235 241 210 279 

12º ano 295 237 146 197 254 283 310 

Sub-total 817 734 627 697 753 747 938 

Escola Secundária 

Nuno Álvares 

Escola Secundária 

C/ 3º Ciclo Nuno 

Álvares 

10º ano 152 244 267 187 231 240 254 

11º ano 141 218 171 185 183 208 228 

12º ano 130 250 216 210 238 242 346 

Sub-total 423 712 654 582 652 690 828 

Total 1787 1882 1649 1566 1699 1685 1804 

 

 

Gráfico 27. Evolução dos alunos do Ensino Secundário (valores totais) 
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Relativamente aos valores totais sobre a evolução do número de alunos que frequentam o 

Ensino Secundário nas diferentes escolas do concelho de Castelo Branco, podemos verificar, 

pela análise do quadro e gráfico anteriores, que do ano lectivo 2000/2001 para 2001/2002 houve 

um crescimento da população escolar neste nível de ensino, seguido de um decréscimo 

acentuado até ao ano 2003/2004, a partir do qual se retomou a trajectória ascendente até ao ano 
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lectivo actual (apesar do ligeiro decréscimo registado entre 2004/2005 e 2005/2006). 

Relativamente aos dados do Ensino Secundário gostaríamos de realçar, mesmo assim, que o 

valor obtido no presente ano lectivo é o mais elevado desde 2002/2003. 

De seguida vamos fazer uma análise aos recursos humanos das diferentes escolas do 

concelho. Começamos por apresentar os resultados de cada uma das escolas individualmente e 

no final faremos um quadro geral do concelho. 

A escola E.B. 2 José Sanches, possui oito turmas de Segundo Ciclo (quatro turmas de 5º 

ano e quatro turmas de 6º ano) e é frequentada por cento e cinquenta e seis alunos. A escola 

possui vinte e seis docentes distribuídos pelos dois anos de escolaridade aí ministrados, bem 

como dezanove funcionários. 

 

Quadro 69. Recursos humanos na Escola EB 2 José Sanches 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 
Nº de Professores Funcionários 

EB 2 José Sanches 
5º 4 89 

26 19 
 

6º 4 67  

Total 8 156 26 19 

A Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains possui vinte e duas turmas distribuídas desde o 

7º até ao 12º ano de escolaridade, onde se incluem uma turma do Ensino Secundário Recorrente 

e cinco turmas de diferentes Cursos de Educação e Formação (CEF de Informática, CEF de 

Fotografia, CEF de Práticas Administrativas Tipo3, CEF de Práticas Administrativas Tipo4 e 

CEF de Práticas Administrativas Tipo5). A escola é frequentada por um total de quatrocentos e 

setenta e um alunos (trezentos e cinquenta e seis do ensino regular, trinta e oito do Ensino 

Secundário Recorrente e sessenta e sete nos Cursos de Educação e Formação). A escola possui 

ainda cento e trinta docentes e trinta e oito funcionários. 

 

Quadro 70. Recursos humanos na Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 
Funcionários 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de 

Alcains 

7º 4 94 

130 38 

8º 3 71 

9º 3 58 

10º 2 38 

11º 2 46 

12º 2 49 

CEF de Informática 1 20 

CEF de Fotografia 1 14 

CEF de Pr.Ad. - T3 1 14 

CEF de Pr.Ad. - T4 1 11 

CEF de Pr.Ad. - T5 1 8 

E. S. Recorrente 1 48 

TOTAL 22 471 130 38 
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A Escola EBI A.F. de Vasconcelos possui vinte e duas turmas distribuídas desde o 5º ano 

até ao 9º ano de escolaridade, onde se incluem quatro turmas de diferentes Cursos de Educação e 

Formação (CEF Electricidade de Instalações, CEF de Empregado Comercial, CEF de 

Pintor/Decorador Cerâmico e CEF de Operador de Informática) e uma turma do Curso de 

Formação Complementar de Assistente Administrativo (CFC). Podemos constatar que esta 

escola embora seja Secundária, não tem qualquer turma pertencente a este nível de ensino no 

presente ano lectivo. A escola é frequentada por um total de quatrocentos e trinta e cinco alunos 

(trezentos e sessenta e nove do ensino regular e sessenta e seis nos cursos de Educação e 

Formação e de Formação Complementar). A escola possui ainda cinquenta e sete docentes e 

trinta e um funcionários. 

 

Quadro 71. Recursos humanos na Escola EBI A.F. de Vasconcelos 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 
Funcionários 

Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos 

5º 5 118 
20 

31 

6º 3 63 

7º 3 72 

21 8º 3 53 

9º 3 63 

10º 0 0 

0 11º 0 0 

12º 0 0 

CEF de Electricidade de Instalações – T2 1 14 

16 

CEF de Empregado Comercial – T2 1 12 

CEF de Pintor / Decorador Cerâmico – T2 1 12 

CEF de Operador de Informática – T3 1 16 

CFC de Assistentes Administrativos – T3 1 12 

TOTAL 22 435 57 31 

 

A Escola EBI Afonso de Paiva, possui trinta e duas turmas distribuídas desde o 5º ano até 

ao 9º ano de escolaridade, onde se incluem duas turmas de Plano Integrado de Educação e 

Formação (PIEF), quatro turmas de Educação e Formação de Adultos (EFA – a funcionar no 

Estabelecimento Prisional de Castelo Branco) e uma turma de Ensino Nocturno. A escola é 

frequentada por um total de seiscentos e trinta e três alunos (quinhentos e trinta do ensino 

regular, trinta e sete do Plano Integrado de Educação e Formação, dezasseis do Ensino Nocturno 

e cinquenta do curso de Educação e Formação de Adultos). A escola possui ainda noventa e dois 

docentes e quarenta funcionários. 
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Quadro 72. Recursos humanos na Escola EBI Afonso de Paiva 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 
Funcionários 

Escola EBI Afonso de Paiva 

5º 5 121 
52 

40 

6º 6 109 

7º 4 82 

32 8º 5 102 

9º 5 116 

PIEF 2º Ciclo 1 17 
7 

PIEF 3º Ciclo 1 20 

Ensino Nocturno 1 16 5 

EFA B2 escolar 2 22 5 

EFA B3 escolar 2 28 5 

TOTAL 32 633 92 40 

 

A Escola EBI de São Vicente da Beira, possui onze turmas distribuídas desde o 5º ano até 

ao 9º ano de escolaridade, onde se incluem uma turma do Curso de Educação e Formação de 

Carpintaria (CEF) e uma turma do Curso de Formação Complementar de empreendedorismo 

(CFC). A escola é frequentada por um total de cento e quarenta e nove alunos (cento e trinta do 

ensino regular, treze do Curso de Educação e Formação e seis do Curso de Formação 

Complementar). A escola possui ainda cinquenta e dois docentes e vinte e três funcionários. 

 

Quadro 73. Recursos Humanos na Escola EBI de São Vicente da Beira 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 
Funcionários 

Escola EBI de São Vicente da 

Beira 

5º 2 29 
16 

23 

6º 2 29 

7º 2 31 
 

18 
8º 1 13 

9º 2 28 

CEF de Carpintaria – T2 1 13 9 

CFC de Empreendedorismo - T4 1 6 9 

TOTAL 11 149 52 23 

 

A Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano possui quarenta e duas turmas 

distribuídas desde o 7º ano até ao 12º ano de escolaridade, onde se incluem oito turmas do 

Ensino Secundário Recorrente (duas de 10º ano, duas de 11º ano, uma de 12º ano e três de 

unidades capitalizáveis). A escola é frequentada por um total de mil e vinte e três alunos 

(oitocentos e cinquenta e cinco do ensino regular e cento e sessenta e oito do Ensino Secundário 

Recorrente). A escola possui ainda cento e quarenta docentes e quarenta funcionários. 
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Quadro 74. Recursos humanos na Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 
Nº de Professores Funcionários 

Escola Secundária 

C/ 3º Ciclo Amato 

Lusitano 

7º 2 52 

140 40 

8º 2 33 

9º 0 0 

10º  12 280 

11º  9 240 

12º  9 250 

Ensino Recorrente - 10º 2 49 

Ensino Recorrente – 11º 2 19 

Ensino Recorrente – 12º 1 50 

Ensino Recorrente – unidades capitalizáveis 3 50 

TOTAL 42 1023 140 40 

 

 

A Escola EBI Cidade de Castelo Branco possui vinte e três turmas distribuídas desde o 5º 

ano até ao 9º ano de escolaridade e é frequentada por um total de quinhentos e sessenta e quatro 

alunos. A escola possui ainda sessenta e cinco docentes e trinta e quatro funcionários. 

 

Quadro 75. Recursos humanos na Escola EBI Cidade de Castelo Branco 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 
Funcionários 

Escola EBI Cidade 

 de Castelo Branco 

5º 4 107 
31 

34 

6º 5 118 

7º 4 110 

34 8º 5 113 

9º 5 116 

TOTAL 23 564 65 34 

 

A Escola EBI João Roiz possui vinte e cinco turmas distribuídas desde o 5º ano até ao 9º 

ano de escolaridade e é frequentada por um total de quinhentos e setenta alunos. A escola possui 

ainda setenta e seis docentes e trinta funcionários. 

 

Quadro 76. Recursos humanos na Escola EBI João Roiz 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 
Funcionários 

Escola EBI João Roiz 

5º 5 109 
35 

30 

6º 6 143 

7º 5 108 

41 8º 4 93 

9º 5 117 

TOTAL 25 570 76 30 

  

A Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares possui quarenta e quatro turmas distribuídas 

desde o 7º ano até ao 12º ano de escolaridade, onde se incluem onze turmas do Ensino 
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Secundário Recorrente (três de 10º ano, uma de 11º ano, uma de 12º ano e seis de unidades 

capitalizáveis). A escola é frequentada por um total de mil quatrocentos e onze alunos 

(oitocentos e cinquenta e cinco do ensino regular, duzentos e vinte e seis do Ensino Secundário 

Recorrente e também trezentos e trinta a frequentar o curso de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências). A escola possui ainda cento e sessenta e cinco docentes e 

quarenta e nove funcionários. 

 

Quadro 77. Recursos humanos na Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 
Funcionários 

Escola Secundária C/ 

3º Ciclo Nuno Álvares 

7º 3 83 

44 

49 

8º 4 90 

9º 3 80 

10º 8 207 

74 11º 8 214 

12º 7 181 

Ensino Recorrente  10º ano 3 47 15 

Ensino Recorrente  11º ano 1 14 9 

Ensino Recorrente  12º ano 1 7 8 

Ensino Recorrente – unidades capitalizáveis 6 158 12 

RVCC  330 5 

TOTAL 44 1411 165 49 

 
 

Passamos agora a apresentar o quadro geral relativo aos recursos humanos existentes nas 

escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário do concelho de Castelo Branco. 

 

Quadro 78. Recursos humanos das escolas do concelho (total) 

Escolas Nº de Turmas Nº de Alunos Nº de Professores Funcionários 

Escola EB 2 José Sanches 8 156 26 19 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains 22 471 130 38 

Escola EBI A.F. de Vasconcelos 22 435 57 30 

Escola EBI Afonso de Paiva 32 633 92 40 

Escola EBI de São Vicente da Beira 11 149 52 23 

Escola EBI Cidade de Castelo Branco  23 564 65 34 

Escola EBI João Roiz 25 570 76 30 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato 

Lusitano 
42 1023 140 40 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno 

Álvares 
44 1411 165 49 

Total 229 5412 803 303 
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O quadro anterior mostra que as nove escolas onde são ministrados o 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e Ensino Secundário do concelho de Castelo Branco possuem na sua totalidade 

duzentas e vinte e nove turmas, envolvendo um total de cinco mil quatrocentos e doze alunos, 

oitocentos e três professores e trezentos e três funcionários. 

Os resultados referentes ao concelho de Castelo Branco mostram-nos que paralelamente ao 

ensino regular, existem outros tipos de formação que o vão complementar. Um dos tipos de 

ensino aos quais nos referimos é o Ensino Recorrente (ER) que é uma modalidade de ensino que 

integra o subsistema da educação de adultos, permitindo a obtenção de um diploma ou 

certificado, equivalentes aos conferidos pelo ensino regular. Assegura, assim, uma segunda 

oportunidade de acesso à escolaridade, aos que dela não usufruíram na idade própria, aos que 

abandonaram precocemente o sistema educativo e aos que o procuram por razões de promoção 

profissional ou cultural. Constitui um modelo de ensino integrado de educação e formação de 

adultos, em que se oferece a possibilidade de realização de estudos tipicamente organizados em 

horário pós-laboral. 

A idade mais elevada da maioria dos alunos que procuram este tipo de ensino e as suas 

experiências pessoais mais complexas e diversificadas implicam geralmente uma acentuada 

heterogeneidade nos grupos/turmas que se constituem nas escolas que oferecem este ensino. Esta 

especificidade e variedade dos públicos a que se destina o ensino recorrente leva a uma oferta 

específica e autónoma em relação a outras modalidades de ensino formal, no que se refere a 

condições de acesso e de frequência, organização curricular e pedagógica, programas e avaliação 

dos alunos. Oferece assim uma maior flexibilidade e diversidade das formas de organização, de 

frequência e avaliação das aprendizagens. Assegura, porém, o paralelismo de níveis de ensino e 

tipologias das certificações, de modo a dar equivalência às existentes no ensino formal regular. 

Privilegia-se neste tipo de ensino uma pedagogia diferenciada, conducente à autonomia e 

valorização dos saberes e experiências pertinentes do formando. A organização modular do 

currículo responde à necessidade de uma maior flexibilidade deste face à maior variabilidade 

cultural, etária, de disponibilidade pessoal e motivacional dos alunos deste ensino. O modelo de 

avaliação definido articula a avaliação contínua em contexto de turma, com a capitalização de 

blocos ou módulos de aprendizagem em que se encontram estruturados os programas das várias 

disciplinas curriculares. Admitem-se diferentes modalidades de frequência, com ou sem controlo 

de presença nas actividades lectivas, em articulação directa com as modalidades de avaliação, 

como meio de responder a diversos ritmos e condições de participação nas aprendizagens 

organizadas pela escola. 
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O Ensino Recorrente, enquanto valência da educação de adultos, visa a aquisição e 

desenvolvimento de atitudes, valores, competências e conhecimentos que favoreçam o 

crescimento cultural do aluno e a melhoria do desempenho dos seus diferentes papéis na 

sociedade. O acesso a qualquer nível do ensino recorrente depende da apresentação de 

certificado de conclusão do nível precedente ou de avaliação diagnóstico globalizante que 

estabeleça a respectiva equivalência.  

Outra modalidade de ensino oferecida em diferentes escolas do concelho são os Cursos de 

Educação e Formação (CEF), que se constituem também eles como uma alternativa ao ensino 

regular para a frequência da escolaridade de seis, nove ou doze anos, oferecendo, 

simultaneamente, a qualificação escolar e profissional necessárias para a entrada no mundo do 

trabalho. Os CEF foram criados pelo Dec-Lei nº 74/04 de 26 de Março, com o objectivo da 

“…promoção do sucesso escolar, bem como a prevenção dos diferentes tipos de abandono 

escolar, designadamente o desqualificado”. Para atingir este duplo objectivo seguem orientações 

metodológicas específicas, integrando quatro componentes de formação: - Sócio cultural, 

Científica, Tecnológica e Prática. Os cursos têm como público alvo os jovens com quinze ou 

mais anos, em risco de abandono escolar, ou que abandonaram antes da conclusão do 12º ano de 

escolaridade, ou tendo-o concluído sem qualificação profissional, pretendam adquiri-la para 

ingresso no mundo do trabalho. Para responder aos diferentes perfis de habilitações de entrada e 

níveis de ensino em que se desenrolam os CEF`s existem sete tipologias de cursos que são 

desenvolvidos pela rede das escolas públicas, particulares e cooperativas, escolas profissionais e 

pelos centros de gestão directa ou participada do Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP). 

Um outro tipo de ensino oferecido no concelho são os Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (EFA), que se constituem como uma oferta integrada de Educação e Formação para 

indivíduos com idade igual ou superior a dezoito anos, que possuam baixos níveis de 

escolaridade e de qualificação profissional. Estes cursos proporcionam uma dupla certificação 

escolar e profissional, correspondendo, nesta fase da oferta formativa, à escolaridade básica de 

nove, seis ou quatro anos e aos níveis II e I de qualificação profissional. A concepção curricular 

dos cursos EFA deve respeitar um sistema modular (módulos organizados por competências, 

subdivididos em unidades de formação, com coerência interna) que inclua componentes 

integradas de formação de base e de formação profissionalizante.  

Uma outra modalidade de formação oferecida pelas escolas do concelho são os Planos 

Integrados de Educação e Formação (PIEF), que se apresentam como uma medida de excepção e 

remediação para jovens que abandonaram o sistema de ensino precocemente, rejeitando outras 
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formações existentes quer no sistema educativo, quer na formação profissional. Estes Planos 

Integrados de Educação e Formação têm como principais objectivos o cumprimento da 

escolaridade obrigatória a menores a partir dos quinze anos (quando os jovens se encontrem em 

situação de exploração de trabalho infantil) favorecendo a sua certificação escolar e profissional, 

e também o cumprimento da escolaridade obrigatória associada a uma qualificação profissional 

relativamente a menores com idade igual ou superior a dezasseis anos que celebrem contratos de 

trabalho. É uma medida de inclusão social que se concretiza através de Planos de Educação e 

Formação individualizados que integram uma componente de escolarização que favorece o 

cumprimento da escolaridade obrigatória, uma componente de formação para a ocupação e 

orientação vocacional, de acordo com os interesses e expectativas evidenciadas durante a 

intervenção, e uma componente de educação para a cidadania com o desenvolvimento de 

actividades de interesse social, comunitário e de solidariedade, com a finalidade de promover a 

integração social, com a mobilização de saberes relacionais e sociais. Para os jovens com idade 

igual ou superior a dezasseis anos, os Planos de Educação e Formação individualizados integram 

uma componente de escolarização que favorece o cumprimento da escolaridade obrigatória e 

uma componente de formação em contexto de trabalho, de acordo com os interesses e 

expectativas evidenciadas por cada menor durante a intervenção. As actividades das 

componentes de formação em contexto de trabalho e de educação para a cidadania desenvolvem-

se em articulação com entidades públicas e privadas da comunidade local, cuja intervenção seja 

considerada adequada às aprendizagens que se pretendem assegurar, nomeadamente, onde se 

privilegiem os critérios de natureza pedagógica, a integração e a inclusão social.  

Finalmente e em complemento das formações apresentadas anteriormente podemos 

encontrar no concelho Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(CRVCC), cujo objectivo principal é reconhecer, validar e certificar competências adquiridas 

pelos adultos maiores de dezoito anos em contextos formais e informais ao longo da vida, com 

vista a certificação escolar de nível Básico ou Secundário (certificado e diploma do 1º, 2º ou 3º 

Ciclos ou Secundário). Os Centros surgem a partir de entidades públicas e privadas com forte 

enraizamento local que são, para o efeito, acreditadas pelo Sistema Nacional de Acreditação de 

Entidades da Direcção Geral de Formação Vocacional (DGFV). Os centros de RVCC 

estruturam-se a partir do Referencial de Competências Chave de Educação e Formação de 

Adultos da DGFV (que abrange quatro áreas de competência – chave: Linguagem e 

Comunicação, Matemática para a Vida, Tecnologias da Informação e Comunicação e Cidadania 

e Empregabilidade), dos Eixos de Acção (Eixo de Reconhecimento de Competências, Eixo de 
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Validação de competências-chave e Eixo de Certificação de competências-chave) e das Funções 

(Funções de Informação, de Aconselhamento, de Acompanhamento e de Provedoria).  

Após apresentação dos recursos humanos afectos aos diferentes estabelecimentos de ensino 

presentes no concelho de Castelo Branco, bem como dos diferentes tipos de formação aí 

ministrados vamos fazer uma análise sobre os recursos físicos existentes nas escolas. 

 

Quadro 79. Recursos físicos das escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 Escola 
N

º 
A
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R
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Escola EB 2 José Sanches 156 8 1 1 2 4 1 1 0 1 1 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de 

Alcains 
471 21 0 3 0 0 1 2 0 1 1 

Escola EBI A.F. de Vasconcelos  435 14 1 2 1 3 1 1 0 1 1 

Escola EBI Afonso de Paiva 567 21 1 2 1 5 1 3 0 1 1 

Escola EBI de São Vicente da Beira 149 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato 

Lusitano 
1023 27 1 5  0 4 1 1 1 1 1 

Escola EBI Cidade de Castelo 

Branco  
564 25 1 3 1 3 1 1 1 1 1 

Escola EBI João Roiz 570 26 2 2 1 5 2 1 1 1 1 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno 

Álvares 
1081 22 1 2 0 4 3 3 1 2 1 

Total 5016 172 10 21 7 29 12 14 5 10 9 

 

Relativamente aos recursos físicos das escolas do 2º, 3º Ciclos e Secundário do concelho de 

Castelo Branco, pela análise do quadro anterior podemos constatar que para além das salas de 

aula normais, todas elas possuem outras salas com diferentes características de apoio à 

leccionação. Um aspecto a salientar e que está muito interligado à qualidade do ensino que pode 

ser ministrado nas diferentes escolas, tem a ver com o facto de todas elas possuírem salas de 

Informática, Laboratórios de Física/Química e de Ciências, bem como Biblioteca. Um outro 

aspecto a registar tem a ver com o facto de todas possuírem Refeitório. 

Em termos globais, as nove escolas do concelho possuem cento e setenta e duas salas de 

aula normais, dez salas Polivalentes (apenas a Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains não 

possui nenhuma destas salas, enquanto que as escolas EBI de São Vicente da Beira e João Roiz 

possuem duas salas cada); vinte e uma salas de Informática (à excepção das escolas EB 2 José 
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Sanches e EBI de São Vicente da Beira, todas possuem duas ou mais salas); sete salas de Música 

(apenas as escolas Secundárias C/ 3º Ciclo de Alcains, Amato Lusitano e Nuno Álvares não 

possuem); vinte e nove salas de Educação Visual (apenas a escola Secundária C/ 3º Ciclo de 

Alcains não possui nenhuma destas salas e à excepção da escola EBI de São Vicente da Beira, 

todas as outras escolas possuem 3 ou mais salas); doze laboratórios de Física/Química e catorze 

laboratórios de Ciências (todas as escolas possuem pelo menos um laboratório de cada uma das 

áreas científicas mencionadas); cinco laboratórios Audiovisuais (quatro das escolas não possuem 

este tipo de infra-estrutura); dez Bibliotecas (todas as escolas possuem esta infra-estrutura e cabe 

mesmo salientar que a escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares possui duas bibliotecas) e 

nove refeitórios (um por escola). 

Os resultados apresentados no quadro que segue permitem verificar que o rácio 

professor/aluno das escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário é baixo 

em todas elas, oscilando entre os três professores por aluno na Escola EBI de São Vicente da 

Beira e os nove professores por aluno na Escola EBI Cidade de Castelo Branco. Quando 

olhamos para os rácios aluno/sala os resultados são completamente diferentes, uma vez que os 

números oscilam entre os dezanove alunos por sala na Escola EBI de São Vicente da Beira, e os 

Trinta e nove alunos por sala na Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares. Relativamente aos 

rácios Professores/Sala de aula, pode-se constatar que os números são também elevados, uma 

vez que o número de professores por sala de aula oscila entre três na Escola EB 2 José Sanches e 

oito na Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares.  

 

Quadro 80. Rácios das escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

Escola 
Rácio 

Alunos/Professor 

Rácio 

Alunos/Sala 

Rácio 

Professores/Sala 

Escola EB 2 José Sanches 6 20 3 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains 4 20 6 

Escola EBI A.F. de Vasconcelos 8 31 4 

Escola EBI Afonso de Paiva 7 27 4 

Escola EBI de São Vicente da Beira 3 19 7 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano 7 38 5 

Escola EBI Cidade de Castelo Branco 9 23 3 

Escola EBI João Roiz 8 22 3 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares 7 39 8 

Nos cálculos apenas foram tidos em conta os alunos que frequentam o ensino diurno e as salas de aula normais 

 

Relativamente aos rácios evidenciados anteriormente, não se deve fazer uma leitura 

semelhante àquela que foi feita para os Jardins de Infância e 1º Ciclo, porque enquanto nestes 

dois níveis de ensino os alunos têm um professor titular da turma, no 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário os alunos têm professores por grupos disciplinares, daí a 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

128 

justificação para os valores apresentados ao nível dos rácios Alunos/Professor e 

Professores/Sala. Relativamente ao número de alunos por sala os resultados elevados poderão ser 

atenuados pelo facto de se ter levado em linha de conta apenas as salas de aula normais e como 

sabemos, nestes níveis de ensino os alunos estão igualmente em salas laboratoriais, salas de 

Educação Visual e mesmo no Pavilhão/Ginásio ou no espaço exterior com aulas de Educação 

Física, o que de alguma forma atenua certamente os valores apresentados. 

Relativamente às taxas de ocupação das salas de aula das escolas do 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário, gostaríamos de esclarecer que o número máximo de 

alunos por turma (100%) pode variar entre os vinte e quatro e os vinte e oito alunos, e que no 

caso das turmas terem alunos com necessidades educativas especiais (NEE), esse número baixa 

para os vinte alunos. No entanto, como o número de salas envolvidas no estudo é bastante 

elevado, decidimos, para facilitar os cálculos, considerar 100% de taxa de ocupação as turmas 

constituídas por vinte e cinco alunos. De acordo com a premissa anterior, pudemos constatar que 

as taxas de ocupação encontradas nas escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário no concelho de Castelo Branco são bastante elevadas (apenas duas escolas têm uma 

taxa inferior a 80%, apresentando mesmo quatro escolas taxas de ocupação superiores a 100%, 

como são os casos da Escola EBI A.F. de Vasconcelos, Escola EBI Afonso de Paiva, Escola 

Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano e Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares). 

Gostaríamos de salientar, no entanto, que na taxa de ocupação apresentada apenas foram 

incluídas as salas de aula normais. O facto de na maioria das escolas dos 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário as turmas passarem também por outras salas (laboratórios, salas 

de EVT, de Música e de Ed. Física) pode fazer com que essas mesmas taxas de ocupação sejam 

em todas elas ligeiramente inferior às apresentadas.  

 
Quadro 81. Taxas de ocupação das escolas dos 2º, 3º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Escola 
Nº de salas de aula a 

funcionar 

Total de alunos do 

ensino diurno 

Taxa de 

Ocupação 

Escola EB 2 José Sanches 8 156 78% 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains 21 423 81% 

Escola EBI A.F. de Vasconcelos 14 435 124% 

Escola EBI Afonso de Paiva 21 567 108% 

Escola EBI de São Vicente da Beira 8 149 75% 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano 27 855 127% 

Escola EBI Cidade de Castelo Branco 25 564 90% 

Escola EBI João Roiz 26 570 88% 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares 22 855 155% 
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Relativamente às taxas de ocupação, consideramos que as escolas (mesmo as que têm taxas 

de ocupação mais elevadas) possuem recursos físicos que podem garantir um ensino de 

qualidade para o número de turmas e de alunos que as frequentam. 

No que a instalações desportivas diz respeito podemos constatar, no quadro que segue, que 

no concelho de Castelo Branco as escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário possuem um total de dezoito Campos de Jogos (pelo menos um em cada escola), dez 

Polidesportivos (todas as escolas possuem pelo menos um, à excepção da escola EB 2 José 

Sanches) e nove Ginásios/Pavilhões Gimnodesportivos (um por escola).  

 
Quadro 82. Instalações desportivas das escolas dos 2º, 3º Ciclos e Secundário 

Escola Campo Jogos Polidesportivo 
Ginásio/Pavilhão 

Desportivo 

Escola EB 2 José Sanches 1 1 1 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains 1 0 1 

Escola EBI A.F. de Vasconcelos  4 1 1 

Escola EBI Afonso de Paiva 2 1 1 

Escola EBI de São Vicente da Beira 1 1 1 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano 2 2 1 

Escola EBI Cidade de Castelo Branco 4 1 1 

Escola EBI João Roiz 1 1 1 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares 2 2 1 

Total 18 10 9 

 

Face às constatações anteriores consideramos que as escolas se encontram apetrechadas 

com as condições físicas ao nível das instalações desportivas, indispensáveis e adequadas para 

poderem proporcionar aos seus alunos uma prática de actividade física e desporto escolar de 

qualidade. 

Frequentam as escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário do 

concelho de Castelo Branco cento e setenta e oito alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE) de carácter prolongado, distribuídos pelas diferentes escolas (todas têm mais de dez 

alunos, à excepção das escolas EB 2 José Sanches, Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains, EBI de 

São Vicente da Beira e Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano). Podemos ainda salientar 

que a Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano apenas é frequentada por um aluno com 

NEE, enquanto que as escolas que possuem mais alunos com NEE são a Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos (quarenta e cinco alunos), a Escola EBI João Roiz (quarenta e quatro alunos) e a 

Escola EBI Afonso de Paiva (trinta e dois alunos). 
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Quadro 83. Alunos com necessidades educativas especiais  

Escola Nº de alunos com 

Necessidades Educativas 

Especiais 

Nº de turmas com alunos com 

Necessidades Educativas 

Especiais 

Escola EB 2 José Sanches 10 6 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo de Alcains 8 2 

Escola EBI A.F. de Vasconcelos  45 22 

Escola EBI Afonso de Paiva 32 18 

Escola EBI de São Vicente da Beira 9 4 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Amato Lusitano 1 1 

Escola EBI Cidade de Castelo Branco 14 7 

Escola EBI João Roiz 44 18 

Escola Secundária C/ 3º Ciclo Nuno Álvares 15 8 

Total 178 86 

 

 

Os alunos com NEE estão distribuídos por oitenta e seis turmas. As escolas que possuem 

mais turmas com alunos com NEE são também aquelas que são frequentadas por maior número 

de alunos com estas características. Pode ainda observar-se que as escolas têm a preocupação de 

diluir estes alunos por diferentes turmas das respectivas escolas. 

 

 

10.1.2.4 Ensino Profissional no concelho de Castelo Branco 

 

Cabe-nos agora a caracterização do ensino profissional do concelho de Castelo Branco. 

Conforme se pode verificar no quadro seguinte, existem no concelho quatro escolas que 

ministram formação profissional, todas elas localizadas na sede de concelho.  

 

Quadro 84. Estabelecimentos de Ensino Profissional por freguesia e tipo de rede 

Escola Freguesia Tipo de Rede 

Centro de Formação Profissional de Castelo Branco (I.E.F.P.) Castelo Branco Público 

Escola Profissional Agostinho Roseta Castelo Branco Privado 

Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA) Castelo Branco Privado 

Instituto de Educação Técnica de Seguros (INETESE) Castelo Branco Privado 

 

Destas escolas apenas uma é pública – o Centro de Formação Profissional de Castelo 

Branco (I.E.F.P.) – sendo as restantes privadas – a Escola Profissional Agostinho Roseta, a 

Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA) e o Instituto de Educação Técnica de 

Seguros (INETESE). 
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Quadro 85. Número de Alunos a frequentar o Ensino Profissional por escola e tipo de rede 

Escola Tipo de Rede Nº Alunos 

Centro de Formação Profissional de Castelo Branco (I.E.F.P.) Público 753 

Escola Profissional Agostinho Roseta Privado 87 

Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA) Privado 117 

Instituto de Educação Técnica de Seguros (INETESE) Privado 63 

Total 
Público 753 

Privado 267 

 

O Ensino Profissional é constituído por mil e vinte alunos e representa 10,65% da 

população escolar do concelho de Castelo Branco, sendo que 73,82% dos alunos se encontram 

afectos a um estabelecimento de Ensino Público (o Centro de Formação Profissional de Castelo 

Branco) e a restante população escolar (26,18%) encontra-se coberta pela rede privada – Escola 

Profissional Agostinho Roseta (8,53%), ETEPA (11,47%) e INETESE (6,18%). 

Segue-se agora a análise mais pormenorizada de cada uma das escolas onde é ministrado 

este tipo de ensino. 

 

 

10.1.2.4.1 Centro de Formação Profissional de Castelo Branco (I.E.F.P.) 

 

No Centro de Formação Profissional de Castelo Branco são ministrados cursos que se 

enquadram nas seguintes Modalidades de Formação: Sistema de Aprendizagem, Educação e 

Formação Tipo 4, Educação e Formação de Adultos Tipo B3, Educação e Formação de Jovens 

Tipo 2, Educação e Formação de Jovens Tipo 3, Qualificação Inicial, Formação Contínua de 

Formadores, Formação Contínua – Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento. 

As habilitações de acesso e de saída dos cursos, de acordo com cada uma das modalidades de 

formação são as seguintes: 

 

Quadro 86. Modalidades de formação, habilitações de acesso e equivalência escolar. 

Modalidade de Formação Habilitações de Acesso Equivalência Escolar 

Sistema de Aprendizagem 9º ano 12º ano 

Educação e Formação Tipo 4  9º ano 

Educação e Formação de Adultos Tipo B3 6º ano 9º ano 

Educação e Formação de Jovens Tipo 2 6º ano 9º ano 

Educação e Formação de Jovens Tipo 3 6º ano 9º ano 

Qualificação Inicial - - 

Formação Contínua - Formadores - - 

Formação Contínua - Reciclagem, Actualização e 

Aperfeiçoamento 
- - 
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Os alunos que frequentam a modalidade Sistema de Aprendizagem entram com o 9º ano de 

escolaridade concluído e quando terminam o curso têm equivalência ao 12º ano de escolaridade.  

Os alunos da modalidade de formação Educação e Formação Tipo 4 têm, após a conclusão 

da respectiva formação, equivalência ao 9ºano de escolaridade. 

Os alunos dos cursos das modalidades de formação Educação e Formação de Adultos Tipo 

B3, Educação e Formação de Jovens Tipo 2 e Educação e Formação de Jovens Tipo 3 têm 

acesso aos respectivos cursos desde que tenham concluído o 6º ano de escolaridade e após a 

conclusão dos mesmos obtêm equivalência escolar ao 9º ano de escolaridade. 

As modalidades de Qualificação Inicial, Formação Contínua de Formadores e Formação 

Contínua – Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento não fornecem equivalência escolar, 

destinando-se, estas últimas, a activos empregados. 

Procuraremos de seguida identificar os cursos ministrados no Centro de Formação 

Profissional de Castelo Branco, o número de alunos que os frequentam e os respectivos escalões 

etários, sempre de acordo com a respectiva modalidade de formação. 

Refira-se que uma das especificidades do ensino profissional e, ao contrário do ensino 

regular, é o facto de não existirem anos lectivos: cada curso pode ter início em qualquer 

momento de um ano civil e a sua duração é muito variável (desde alguns meses nas modalidades 

de Qualificação Inicial, Formação Contínua de Formadores e Formação Contínua - Reciclagem, 

Actualização e Aperfeiçoamento a um, dois ou três anos nas restantes modalidades de formação). 

Desta forma, a inventariação feita dos cursos do Centro de Formação Profissional de 

Castelo Branco diz respeito a todos aqueles que estavam a decorrer em Março de 2007, 

independentemente da respectiva data de início e da respectiva duração. 
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Quadro 87. Distribuição do nº de alunos por curso e escalão etário em cada modalidade de formação 

   Escalões Etários 

Modalidade de 

Formação 
Curso 

nº 

alunos 
15-17 18-20 >20 

Sistema de 

Aprendizagem 

Técnicas de Refrigeração - 01 10 1 9  

Técnicas de Electr. de Edificações - 03 12 - 10 2 

Técnicas de Apoio à Gestão - 01 12 - 7 5 

Técnico da Qualidade - 01 13 - 8 5 

Vitrinismo - 01 11 1 8 2 

Técnico de Maquinação e Programação - 01 8 - 2 6 

Técnico de Informática - 01 6 - 1 5 

Electrónica Equip./T. Electrónica - 01 15 4 9 2 

Técnico de Agência de Viagens - 01 15 1 6 8 

Desenho Constr. Madeira e Mobiliário - 01 10 3 4 3 

Sub total 112 10 64 38 

Educação e 

Formação Tipo 4 

Electricidade de Instalações - 04 12 - 9 3 

Pastelaria/Panificação - 03 9 1 7 1 

Serralharia Civil - 02 9 3 6  

Sub total 30 4 22 4 

Educação e 

Formação de 

Adultos Tipo B3 

Cozinha - 17 13 - - 13 

Cozinha - 12 11 - - 11 

Práticas Acção Infantil - 04 10 - - 10 

Sub total 34 0 0 34 

Educação e 

Formação de 

Jovens Tipo 2 

Serviço de Mesa - 07 13 3 9 1 

Serralharia Mecânica - 03 11 3 8 - 

Pastelaria/Panificação - 08 15 11 4 - 

Pintura de Veículos - 02 14 12 2 - 

Serralharia Artística - 01 12 11 1 - 

Sub total 65 40 24 1 

Educação e 

Formação de 

Jovens Tipo 3 

Práticas Comerciais - 07 16 8 8 - 

Serviço de Mesa - 10 14 8 6 - 

Sub total 30 16 14 0 

Qualificação 

Inicial 

Canalizações - 01 13 - - 13 

Cuidados e Estética do Cabelo - 04 14 - - 14 

Electricidade de Instalações - 05 8 - - 8 

Gestão de Sistemas Ambientais - 01 13 - - 13 

Inst. Manut. Sistemas Informáticos - 01 9 - 1 8 

Logística e Armazenagem - 01 13 - - 13 

Mecânica Automóvel - 06 8 - - 8 

Mecânica de Veículos Ligeiros - 07 12 - 2 10 

Mecatrónica Automóvel - 01 13 - 1 12 

Pintura Automóvel - 01 8 - - 8 

Práticas Comerciais - 08 15 - - 15 

Serralharia Civil - 03 10 - - 10 

Técnicas Acção Educativa - 03 13 - - 13 

Técnicas Comerciais - 02 12 - - 12 

Sub total 161 0 4 157 

Formação 

Contínua - 

Formadores 

Formação Pedagógica Contínua Formadores - 07 14 - - 14 

Sub total 14 0 0 14 
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Quadro 88. Distribuição do número de alunos por curso e respectivo escalão etário em cada uma das 

modalidades de formação. (continuação) 

 

   Escalões Etários 

Modalidade de 

Formação 
Curso nº alunos 15-17 18-20 >20 

Formação 

Contínua - 

Reciclagem, 

Actualização e 

Aperf. 

Inst. Sistemas Informáticos CIBGC 23 14   14 

Perfil Base GIBGC 25 12   12 

Perfil Base GIBGC 26 11   11 

Processamento de Texto GIBGC 24 13   13 

Seg. Hig. Trabalho/T.Design - 05 16   16 

Seg. Hig. Trabalho/T.Design - 06 13   13 

Instalação e conservação de ITED 12   12 

Autocad Iniciação 12   12 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Preparação, 

Planeamento e Controlo de obras (acção1) 
16   16 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Preparação, 

Planeamento e Controlo de obras (acção2) 
17   17 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Preparação, 

Planeamento e Controlo de obras (acção3) 
17   17 

Projecto de ITED 12   12 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Desenho de 

const. civil e Organização de projecto (acção1) 
14   14 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Desenho de 

const. civil e Organização de projecto (acção2) 
14   14 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Materiais e 

processos construtivos (acção1) 
16   16 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Materiais e 

processos construtivos (acção2) 
17   17 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Infra- 

-Estruturas Técnicas 
8   8 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Medições e 

Orçamentos (acção1) 
16   16 

Aperfeiçoamento em Const. Civil: Medições e 

Orçamentos (acção2) 
17   17 

Aperfeiçoamento em Serralharia Civil: Desenho 

Técnico (acção1) 
11  1 10 

Aperfeiçoamento em Serralharia Civil: Desenho 

Técnico (acção2) 
12   12 

Aperfeiçoamento em Electricidade de Instalação: 

Automatismos 
17   17 

Sub total 307 0 1 306 

 Total 753 70 129 554 
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No quadro que se segue é feito um resumo do número total de alunos por modalidade de 

formação. 

 

Quadro 89. Quadro Resumo. Distribuição do número de alunos por modalidade de formação e respectivo 

escalão etário. 

  Escalões Etários 

Modalidade de Formação nº alunos 15-17 18-20 >20 

Sistema de Aprendizagem 112 10 64 38 

Educação e Formação Tipo 4 30 4 22 4 

Educação e Formação de Adultos Tipo B3 34 0 0 34 

Educação e Formação de Jovens Tipo 2 65 40 24 1 

Educação e Formação de Jovens Tipo 3 30 16 14 0 

Qualificação Inicial 161 0 4 157 

Formação Contínua - Formadores 14 0 0 14 

Formação Contínua - Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento 307 0 1 306 

Total 753 70 129 554 

 

Verifica-se que a modalidade de formação com maior número de formandos, que possuem 

também o nível etário mais elevado é a Formação Contínua – Reciclagem, Actualização e 

Aperfeiçoamento, que representa 41% do total de formandos do Centro de Formação 

Profissional de Castelo Branco. De referir que os cursos desta modalidade de formação se 

caracterizam, de igual modo, por uma menor carga horária. 

O número de alunos da Qualificação Inicial representa 21% do total de formandos da 

escola e os do Sistema de Aprendizagem 15% do total de formandos do referido estabelecimento 

de ensino. 

Os cursos da modalidade Sistema de Aprendizagem são os que têm maior carga horária de 

formação (correspondente a três anos). 

O número de alunos da modalidade Educação e Formação de Jovens Tipo 2 representa 9% 

do total de formandos da escola e as restantes modalidades representam pesos iguais ou 

inferiores a 5%. 

 
Quadro 90. Relação entre os recursos físicos e a população escolar  
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Centro de Formação Profissional 753 240 32 15 * 8 7 3 - 1 1 - 
 

* Oito destas salas estão incluídas nas oito secções oficinais que possuem sala de aula.  
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No Centro de Formação Profissional de Castelo Branco a formação é ministrada por 

duzentos e quarenta formadores (internos e externos) e o número total de funcionários da 

instituição é de trinta e dois. 

A formação pode ter uma componente em sala de aula e uma outra componente oficinal, 

relacionada com a especificidade de cada curso. Desta forma o Centro de Formação Profissional 

de Castelo Branco possui quinze salas de aula (incluindo oito salas de aula que se encontram em 

oito das quinze secções oficinais).  

Existem ainda três salas de informática, um espaço Internet e um auditório. 

As secções oficinais existentes no Centro de Formação Profissional de Castelo Branco são 

as seguintes: 

 

Quadro 91. Secções oficinais do Centro de Formação Profissional de Castelo Branco 

Secção Oficinal    Secção oficinal com sala teórica Secção oficinal sem sala teórica 

Mecânica Auto X  

Construções Mecânicas X  

Construções Soldadas X  

Pintura Auto X  

Electrónica X  

Canalizações X  

Carpintaria X  

Serviços Técnico Administrativos X  

Cabeleireiros  X 

Electricidade  X 

Cozinha/Pastelaria  X 

Serviço de Mesa  X 

 

No quadro seguinte evidenciam-se os rácios e taxas de ocupação do Centro de Formação 

Profissional de Castelo Branco. 

 
Quadro 92. Rácios e taxa de ocupação  

Escola 

Rácio Alunos 

/ 

Professores 

Rácio Alunos 

/ 

Salas de aula 

Rácio Professores 

/ 

Salas de aula 

Taxa Ocupação 

Centro de Formação Profissional 3,14 50,2 16 200,8% 

 

 

Analisando os rácios e taxas de ocupação apresentados, verifica-se que o rácio 

Alunos/Professores é muito baixo enquanto que os restantes rácios (Alunos/Sala de aula, 

Professores/Sala de aula e a taxa de ocupação) são muitos elevados. Estes valores explicam-se 

pelo facto de existirem durante um ano civil muitos cursos, nomeadamente os da modalidade de 
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Formação Contínua – Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento (que é também aquela que 

tem mais formandos) cuja carga horária é muito inferior à do ano civil.  

Desta forma, o mesmo número de formadores dá aulas a um grande número de formandos 

ao longo do ano civil, ao mesmo tempo que nas mesmas salas de aula coabitam muitos alunos 

dos vários cursos que se iniciam e terminam no mesmo ano.  

 

10.1.2.4.2 Escola Profissional Agostinho Roseta 

 

Na escola profissional Agostinho Roseta a evolução do número de alunos por ano lectivo é 

a que se evidencia no quadro seguinte. 

 
Quadro 93. Evolução da população escolar  

 10º ano 11º ano 12º ano Total 

2000/01 38 15 18 71 

2001/02 40 38 15 93 

2002/03 22 40 38 100 

2003/04 22 22 40 84 

2004/05 42 22 22 86 

2005/06 22 42 22 86 

2006/07 23 22 42 87 

 

Verifica-se que o número de alunos por ano lectivo se mantém aproximadamente constante 

ao longo dos últimos anos. 

 
Quadro 94.  Nº de alunos da escola por idade 

ESCOLA/IDADE 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 

ESCOLA AGOST. ROSETA 3 6 18 20 19 16 2 3  87 

Total 3 6 18 20 19 16 2 3  87 

 

Os alunos que frequentam a Escola Profissional Agostinho Roseta no ano lectivo de 

2006/07 têm idades compreendidas entre os quinze anos e os vinte e dois anos, sendo as idades 

entre os dezassete anos e os vinte anos as que se encontram maioritariamente representadas. 

Analisemos agora como se distribuem os alunos segundo a equivalência escolar dos cursos 

que frequentam. 

 

Quadro 95.  Nº de Turmas, alunos e recursos humanos das escolas 

Escola  Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 

 

Funcionários 

ESCOLA AGOST. ROSETA 

10º 1 23 

18 3 11º 1 22 

12º 2 42 

 TOTAL 4 87 18 3 
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Duas das turmas da escola profissional Agostinho Roseta frequentam 3º ano do curso 

(correspondente ao 12º ano de escolaridade), uma turma frequenta o 2º ano do curso 

(correspondente 11º ano de escolaridade) e uma turma frequenta o 1º ano do curso 

(correspondente ao 10º ano de escolaridade) 

A formação é ministrada por dezoito professores e na escola existem três funcionários. 

Os cursos a funcionar na escola são três, sendo a distribuição dos alunos e das turmas a 

descrita no quadro seguinte. 

 
Quadro 96. Distribuição do número de alunos, turmas e professores por curso 

 Escola Curso/Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 
Nº de Professores 

ESCOLA AGOST. 

ROSETA 

Gestão de Pequenas e Médias 

Empresas e Cooperativas 
1 20 

18 
Técnico de Hotelaria, Restauração, 

Organização e Contabilidade 
2 44 

Técnico de Restauração – variante 

Cozinha e Pastelaria 
1 23 

 TOTAL 4 87 18 

 

 

Na escola são ministrados os cursos de formação profissional – Gestão de Pequenas e 

Médias Empresas e Cooperativas (uma turma), Técnico de Hotelaria, Restauração, Organização 

e Contabilidade (duas turmas) e Técnico de Restauração – variante Cozinha e Pastelaria (uma 

turma). 

Da observação do seguinte quadro concluímos que a escola possui sete salas de aula, uma 

sala polivalente, uma sala de informática, uma biblioteca e duas outras salas/gabinetes. 

Consideramos que a escola possui recursos físicos e equipamentos de ensino de qualidade 

para os alunos que a frequentam. 

 
Quadro 97. Relação entre os recursos físicos e a população escolar  
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ESCOLA AGOST. ROSETA 87 7 1 1 - - - - - 1 - 2 
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Tendo em conta os dados apresentados relativamente ao número de alunos, professores, 

salas de aula e turmas a funcionar na Escola Profissional Agostinho Roseta, podemos determinar 

os rácios e as taxas de ocupação da escola, conforme se mostra no seguinte quadro.  

 

Quadro 98. Rácios e taxa de ocupação  

Escola 

Rácio Alunos 

/ 

Professores 

Rácio Alunos 

/ 

Salas de aula 

Rácio 

Professores 

/ 

Salas de aula 

Rácio Alunos 

/ 

Turmas 

Rácio  

Salas Aula 

/ 

Turmas 

Taxa 

Ocupação 

ESCOLA 

AGOST. 

ROSETA 

4,8 12,4 2,6 21,8 1,8 49,7% 

 

 

O número de alunos por turma parece-nos adequado e está de acordo com as 

recomendações do Ministério. 

Relativamente aos restantes rácios e à taxa de ocupação verificamos que a escola apresenta 

valores baixos e que, portanto, possui recursos físicos e humanos para albergar mais cursos. 

 

 

10.1.2.4.3 Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA) 

 

Na escola Tecnológica e Profissional Albicastrense a evolução do número de alunos por 

ano lectivo é a evidenciada no quadro seguinte: 

 
Quadro 99. Evolução da população escolar  

 10º ano 11º ano 12º ano Total 

2000/01 40 38 36 114 

2001/02 40 39 36 115 

2002/03 40 39 34 113 

2003/04 40 38 37 115 

2004/05 41 41 38 120 

2005/06 40 38 38 116 

2006/07 40 37 40 117 

 

Verifica-se que o número de alunos por ano lectivo se mantém aproximadamente constante 

desde o ano lectivo 2000/01. 

 
Quadro 100. Nº de alunos da escola por idade 

ALUNOS A FREQUENTAR 2º 3º CICLO E SECUNDÁRIO POR IDADE 

ESCOLA/IDADE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 

ETEPA  
 

 
    3 8 34 31 23 8 9  1 117 

Total      3 8 34 31 23 8 9  1 117 
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Os alunos que frequentam a ETEPA no ano lectivo de 2006/07 têm idades compreendidas 

entre os quinze e os vinte e um anos, sendo as idades entre os dezassete e os dezanove anos as 

que se encontram maioritariamente representadas. Existe ainda, na escola, um aluno com vinte e 

três anos. 

Analisemos agora como se distribuem os alunos segundo a equivalência escolar dos cursos 

que frequentam. 

 

Quadro 101. Nº de turmas, alunos e recursos humanos das escolas 

 Escola Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 

 

Funcionários 

ETEPA 

10º 2 40 

37 5 11º 2 37 

12º 2 40 

 TOTAL 6 117 37 5 

 

As turmas constituídas na Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense são seis e 

distribuem-se equitativamente pelos anos dos respectivos, cursos correspondentes 

respectivamente, aos 10º, 11º e 12º anos de escolaridade. 

A formação é ministrada por trinta e sete professores e na escola existem cinco 

funcionários. 

Os cursos a funcionar na escola são quatro, sendo a distribuição dos alunos e das turmas a 

descrita no quadro seguinte. 

 
Quadro 102. Distribuição do número de alunos, turmas e professores por curso. 

 Escola Curso/Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 
Nº de Professores 

ETEPA 

Técnico Artes Gráficas 2 39 

37 
Técnico Animador Sociocultural 2 40 

Técnico Comunicação/Marketing 1 21 

Técnico Serviços Jurídicos 1 17 

 TOTAL 6 117 37 

 

 

Na escola são ministrados os cursos de formação profissional – Técnico Artes Gráficas 

(duas turmas), Técnico Animador Sociocultural (duas turmas), Técnico Comunicação/Marketing 

(uma turma) e Técnico Serviços Jurídicos (uma turma). 

Da observação do seguinte quadro concluímos que a escola possui salas com diferentes 

características de apoio à leccionação – seis salas de aula, uma sala polivalente, uma sala de 

informática, uma sala de Educação Visual, um laboratório e uma biblioteca.  



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

141 

Consideramos que a escola possui recursos físicos e equipamentos de ensino de qualidade 

para os alunos que a frequentam. 

 

Quadro 103. Relação entre os recursos físicos e a população escolar  
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ETEPA 117 6 1 1 - 1 - - 1 1 - - 
 

 

Tendo em conta os dados apresentados relativamente ao número de alunos, professores, 

salas de aula e turmas a funcionar na Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense, podemos 

determinar os rácios e as taxas de ocupação da escola, conforme se mostra no seguinte quadro.  

 

Quadro 104. Rácios e taxa de ocupação  

Escola 

Rácio Alunos 

/ 

Professores 

Rácio Alunos 

/ 

Salas de aula 

Rácio 

Professores 

/ 

Salas de aula 

Rácio Alunos 

/ 

Turmas 

Rácio  

Salas Aula 

/ 

Turmas 

Taxa 

Ocupação 

ETEPA 3,2 19,5 6,2 19,5 1 78% 

 

 

O número de alunos por sala de aula e por turma parece-nos adequado e está de acordo 

com as recomendações do Ministério. 

A taxa de ocupação da escola é de 78%, um valor apreciável mas que ainda deixa margem 

para um aumento do número de formandos admitidos, via novos cursos ou novas edições dos já 

existentes, tentando assim rentabilizar os recursos físicos e humanos existentes. 

Os rácios alunos/professores (baixo) e professores/sala de aula (elevado) são explicados 

pela diversidade dos cursos existentes que implicam um maior número de professores, 

precisamente devido à necessidade de leccionar várias áreas curriculares. 

 

 

10.1.2.4.4 Instituto de Educação Técnica de Seguros (INETESE) 

 

No Instituto de Educação Técnica de Seguros (INETESE) a evolução do número de alunos 

por ano lectivo é a evidenciada no quadro seguinte. 
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Quadro 105. Evolução da população escolar  

 10º ano 11º ano 12º ano Total 

2000/01 22 - 39 61 

2001/02 43 21 0 64 

2002/03 0 39 20 59 

2003/04 23 0 28 51 

2004/05 22 22 0 44 

2005/06 22 21 22 65 

2006/07 21 22 20 63 

 

Com excepção dos anos lectivos 2003/04 e 2004/05, em que se verificou uma diminuição 

acentuada do número de alunos, verifica-se que nos restantes anos lectivos (entre 2000/01 e 

2006/07) o número de alunos se mantém aproximadamente constante. 

 
Quadro 106. Nº de alunos das escolas por idade 

ALUNOS A FREQUENTAR 2º 3º CICLO E SECUNDÁRIO POR IDADE 

ESCOLA/IDADE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 

INETESE  
 

 
     4 19 18 6 7 7 1 1 63 

Total       4 19 18 6 7 7 1 1 63 

 

Os alunos que frequentam o INETESE no ano lectivo de 2006/07 têm idades 

compreendidas entre os dezasseis e os vinte e três anos, sendo as idades entre os dezassete e os 

dezoito anos as que se encontram maioritariamente representadas. 

 Analisemos agora como se distribuem os alunos segundo a equivalência escolar dos cursos 

que frequentam. 

 
 

Quadro 107. Nº de turmas, alunos e recursos humanos das escolas 

Escola  Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 

Nº de 

Professores 

 

Funcionários 

INETESE 

10º 1 21 

20 2 11º 1 22 

12º 1 20 

 TOTAL 3 63 20 2 

 

 

Os sessenta e três alunos do Instituto de Educação Técnica de Seguros distribuem-se por 

três turmas com equivalência escolar, respectivamente, aos 10º, 11º e 12º anos de escolaridade. 

A formação é ministrada por vinte professores e na escola existem dois funcionários. 

Os cursos a funcionar na escola são quatro, sendo a distribuição dos alunos e das turmas a 

descrita no quadro seguinte. 
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Quadro 108. Distribuição do número de alunos, turmas e professores por curso. 

Escola  Curso/Ano 
Nº de 

Turmas 

Nº de  

Alunos 
Nº de Professores 

INETESE Técnico de Banca Seguros 3 63 20 

 TOTAL 3 63 20 

 

 

No INETESE é ministrado o curso de Técnico de Banca e Seguros existindo uma turma em 

cada um dos três anos de duração do curso. 

Da observação do seguinte quadro concluímos que o Instituto possui três salas de aula, uma 

sala polivalente, uma sala de informática, uma biblioteca e duas outras salas/gabinetes. 

Consideramos que a escola possui recursos físicos e equipamentos de ensino de qualidade 

para os alunos que a frequentam. 

 
Quadro 109. Relação entre os recursos físicos e a população escolar  
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INETESE 63 3 1 1 - - - - - 1 - 2 
 

 

Tendo em conta os dados apresentados relativamente ao número de alunos, professores, 

salas de aula e turmas a funcionar no Instituto de Educação Técnica de Seguros, podemos 

determinar os rácios e as taxas de ocupação da escola, conforme se mostra no seguinte quadro.  

 

Quadro 110. Rácios e taxa de ocupação  

Escola 

Rácio Alunos 

/ 

Professores 

Rácio Alunos 

/ 

Salas de aula 

Rácio 

Professores 

/ 

Salas de aula 

Rácio Alunos 

/ 

Turmas 

Rácio  

Salas Aula 

/ 

Turmas 

Taxa 

Ocupação 

INETESE 3,15 21 6,67 21 1 84% 
 

 

O número de alunos por sala de aula e por turma parece-nos adequado e está de acordo 

com as recomendações do Ministério. 

A taxa de ocupação da escola é de 84%, um valor apreciável e que não deixa grande 

margem para um aumento do número de alunos e/ou cursos. 
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10.2 – Ensino Superior 

 

Em complementaridade à oferta formativa apresentada anteriormente, também existe no 

concelho de castelo Branco uma instituição de Ensino Superior – Instituto politécnico de castelo 

Branco. 

 

O Instituto Politécnico de Castelo Branco16 

 

O contexto 

Hoje, como antes e enquanto subsistema do ensino superior, o ensino politécnico 

apresenta uma especificidade muito própria. Demarca-o a sua natureza essencialmente prática, a 

tónica profissionalizante e a sua orientação no sentido de dar predominância aos problemas 

concretos e de aplicação prática. A investigação a realizar exige-se de natureza mais aplicada e 

de desenvolvimento experimental, tendo em conta as necessidades no domínio tecnológico, 

educacional e no sector dos serviços, particularmente as de carácter regional.  

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), implantado e desenvolvido ao longo dos 

últimos vinte e cinco anos, tem vindo a desenvolver um trabalho relevante cumprindo 

significativamente os objectivos para os quais foi criado. Assim: 

 tem vindo a formar técnicos a níveis superiores;  

 tem promovido a investigação experimental e, em alguns casos, a investigação conceptual;  

 tem conseguindo o desenvolvimento social, cultural e económico da região onde se encontra 

inserido;  

 tem prestado relevantes serviços à comunidade;  

 vem conseguindo repor a justiça social ao nível da assimetria regional pela possibilidade de 

formação de jovens com capacidades mas sem poder económico para se deslocarem para centros 

universitários; 

 vem conseguindo impedir a desertificação do interior pela frequência de cursos e pela instalação de 

sectores económicos ligados à indústria, comércio e serviços; 

 tem proporcionado um desenvolvimento integrado da região onde se instalou, cumprindo 

integralmente com um dos mais importantes objectivos para os quais foi criado (o de proporcionar 

o desenvolvimento regional). 

                                                 
16 Baseado em CEDER (2004) e Ramos (2006). 
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O Instituto Politécnico de Castelo Branco iniciou as suas actividades em 1980 e engloba, 

actualmente, seis diferentes escolas: a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Educação, a 

Escola Superior de Tecnologia, a Escola Superior de Gestão, a Escola Superior de Artes 

Aplicadas e a Escola Superior de Saúde.  

Neste quadro orgânico não admira que exista uma grande diversidade de áreas científico-

tecnológicas estratégicas. As escolas mais antigas, designadamente a Agrária a de Educação e a 

de Tecnologia, possuem já um grau de maturação do seu corpo docente e uma definição do seu 

perfil de áreas de intervenção dominantes relativamente mais estruturado. As outras escolas, 

mais recentes, encetaram um processo e esforço significativo no sentido de possibilitar formação 

especializada do seu corpo docente. 

Pode hoje afirmar-se que o IPCB, em geral, tem conseguido percorrer os difíceis caminhos 

da qualidade. Apesar da qualidade de trabalho que vêm desenvolvendo, continua, todavia, a ser 

uma instituição muito jovem, sujeita a oscilações de muitas e variadas origens. 

O ritmo de mudança dos fenómenos societais (a globalização e a mundialização das 

actividades económicas, as novas tecnologias, o aumento dos factores de interdependência, os 

constantes processos de reconversão industrial, a crescente importância do sector dos serviços, a 

inovação, a organização do trabalho, ...) e dos condizentes perfis profissionais no actual estágio 

de desenvolvimento da sociedade do conhecimento tem produzido um encurtamento temporal 

entre o fundamental e o aplicado. Esta realidade tem levado a que o IPCB, na expectativa de 

criação de resposta formativa contínua ao progresso da sociedade e ao esbatimento de 

referências fixas, construa capacidades para enfrentar um duplo desafio: 

 o assegurar de uma relação estreita com o sector empresarial e institucional na formulação, 

reformulação e realização dos cursos oferecidos; 

 proporcionar aos seus diplomados uma dinâmica contínua de formação com o intuito de garantir a 

sua actualização, aperfeiçoamento, especialização e/ou aperfeiçoamento em face de novos anseios 

e expectativas. 

Esta construção está, necessariamente, interligada com um conjunto de aspectos particulares, a 

saber: 

 o desenvolvimento de novas estratégias curriculares que permita traduzir preocupações de 

formação profissional e ligação ao mundo do trabalho. É importante avaliar e prosseguir a 

construção de novos modelos curriculares mais motivadores para os jovens, mas que não ignorem 

as exigências da formação cultural e cívica. 

 o reforço de algumas áreas de formação que encontram no ensino politécnico novas possibilidades 

de afirmação com especial destaque para o ensino das artes, das tecnologias, da gestão, da 
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agricultura, da saúde e da formação de professores. São áreas de formação essenciais ao 

desenvolvimento económico, social e cultural do país, que poderão contribuir para a fixação de 

quadros no interior.  

 a existência de uma rede de âmbito nacional de formação superior, investigação e prestação de 

serviços constitui um outro aspecto fundamental, essencial ao desenvolvimento das regiões e, em 

particular, ao interior do país. 

O desenvolvimento do IPCB tem sido bastante significativo, tanto em termos de procura 

por parte dos alunos, como em termos de oferta de formação proporcionada, e ainda 

relativamente a um dos papéis essenciais inerente à sua existência como actor regional, que é a 

transposição do saber para benefício da comunidade. A importância desta instituição para a 

região reafirma a importância social deste modelo de Ensino Superior que o transformaram num 

parceiro de enorme importância no âmbito do Ensino Superior em Portugal. 

Apenas vinte e cinco anos de existência permitiram a afirmação da instituição e do modelo 

de formação e endogeneizaram nos responsáveis pela sua gestão a consciência de que 

desenvolvem uma actividade progressivamente bem aceite pela sociedade, à medida que esta se 

apercebe do alcance da formação que se desenvolve no Ensino Politécnico. Esta constatação 

permite reflectir, cada vez mais, na relevância das instituições de ensino politécnico para o 

desenvolvimento económico e social das regiões através da fixação de recursos humanos 

qualificados que se constituem em elementos promotores do referido desenvolvimento 

económico e social. 

Os projectos de investigação, quer nacionais quer comunitários, são inúmeros nas várias 

escolas, mas, não raramente, envolvem os docentes do IPCB em parcerias lideradas pelas 

universidades, muitos deles correspondendo a cursos de mestrado e doutoramento tutelados por 

essas instituições e, assim, norteados pelas suas lógicas próprias. Dessas actividades têm 

resultado inúmeras publicações científicas, muitas delas editadas em revistas científicas de 

referência, quer nacionais quer estrangeiras. Alguns projectos, de cariz mais trans-disciplinar, 

têm vindo a ser aglutinados sob a égide do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional 

(CEDER17), correspondendo frequentemente a iniciativas centradas na realidade empresarial e 

institucional beirã. 

Na área do fomento do empreendedorismo de natureza académica, uma área nascente de 

intervenção, o IPCB/CEDER tem vindo a levar a efeito um concurso de promoção de iniciativas 

                                                 
17 O Instituto Politécnico de Castelo Branco possui, no seu corpo estatutário, uma unidade orgânica, o Centro de 

Estudos de Desenvolvimento Regional, cuja missão prioritária é, no essencial, a extroversão do potencial de C&T de 

natureza académica para o meio empresarial e institucional local e regional. 
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inovadoras de cariz empresarial: o Poliempreende. Trata-se, no fundo, de tentar responder, na 

medida do possível, a um dos problemas estruturais mais candentes destes espaços territoriais 

periféricos, o qual é precisamente a rarefacção de capacidade empreendedora, sobretudo se 

portadora de elementos de inovação. Pretende-se, por este meio, contribuir para a germinação de 

spin-offs e avançar com uma logística de apoio na área da incubação. 

Tanto o apoio às empresas como às instituições tem conduzido à celebração de diversos 

protocolos e parcerias. De facto, esta questão não pode ser deixada de lado, na medida em que o 

IPCB tem uma forte ligação à comunidade, tendo em curso mais de uma centena e meia de 

protocolos com empresas e organismos, públicos e privados, na sua maioria da região, mas 

também de outras áreas do país. Também, no âmbito internacional, o Instituto tem fortes ligações 

com outras universidades e instituições científicas e também empresas de outros países. A 

celebração destes protocolos, nestes últimos anos, tem diversos fins: investigação, inserção 

profissional e estágios, formação contínua, intercâmbios, assistência técnica e prestação de 

serviços, entre outros. Estes protocolos têm contribuído, sem dúvida, para uma maior inserção e 

dinamização da Instituição, quer ao nível local, quer ao nível regional e nacional. 

Por outro lado, o IPCB tem vindo a conseguir granjear o respeito institucional dos actores 

regionais, não admirando, por isso, que esteja representado, directa ou indirectamente através das 

suas diferentes escolas, nos corpos consultivos de várias instituições e tenha mesmo estado na 

génese de algumas iniciativas mais emblemáticas, como a Beira Lusa, a agência de 

desenvolvimento regional.  

O IPCB assumiu-se, claramente, a nível regional, como um centro de serviços, como 

montra de infra-estruturas e tecnologia, fonte de recursos humanos qualificados e de consultoria 

especializada.  

Para além do apoio que o IPCB concede ao universo institucional e empresarial da região, 

devem ainda sublinhar-se outras formas de promoção e cooperação, como as actividades 

culturais que dinamiza permitindo uma maior abertura do Instituto e das suas escolas à 

sociedade, como sejam seminários, concertos, exposições diversas, teatro, entre muitas outras 

agregadas sob a designação de Cultura Politécnica. 

Em súmula, o a instituição tornou-se, a nível regional, ao longo da sua existência, um 

parceiro activo na construção de um território mais moderno e competitivo, quer através da sua 

vertente formativa, quer, crescentemente, pelas seus projectos de investigação aplicada, pela 

prestação de serviços especializados e pela sua actuação como agente cultural promovendo uma 

oferta cujos destinatários finais não se circunscrevem meramente à comunidade educativa 

politécnica.        
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A dinâmica organizacional - política/estratégia 

O IPCB encontra-se, actualmente, a encetar uma fase de profunda abertura à comunidade 

empresarial e institucional da envolvente regional. Esta estratégia, para poder ser entendida na 

sua plenitude, precisa de ser enquadrada temporalmente, no âmbito da sua trajectória de 

crescimento. Com efeito, o IPCB, com as suas seis escolas superiores, é a maior instituição de 

ensino politécnico do interior do país, possuindo no seu seio uma diversidade de situações 

orgânico-institucionais que não pode ser obliterada. Em algumas dessas instituições, como a 

Escola Superior Agrária e a Escola Superior de Educação, as mais antigas, os desafios mais 

prementes de qualificação académica e profissional dos seus recursos humanos foram, já em 

larga medida, ultrapassados. Noutras mais recentes, não se pode esquecer que os desafios mais 

imediatos passam por contemplar como prioritárias as medidas atinentes à elevação dos 

patamares de qualificação do seu corpo docente. 

No entanto, no quadro dessa diversidade, a estratégia global e activa de afirmação regional 

do IPCB passou, em larga medida, por dinamizar e profissionalizar o seu Centro de Estudos de 

Desenvolvimento Regional (CEDER), querendo com isso significar o esforço institucional de 

abertura e ligação aos universos empresarial e institucional, designadamente no campo da 

prestação de serviços especializados e da investigação aplicada sob contrato enquanto estrutura 

orgânica, capacitando-a para pivotear adequadamente esse processo de ajustamento entre a oferta 

e a procura de conhecimento especializado de natureza codificada. Está, actualmente, a ser 

definido e concretizado um quadro programático que visa dar coerência e corpo a esse grande 

objectivo que passa por tornar o IPCB a instituição de referência regional no campo da promoção 

da competitividade empresarial e territorial. Essa aposta encerra, designadamente, a adopção de 

uma política activa de aproximação dos agentes empresariais e institucionais que ajude a 

promover o diálogo entre a esfera académica e a esfera empresarial. Neste processo de 

progressiva extroversão da academia perante o seu hinterland regional, o CEDER assume-se 

como o braço orgânico de intermediação e diálogo com os actores empresariais e institucionais.  

Adicionalmente, têm vindo a ser criadas relações privilegiadas com algumas empresas de 

referência e com alguns municípios, o que tem vindo a possibilitar a criação de parcerias de valor 

acrescentado, designadamente permitindo já o surgimento de alguns projectos inseridos no 

âmbito de programas nacionais e comunitários. Ao nível do Conselho Geral do IPCB e dos 

Conselhos Consultivos das diversas Escolas também se verifica uma representação dos interesses 

sectoriais e regionais, constituindo essas sedes mais um espaço privilegiado de diálogo e 

auscultação da comunidade.   
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Finalmente, como foi já anteriormente referido, essa ligação IPCB-região processa-se 

igualmente noutros domínios de intervenção que não se circunscrevem ao científico e 

tecnológico. A actuação na esfera cultural é, a este propósito, verdadeiramente emblemática já 

que se tornou uma referência no quotidiano beirão e, em especial, no quotidiano albicastrense. 

Como instrumento transversal de potenciação de todas essas iniciativas, o IPCB está a 

desenvolver planos activos de marketing e merchandising, naturalmente constituindo uma oferta 

credível e adequadamente promovida direccionada para atingir novos públicos-alvo, reforçando 

a imagem do Politécnico.   

 

As dinâmicas de mudança – os grandes desafios  

Começa a verificar-se, para além do esforço de abertura e extroversão do potencial 

cognitivo do IPCB, uma progressiva procura empresarial de factores dinâmicos de 

competitividade (engenharias do produto, processo e organizacional; design; marketing; 

qualidade; etc.), mesmo que na região os domínios económicos de especialização estejam ainda 

largamente assentes em indústrias de baixa intensidade tecnológica. Importa, por isso, criar as 

condições efectivas para qualificar a função empresarial, permitindo que as empresas, 

gradualmente, vejam respondidos com sucesso os seus desafios de elevação dos seus patamares 

de competitividade. 

A estruturação de limiares de procura empresarial cada vez mais sofisticados constitui, sem 

dúvida, um dos principais factores a ter em conta na definição dos mecanismos de diálogo e 

intermediação que estão a ser erigidos pelo IPCB. 

Designadamente em alguns domínios de actividade com forte expressão empregadora 

regional e com forte potencial de crescimento (como, por exemplo, o agro-alimentar e a fileira 

do Refrigeração-AVAC) parece existir margem de manobra para criar sustentadamente 

ajustamentos que permitam o surgimento de mecanismos de fertilização cruzada entre as 

empresas e o politécnico.     

Este redireccionamento estratégico não se traduz apenas num alargamento e numa 

renovação do portfolio de serviços especializados disponibilizados pelo IPCB, mas igualmente 

numa cada vez maior importância da I&D orientada regionalmente e num ajustamento da oferta 

formativa, designadamente ao nível da formação especializada e pós-graduada, em que o campo 

de recrutamento é mais de índole regional. 

Noutro plano, são de salientar os mecanismos de cooperação que têm vindo a ser criados 

com outras instituições e empresas, quer de âmbito regional, quer nacionais e estrangeiras, o que 
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tem vindo a permitir, pela geração de massas críticas, a participação em projectos de prestação 

de serviços e de investigação.    

Esta mudança organizacional, no sentido da valorização das dimensões da investigação e 

da prestação de serviços estratégicos, não pode ser desligada da necessidade de procurar que uma 

eventual rarefacção da dimensão formativa do IPCB não se traduza numa concomitante 

diminuição da sua capacidade de intervenção institucional. A capacidade de afirmação regional 

estará tanto melhor defendida quanto maior for o seu apetrechamento ao nível dos centros e 

massas críticas dedicadas à investigação de temáticas regionais. 

É hoje amplamente reconhecido que um dos principais pilares que sustentou a dinâmica de 

desenvolvimento que caracterizou o passado recente do concelho de Castelo Branco se deveu à 

criação na região do IPCB. Nesse sentido, a motivação deste diálogo com a esfera empresarial e 

institucional é claramente de natureza endógena, embora aproveitando o quadro de forte 

reestruturação competitiva das empresas que as obriga, crescentemente, a procurar no meio 

académico conhecimento de C&T apropriável empresarialmente. 

 

O futuro 

Quanto ao futuro desenvolvimento do Ensino Superior Politécnico, as linhas de orientação 

estratégica deverão considerar as seguintes vertentes (Simão e Costa, 2000): 

 Na vertente dos cursos a ministrar: 

- racionalização da oferta de formação, atendendo a uma condicionante tripartida: a evolução da sociedade, 

a regressão da procura e a compatibilização regional da oferta de cursos com outras instituições; 

- diversificação da oferta de cursos, isto é, para além da graduação, como, por exemplo, cursos de pós-

graduação e mestrados; 

- alargar a oferta de cursos a “novos clientes” e um acompanhamento mais atento dos actuais alunos das 

instituições. 

 Na vertente da organização e funcionamento interno: 

- flexibilização dos sistemas decisionais por forma a justá-los à dinâmica das sociedades; 

- enveredar por relações determinadas com a comunidade onde se encontra inserido, com envolvimento dos 

actores locais/regionais e criando verdadeiros pactos regionais para a formação; 

 Na vertente da consistência cientifica e técnica do corpo docente: 

- assegurar recursos humanos que permitam um equilibrio eficaz entre a componente académica e a 

componente profissional; 

- assegurar uma correcta e orientada progressão formativa dos docentes, em defesa dos interesses das 

escolas. 

 Na vertente da “formação ao longo da vida”: 
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- acompanhamento dos alunos no processo de inserção na vida activa e do seu percurso profissional; 

- organização de cursos de formação contínua. 

 Na vertente das relações institucionais 

- estimular mecanismos de cooperação com entidades nacionais ou internacionais, envolvendo investigação, 

partilha de recursos, realização de encontros cientifico-pedagógicos e promoção mútua. 

 Na vertente de consolidação de uma cultura de qualidade 

- realização sistemática e continuamente de processos de avaliação interna e de auditoria das actividades 

desenvolvidas. 

O desenvolvimento de recursos humanos, a interacção da educação, do emprego e da 

aprendizagem permanente, bem como a preocupação e o interesse empresarial pela actualização 

da formação, a colaboração estreita entre os diferentes agentes educativos, o estágio profissional 

relevante (frequentemente realizado fora do sistema de ensino superior), o desenvolvimento, em 

termos de conteúdo educacional e de mecanismos estratégicos, do fornecimento regular de 

inputs por parte do tecido empresarial – são alguns dos vectores de interacção e diálogo que 

permitem “combater” a mudança e a exigência de flexibilidade que as empresas carecem. O 

stock de conhecimento proporcionado aos alunos deverá estar de acordo com o que o mundo 

empresarial lhes pedirá quando os incorporarem nas suas actividades. Este tipo de diálogo 

constituirá uma boa via para a construção de um verdadeiro paradigma global, envolvendo todos 

os parceiros possíveis, visando e melhorando a formação profissional do país. 

A tendência parece apontar para a criação de mecanismos cada vez mais institucionalizados 

no diálogo IPCB-empresas/instituições, pela definição de uma estratégia pró-activa de 

intervenção que permita alargar o envolvimento dos docentes/investigadores nestes domínios e 

erigir canais apropriados de interface com a comunidade regional. 
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Quadro 111. IPCB: síntese e principais desafios 
Análise evolutiva – síntese Principais desafios 

- Maior politécnico do interior do país, com as suas seis 

Escolas; 

- Compagina um centro de racionalidade e competência de 

valor inestimável para a promoção da competitividade 

regional, dado o elevado perfil de qualificação dos seus 

recursos humanos e o potencial infra-estrutural instalado; 

- Limitações infra-estruturais do parque escolar associado às 

instituições formadoras de maior crescimento (ESART e 

ESALD); 

- Papel fundamental na formação de quadros superiores para os 

diversos sectores da actividade económica; 

- Crescente aposta na formação pós-graduada e especializada;  

- Forte aposta recente no reforço dos laços de ligação aos 

universos empresarial e institucional; 

- Assunção de uma estratégia de extroversão do potencial de 

C&T;  

- Aposta em novas dimensões de intervenção, como o fomento 

do empreendedorismo de índole académica; 

- Forte afirmação regional como instrumento de combate à 

desertificação humana e ao envelhecimento populacional;  

- Dificuldades em sustentar o ciclo crescimentista, dada a 

recessão demográfica escolar; 

- Crescente visibilidade e protagonismo na promoção de 

actividades culturais com expressão local/regional. 

- Construção dos parques escolares da ESALD e da ESART;  

- Renovação constante do portfolio de oferta formativa 

graduada, assumindo a crescente existência de ciclos de 

abertura e encerramento de cursos; 

- Reforço da componente de formação contínua e pós-

graduada;  

- Cumprimento dos objectivos da Declaração de Bolonha, 

visando o reconhecimento internacional das qualificações; 

- Incremento dos mecanismos de cooperação inter-regional e 

internacional; 

- Reforço das estruturas associadas ao processo de auto-

avaliação institucional; 

- Mobilização de recursos docentes, investigativos e infra-

estruturais para qualificar o seu posicionamento regional;   

- Estímulo das actividades de I&D de alta qualidade em 

domínios estratégicos, visando a acreditação e o 

financiamento de centros reconhecidos institucionalmente; 

- Estímulo e valorização empresarial da função investigativa; 

- Aprofundamento das ligações politécnico-empresa (estágios, 

formação, prestação de serviços especializados, investigação 

sob contrato); 

- Alargamento do leque de intervenção nos domínios da 

promoção do empreendedorismo e da incubação de spin-offs 

académicos;  

- Alargamento das parcerias  regionais. 

 

10.3 – Acção Social Escolar /Apoio à Família 

 

A acção social integra um leque diversificado de temas e situações que são objecto da 

atenção e da actuação municipal.  

No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar, definido de 

acordo com os princípios consagrados na Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro - Lei Quadro da 

Educação Pré-escolar, no Decreto Lei n.º 147/97, de 11 de Junho e no protocolo de cooperação 

estabelecido em 28 de Julho de 1998, entre o Ministério de Educação e do Trabalho e 

Solidariedade e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, fica a Câmara Municipal 

vinculada à prestação de serviços vocacionados para atendimento à criança, proporcionando-lhe 

actividades educativas e actividades de apoio à família. Desde essa data cumpre às Câmaras 

Municipais assegurar nos Jardins de Infância a manutenção das instalações e equipamentos, 

designadamente quanto ao serviço de limpeza e também o pagamento das despesas correntes 
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designadamente as relativas a água, gás e electricidade, entre outras obrigações. As Câmaras 

Municipais devem também garantir o almoço aos alunos. 

No quadro de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais 

definido pela Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, cumpre também aos órgãos municipais “… 

participar no planeamento educativo e na gestão dos equipamentos educativos” (DR, 1999: 

6304), o que implica a realização de investimentos na construção, apetrechamento e manutenção 

dos estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do Ensino Básico e participação na concepção 

dos projectos de escola.  

Nos últimos anos assistimos, assim, a um processo de sucessiva descentração e 

transferência das competências no domínio educativo para o plano de actuação local. Estas 

atribuições referem-se, com particular destaque, à Educação Pré-escolar e ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico, com principal incidência na manutenção do edificado, intervenção nos equipamentos, 

apetrechamento de material destinado à prática pedagógica, promoção de projectos e iniciativas 

de carácter pedagógico, auxílios económicos e acção social escolar e também, transportes 

escolares. 

A acção social escolar consiste num conjunto de ajudas económicas, que se destinam, 

maioritariamente, aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das escolas da rede pública 

provenientes de agregados familiares com uma situação socio-económica desfavorecida e 

pretendem ser um apoio às despesas advindas da frequência das aulas.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, os auxílios económicos têm as 

seguintes modalidades: 

• Subsídio de refeição (Escalão A - pagamento da refeição a 100%; Escalão B - pagamento da 

refeição a 50%). 

• Subsídio para livros e material escolar (Escalão A - pagamento dos manuais escolares a 100%; 

Escalão B - pagamento dos manuais escolares a 50%). 

• Subsídio de alojamento em residência familiar. Trata-se de uma alternativa ao transporte escolar, 

sempre que este não seja possível ou aconselhável por razões financeiras, técnicas ou pedagógicas, 

em que o aluno é colocado em residências de famílias. O valor mensal do subsídio é estabelecido 

anualmente pelo Ministério da Educação e varia em função do rendimento per capita. 

Relativamente aos transportes escolares, o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, 

definiu como competência dos municípios a organização, financiamento e controle do 

funcionamento dos mesmos. A comparticipação nos transportes escolares acontece sempre que 

os alunos do Ensino Básico e Secundário (oficial, particular ou cooperativo) residam a mais de 
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três ou quatro kilómetros dos estabelecimentos de ensino, bem como nos casos em que os alunos 

tenham sido matriculados compulsivamente em escolas situadas fora da sua área de residência. 

Os alunos abrangidos pelos limites da escolaridade obrigatória, isto é, que ainda não 

tenham atingido os 15 anos, têm direito a transporte gratuito. A partir desta idade, este serviço é 

comparticipado em 50% pela autarquia. De acordo com a Portaria 181/86, de 6 de Maio, os 

alunos do Ensino Secundário têm uma comparticipação de 50% do valor total do passe, com 

base no critério da distância casa/escola. 

 

 

10.3.1 – Acção Social Escolar /Apoio à Família – O papel da autarquia 

 

A Câmara Municipal de Castelo Branco tem tido ao nível da acção social escolar um papel 

muito interventivo, dando cumprimento à legislação emanada do poder central. 

Ao nível dos Jardins de Infância, a rede (instituições públicas e privadas) abrange todas as 

sedes de freguesia do concelho. Nos Jardins de Infância, para além da componente educativa, 

gratuita, está também assegurada a componente social de apoio à família, que engloba o serviço 

de almoços e o alargamento dos horários de funcionamento, para além dos tempos adstritos à 

componente educativa. 

Para levar a cabo a componente social de apoio à família foi estabelecido um protocolo 

entre o Ministério da Educação, a Câmara Municipal e os pais das crianças. Para tal foram 

contratados vinte e um auxiliares de Acção Educativa para os Jardins de Infância, nos termos da 

legislação em vigor.  

A Câmara Municipal suporta, também, de forma continuada, a aquisição de equipamento e 

material didáctico necessário ao bom funcionamento das instituições. Nalguns casos houve a 

necessidade de fazer a adaptação de salas de modo a responder-se positivamente às exigências 

do prolongamento de horário e serviços de refeições (durante o ano lectivo de 2005/2006 foram 

servidos nos Jardins de Infância da rede pública do concelho mais de cem mil almoços, 

prevendo-se um número idêntico no ano lectivo em curso). 

No 1º Ciclo do Ensino Básico, as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), em 

que se incluem o Inglês, a Música/Artes e a Actividade Física, são concretizadas em todas as 

escolas do Ensino Básico do concelho, através de protocolos celebrados entre os Agrupamentos 

de Escolas e a Câmara Municipal, em cumprimento do Despacho emanado do Ministério da 

Educação. A Câmara Municipal organiza e executa todos os procedimentos relacionados com a 

contratação dos Professores, (de acordo com as necessidades indicadas pelos Agrupamentos). 
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Nesta matéria tem havido um cuidado especial na contratação de Licenciados com experiência 

pedagógicas em cada uma das diferentes áreas de docência. 

No Ensino Básico a Câmara Municipal apoia mais de trezentos alunos distribuídos por todo 

o município com almoços e aquisição dos livros escolares. Por outro lado, para evitar 

deslocações dos alunos durante a hora do almoço, procedeu-se a várias adaptações de salas em 

diferentes escolas para refeições (Escolas do Cansado, Senhora da Piedade, Horta D`Alva e 

Castelo), entre outras medidas tomadas para cumprir o disposto pelo Ministério da Educação 

quanto à generalização do fornecimento de almoços ao 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Alem disso, para melhorar as condições de funcionamento do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

foram construídas novas salas de aula nas escolas da Quinta da Granja e do Cansado e 

adaptaram-se outras nas sedes dos agrupamentos, de modo a assegurar a escola a tempo inteiro 

para todas as crianças. 

Respeitando ainda, integralmente, a legislação em vigor, a Câmara Municipal assegura 

todo o processo relativo aos transportes escolares, dedicando uma especial atenção aos jovens 

carenciados. 

Foi também estabelecido um protocolo de parceria entre a Biblioteca Municipal e a rede de 

Bibliotecas escolares, através do qual a Câmara Municipal colabora, sempre que necessário, no 

respectivo reapetrechamento. Esta colaboração estende-se à construção de novas bibliotecas, 

quando necessário. 

Ainda na área de apoio às famílias, a Câmara Municipal proporciona, anualmente, duas 

semanas de férias a cerca de 100 crianças na Colónia Balnear da Areia Branca. 

Para além das ajudas enunciadas anteriormente, a Câmara Municipal tem tido também uma 

intervenção activa na promoção de actividades escolares e culturais em muitas vertentes. 

 

10.4. Previsão de evolução da população escolar dos vários ciclos de estudos 

 

Trataremos, neste capítulo, de prever qual será a evolução da população a frequentar cada 

um dos ciclos de estudos, e dentro destes, em cada um dos anos de escolaridade e cada uma das 

escolas em todos os anos lectivos entre 2007 e 2015. 

Para isso teremos em conta um conjunto de factores que importa enumerar: 

 Evolução da população residente do concelho de Castelo Branco, tendo em conta os 

censos gerais à população entre 1981 e 2001. 
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 Evolução da população dos vários grupos etários do concelho de Castelo Branco, 

tendo em conta os censos gerais à população entre 1981 e 2001. 

 Análise do número de nascimentos, por ano civil e até ao ano de 2005, no concelho 

de Castelo Branco e em todas as suas freguesias. 

 Previsões do número de nascimentos no período entre 2006 e 2015, no concelho de 

Castelo Branco e em todas as suas freguesias. 

 Análise das taxas de escolarização dos vários anos lectivos e das várias escolas de 

cada um dos ciclos de estudos. 

 Análise do número de alunos a frequentar cada um dos anos escolares de cada um 

dos ciclos de estudos, nos anos lectivos compreendidos entre 2000 e 2006. 

Do contacto que a equipa teve com as várias escolas, Jardins de Infância, sedes de 

agrupamentos verticais de escolas e Câmara Municipal tornou-se clara a existência de factores 

que, tal como em qualquer outro estudo que envolva a previsão de dados, são muito difíceis de 

quantificar com uma margem de erro aceitável. Referimo-nos, por exemplo a factores como: 

 Movimentos migratórios da população, quer ao nível do concelho, quer ao nível de 

concelhos limítrofes, do país ou mesmo do estrangeiro. 

 Movimentos de alunos do concelho que optam por frequentar cursos de estudos 

que só existem noutros concelhos (por exemplo cursos técnico profissionais) 

 

Quadro 112. Evolução da população do Ensino Pré-escolar da rede pública 

Escola/Ano Lectivo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Variação 

2000/01 2006/07 

Alcains 76 74 79 75 79 76 82 8% 

Escalos de Cima 17 20 20 17 18 20 25 47% 

Lardosa 21 26 17 16 11 10 15 -29% 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
16 13 13 16 15 19 16 0% 

Tinalhas 9 10 13 10 11 9 12 33% 

Lousa 5 5 4 6 5 10 16 220% 

Malpica do Tejo 11 11 13 8 9 9 11 0% 

Castelo Branco 267 266 255 253 274 285 274 3% 

Sarzedas 13 10 12 13 16 13 12 -8% 

Freixial do Campo 9 9 8 11 10 9 10 11% 

Salgueiro do Campo 7 5 4 4 14 15 12 71% 

Ninho do Açor 5 5 4 6 9 9 6 20% 

Louriçal do Campo 12 11 12 12 11 11 5 -58% 

Sobral do Campo 12 8 6 6 6 10 7 -42% 

Escalos de Baixo 29 41 25 28 33 30 24 -17% 

Total 509 514 485 481 521 535 527 4% 
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A observação do quadro anterior permite verificar que, globalmente e entre os anos lectivos 

2000/01 e 2006/07, o número de alunos a frequentar o Ensino Pré-escolar no concelho de 

Castelo Branco aumentou 4%, o que representa um aumento de 18 alunos. 

As freguesias onde se verificou um aumento percentual da população do nível de ensino 

em análise foram: Lousa (220%), Salgueiro do Campo (71%), Escalos de Cima (47%), Tinalhas 

(33%), Ninho do Açor (20%), Freixial do Campo (11%), Alcains (8%) e Castelo Branco (3%). O 

número de alunos a frequentar o ensino Pré-escolar diminuiu nas freguesias de Louriçal do 

Campo (-58%), Sobral do Campo (-42%), Lardosa (-29%), Escalos de Baixo (-17%) e Sarzedas 

(-8%). Nas freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e de Malpica do Tejo a evolução da 

população do ensino Pré-escolar no período em análise foi nula. 

 

Analisemos agora a forma como se prevê que evolua a população do ensino Pré-escolar. 

 

 

 
Quadro 113. Previsão de evolução da população do Ensino Pré-escolar da rede pública 

Escola/Ano 

Lectivo 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08-

2015/16 

Alcains 80 81 82 83 84 84 85 86 87 8% 

Escalos de Cima 18 21 21 22 22 23 23 23 24 33% 

Lardosa 11 10 9 8 7 6 5 4 3 -74% 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
15 17 17 17 18 18 18 19 19 25% 

Tinalhas 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13% 

Lousa 14 15 14 14 13 13 12 12 11 -15% 

Malpica do Tejo 9 9 9 8 8 8 7 7 7 -25% 

Castelo Branco 279 282 284 287 290 293 296 298 301 8% 

Sarzedas 14 14 14 14 15 15 15 15 16 15% 

Freixial do 

Campo 
10 10 11 11 11 11 11 11 12 14% 

Salgueiro do 

Campo 
15 11 14 14 14 14 14 14 14 -5% 

Ninho do Açor 9 9 10 10 11 11 12 13 13 53% 

Louriçal do 

Campo 
7 7 6 5 4 4 3 2 1 -85% 

Sobral do 

Campo 
6 6 6 5 5 4 4 4 3 -50% 

Escalos de 

Baixo 
29 28 28 28 27 27 26 26 25 -13% 

Total 527 531 537 538 541 543 543 547 549 4% 
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Por comparação com o período compreendido entre os anos lectivos 2000/01 e 2006/07 

verifica-se que a população desde nível de ensino diminui num maior número de freguesias e de 

forma mais acentuada  –  Louriçal do Campo  (-85% contra -58% no período anterior),  Lardosa 

(-74% contra -29% no período anterior), Sobral do Campo (-50% contra -42% no período 

anterior), Malpica do Tejo (-25% contra 0% no período anterior), Lousa (-15% contra 220% no 

período anterior), Escalos de Baixo (-13% contra -17% no período anterior) e Salgueiro do 

Campo (-5% contra 71% no período anterior). 

Esta diminuição é compensada por um crescimento mais significativo nas restantes 

freguesias do concelho – Ninho do Açor (53% contra 20% no período anterior), Escalos de Cima 

(33% contra 47% no período anterior), Póvoa de Rio de Moinhos (25% contra 0% no período 

anterior), Sarzedas (15% contra -8% no período anterior), Freixial do Campo (14% contra 11% 

no período anterior), Tinalhas (13% contra 33% no período anterior), Castelo Branco (8% contra 

3% no período anterior) e Alcains (que mantém a mesma taxa de crescimento do período 

anterior, 8%). 

 

Analisemos agora a evolução passada e futura da população do 1º Ciclo do Ensino Básico 

no concelho de Castelo Branco. 
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Quadro 114. Evolução da população do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Freguesia 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Variação 

2000/01 - 2006/07 

Castelo Branco 1580 1613 1583 1547 1598 1627 1617 2% 

Malpica do Tejo 16 21 15 16 26 20 26 63% 

Monforte da Beira 12 8 2 2 * * *  

Sarzedas 28 28 27 26 23 20 27 -4% 

Freixial do Campo 21 19 18 17 10 12 18 -14% 

Salgueiro do Campo 15 12 14 11 8 10 7 -53% 

Juncal do Campo 11 9 8 7 6 8 *  

Palvarinho 6 8 10 8 6 5 *  

Sto André das Tojeiras 6 4 6 6 6 9 *  

Mata 14 10 12 10 13 24 38 171% 

Escalos de Baixo 34 34 27 26 25 29 20 -41% 

Cebolais de Cima 17 30 32 28 28 28 23 35% 

Retaxo 32 29 31 30 27 28 22 -31% 

Benquerenças 7 5 7 10 8 6 *  

São Vicente da Beira 62 57 48 45 36 39 51 -18% 

Ninho do Açor 18 14 17 13 12 11 9 -50% 

Louriçal do Campo 24 30 26 26 23 21 18 -25% 

Sobral do Campo 12 16 13 14 14 13 12 0% 

Almaceda 22 19 15 13 9 9 *  

Alcains 191 191 205 210 208 197 183 -4% 

Escalos de Cima 34 35 29 26 26 26 22 -35% 

Lardosa 35 32 37 32 30 32 30 -14% 

Póvoa de Rio de Moinhos 20 16 24 23 24 24 26 30% 

Tinalhas 13 13 15 15 16 17 21 62% 

Lousa 25 24 23 8 5 5 *  

TOTAL 2255 2277 2244 2169 2187 2220 2170 -4% 

 

Das vinte e cinco escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico em funcionamento no concelho de 

Castelo Branco no ano lectivo de 2000/01, sete já se encontram encerradas no ano lectivo de 

2006/07. A escola EB1 de Monforte da Beira encerrou no final do ano lectivo de 2003/04 e as 

escolas EB1 de Juncal do Campo, EB1 do Palvarinho, EB1 de S.to André das Tojeiras, EB1 das 

Benquerenças, EB1 de Almaceda e EB1 da Lousa encerraram no final do ano lectivo 2005/06.  

O encerramento destas escolas se, por um lado, ficou a dever-se ao reduzido número de 

alunos que as frequentavam, por outro lado também contribuiu para um ligeiro aumento do 

número de alunos das escolas do 1º Ciclo das freguesias limítrofes para onde essas crianças 

passaram a deslocar-se. 

A observação do quadro anterior permite verificar que, globalmente e nos anos lectivos 

compreendidos entre os anos 2000/01 e 2006/07, o número de alunos a frequentar o 1º Ciclo do 

Ensino Básico no concelho de Castelo Branco diminuiu 4%, o que representa um decréscimo de 

85 alunos. 
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Relativamente à população do 1º Ciclo do Ensino Básico nas restantes freguesias do 

concelho e no período em análise a evolução foi diversificada.  

Assim, as escolas em que o número de alunos aumentou foram as das freguesias de: Mata 

(171%), devido à implementação do projecto de Belgais, que implicou inclusivamente a vinda de 

crianças de fora do concelho; Malpica do Tejo (63%), por ter recebido em 2004/2005 as crianças 

provenientes de Monforte. Além deste aspecto há a salientar a implantação na zona de uma 

comunidade de etnia cigana; .Tinalhas (62%), Cebolais de Cima (35%), Póvoa de Rio de 

Moinhos (30%) e Castelo Branco (2%). 

As restantes freguesias, com excepção do Sobral do Campo onde a variação foi nula, 

verificaram uma diminuição do respectivo número de alunos deste nível de ensino – Salgueiro 

do Campo (-53%), Ninho do Açor (-50%), Louriçal do Campo (-25%), Escalos de Baixo (-41%), 

Escalos de Cima (-35%), Retaxo (-31%), São Vicente da Beira (-18%), Freixial do Campo (-

14%), Lardosa (-14%),  Sarzedas  (-4%)  e  Alcains (-4%). 

 

Quadro 115. Previsão de evolução da população do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Freguesia 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08-

2015/16 

Castelo Branco 1617 1623 1628 1634 1639 1645 1650 1656 1661 3% 

Malpica do Tejo 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35% 

Sarzedas 22 21 21 20 19 18 17 17 16 -29% 

Freixial do Campo 12 11 10 9 8 6 5 4 3 -74% 

Salgueiro do Campo 6 5 4 3 1 0 0 0 0 -100% 

Mata 31 27 24 26 28 29 31 33 34 10% 

Escalos de Baixo 22 21 19 18 16 15 13 12 10 -54% 

Cebolais de Cima 28 25 24 23 22 21 20 20 19 -33% 

Retaxo 23 22 21 19 18 17 16 14 13 -44% 

São Vicente da Beira 50 48 49 50 51 52 52 53 54 8% 

Ninho do Açor 8 7 5 4 3 1 0 0 0 -100% 

Louriçal do Campo 20 19 18 17 16 15 14 13 12 -40% 

Sobral do Campo 13 13 12 12 12 12 12 11 11 -11% 

Alcains 197 196 196 196 195 195 195 194 194 -1% 

Escalos de Cima 22 20 19 17 16 14 13 11 10 -55% 

Lardosa 29 29 28 27 26 26 25 24 23 -21% 

Póvoa Rio de Moinhos 24 24 24 24 25 25 25 25 25 3% 

Tinalhas 20 19 20 21 22 23 24 24 25 23% 

TOTAL 2168 2155 2148 2147 2145 2143 2142 2142 2142 -1% 

 

No que se refere ao 1º Ciclo do Ensino Básico prevê-se, que ao nível do concelho o número 

total de alunos tenha uma diminuição, ainda que menos significativa que no período anterior. 
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Do ano lectivo 2007/08 para o ano lectivo 2015/16 prevê-se um decréscimo de vinte e seis 

alunos no efectivo escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico, o que representa uma diminuição 

percentual de 1%. Esta variação percentual, mínima a nível global, revela-se preocupante quando 

analisamos os dados de cada uma das freguesias. 

Prevê-se que duas das freguesias do concelho deixem de ter alunos no 1º Ciclo do Ensino 

Básico – Ninho do Açor e Salgueiro do Campo – o que significa uma variação percentual de -

100%. 

Das restantes escolas o número de alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico também 

diminuiu nas freguesias de: Freixial do Campo (-74% contra -14% no período anterior), Escalos 

de Cima (-55% contra -35% no período anterior),  Escalos de Baixo (-54% contra -41% no 

período anterior), Retaxo (-44% contra -31% no período anterior), Louriçal do Campo (-40% 

contra -25% no período anterior), Cebolais de Cima (-33% contra 35% no período anterior), 

Sarzedas (-29% contra -4% no período anterior), Lardosa (-21% contra -14% no período 

anterior), Sobral do Campo (-11% contra 0% no período anterior) e Alcains (-1% contra -4% no 

período anterior). 

Apenas seis aumentam de efectivo populacional neste nível de ensino e quatro destas 

freguesias fazem-no de forma menos acentuada que no período entre os anos 2000/01 e 2006/07- 

Malpica do Tejo (35% contra 63% no período anterior), Tinalhas (23% contra 62% no período 

anterior), Mata (10% contra 171% no período anterior), São Vicente da Beira (8% contra -18% 

no período anterior), Póvoa de Rio de Moinhos (3% contra 30% no período anterior) e Castelo 

Branco (3 % contra 2% no período anterior). 

 

Quadro 116. Evolução da população do 1º Ciclo do Ensino Básico por anos de escolaridade da rede pública 

Ano de Escolaridade 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Variação 

2000/01 - 2006/07 

1º ano 495 537 462 550 503 569 514 4% 

2º ano 629 566 615 556 586 541 561 -11% 

3º ano 554 596 529 534 552 575 558 1% 

4º ano 577 578 638 529 546 535 537 -7% 

Total 2255 2277 2244 2169 2187 2220 2170 -4% 

 

Analisando os dados por ano de escolaridade verificamos que nos anos lectivos 

compreendidos entre os anos 2000/01 e 2006/07, o 1º e o 3º anos de escolaridade apresentam um 

aumento do seu número de efectivos (respectivamente 4% e 1%, o que significa um aumento de 

19 e de 4 alunos), enquanto que os 2º e 4º anos de escolaridade, com taxas de variação de -11% e 

-7%, verificaram uma diminuição de 68 e 40 alunos, respectivamente.  
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Globalmente, tendo em conta o número total de alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino 

Básico e no período em análise, verificou-se, como já foi referido anteriormente, uma 

diminuição percentual de 4%, correspondente a menos oitenta e cinco alunos matriculados. 

 

Quadro 117. Previsão de evolução da população do 1º Ciclo do Ensino Básico por anos de escolaridade da 

rede pública 

Ano de 

Escolaridade 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08-2015/16 

1º ano 541 548 551 556 562 567 571 582 580 7% 

2º ano 538 535 529 524 522 519 525 532 536 0% 

3º ano 556 554 555 556 564 570 564 554 564 1% 

4º ano 533 518 513 511 497 487 482 474 462 -13% 

Total 2168 2155 2148 2147 2145 2143 2142 2142 2142 -1% 

 

No período compreendido entre os anos lectivos 2007/08 e 2015/16 prevê-se que o 4º ano 

de escolaridade registe um decréscimo populacional de -13% (correspondente a uma diminuição 

de setenta e um alunos).   

Por sua vez o 2º ano de escolaridade vê o seu número de alunos matriculados diminuído em 

duas unidades (-0,004%). 

Neste mesmo período os 1º e 3º anos de escolaridade deverão crescer em número de alunos 

matriculados, com taxas de, respectivamente, 7% e 1%, correspondentes a um aumento de trinta 

e nove e oito alunos em cada um dos anos de escolaridade referidos. 

Globalmente prevê-se que, no concelho de Castelo Branco, o 1º Ciclo do Ensino Básico 

tenha no ano lectivo de 2015/2016 menos 1% de alunos que em 2007/08 o que corresponde a 

menos vinte e seis alunos. 

Analisemos agora a evolução da população do 2º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Quadro 118. Evolução da população do 2º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Freguesia 
Ano de 

Escolaridade 
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Variação 

2000/01 

2006/07 

Castelo Branco 
5º ano 501 485 473 523 450 448 455 -9% 

6º ano 535 477 476 442 475 430 450 -16% 

Alcains 
5º ano 79 82 90 96 90 97 89 13% 

6º ano 95 84 80 85 86 89 67 -29% 

São Vicente da Beira 
5º ano 30 28 28 21 29 31 29 -3% 

6º ano 29 14 27 32 16 26 29 0% 

Total 1269 1170 1174 1199 1146 1121 1119 -12% 

 

 

No 2º Ciclo do ensino básico e no período compreendido entre os anos lectivos 2000/01 e 

2006/07 verificou-se uma diminuição de 12% (150 alunos) do efectivo escolar. 
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Com excepção do 5º ano de escolaridade da Escola EB 2 José Sanches de Alcains (em que 

o número de alunos aumentou 13%) e do 6ºano da EBI de São Vicente da Beira (em que não se 

verificou alteração no número de alunos matriculados), em todas as outras freguesias, e quer ao 

nível do 5º ano de escolaridade quer ao nível do 6º ano de escolaridade, verificou-se uma 

diminuição, por vezes substancial, do número de alunos. 

 

Quadro 119. Previsão de evolução da população do 2º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Freguesia 
Ano de 

Escolaridade 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08-

2015/16 

Castelo Branco 
5º ano 443 433 427 416 410 401 393 384 376 -15% 

6º ano 419 407 394 382 369 357 344 332 319 -24% 

Alcains 
5º ano 92 92 92 92 92 92 92 91 91 -1% 

6º ano 74 72 69 67 64 62 59 57 55 -26% 

São Vicente da 

Beira 

5º ano 29 29 29 29 29 29 29 30 30 4% 

6º ano 27 27 27 28 28 29 29 30 30 14% 

 Total 1084 1060 1038 1014 992 970 946 924 901 -17% 

 

 

Os valores previstos para o período compreendido entre os anos lectivos de 2007/08 e 

2015/16 evidenciam que a tendência de diminuição verificada no período anterior se deverá 

manter ou agravar.  

Globalmente o número de alunos matriculados no 2º Ciclo do Ensino Básico deverá sofrer 

uma diminuição de cento e oitenta e três alunos, que representam -17% relativamente ao número 

de alunos previstos para o início do período em análise. 

Assim, é de esperar que ao nível do 2º Ciclo do Ensino Básico só a EBI de São Vicente da 

Beira aumente a sua população escolar, quer relativamente ao 5º ano (4%) quer relativamente ao 

6º ano (14%), embora estas percentagens correspondam apenas a um aumento de um e três 

alunos, respectivamente.  

 

Quadro 120. Evolução da população do 2º Ciclo do Ensino Básico por anos de escolaridade da rede pública 

 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Variação 

2000/01 

2006/07 

5º ano 610 595 591 640 569 576 573 -6% 

6º ano 659 575 583 559 577 545 546 -17% 

Total 1269 1170 1174 1199 1146 1121 1119 -12% 

 

Se analisarmos os dados por ano de escolaridade, independentemente da freguesia de 

origem dos alunos, verificamos que tanto a população do 5º ano como a do 6º ano diminuíram, 

respectivamente 6% (correspondente a trinta e sete alunos) e 17% (correspondente a cento e 
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treze alunos) o que totaliza menos cento e cinquenta alunos, que representam -12% relativamente 

ao efectivo populacional de 2000/01. 

 
Quadro 121. Previsão de evolução da população do 2º Ciclo do Ensino Básico por anos de escolaridade da 

rede pública 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Variação 

2007/08 - 2015/16 

5º ano 564 555 547 538 530 522 513 505 497 -12% 

6º ano 520 505 491 476 462 448 433 419 404 -22% 

Total 1084 1060 1038 1014 992 970 946 924 901 -17% 

 

Para o período compreendido entre os anos lectivos 2007/08 e 2015/16 prevê-se que o 5º 

ano de escolaridade tenha uma diminuição percentual de 12% (correspondente a sessenta e sete 

alunos) e o 6ºano de escolaridade uma diminuição de 22% (correspondente a cento e dezasseis 

alunos).  

Analisemos agora a evolução da população do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Quadro 122. Evolução da população do 3º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Freguesia 
Ano de 

Escolaridade 
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Variação 

2000/01 - 2006/07 

Castelo Branco 

7º ano 515 549 502 540 526 584 544 6% 

8º ano 299 449 517 430 450 484 484 62% 

9º ano 338 404 402 472 407 426 541 60% 

Alcains 

7º ano 40 34 33 81 110 99 94 135% 

8º ano 47 48 35 54 67 66 71 51% 

9º ano 41 35 44 71 71 63 106 159% 

São Vicente da 

Beira 

7º ano 42 0 34 29 35 27 31 -26% 

8º ano 26 19 30 31 31 31 26 0% 

9º ano 32 22 31 28 30 18 28 -13% 

 Total 1380 1560 1628 1736 1727 1798 1925 39% 

 

 

No 3º Ciclo do Ensino Básico e no período compreendido entre os anos lectivos 2000/01 e 

2006/07 verificou-se um significativo aumento de 39% do número de alunos matriculados 

(quinhentos e quarenta e cinco alunos). 

Com excepção da EBI de São Vicente da Beira – em que não se verificou alteração no 

número de alunos matriculados no 8º ano e se verificou uma diminuição tanto no 7º ano de 

escolaridade (-26%) como no 9º ano escolaridade (-13%) – em todas as outras freguesias e em 

todos os anos de escolaridade desde nível de ensino verificou-se um aumento, por vezes 

substancial, do número de alunos. 
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Quadro 123. Previsão de evolução da população do 3º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Freguesia 
Ano de 

Escolaridade 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08-2015/16 

Castelo Branco 

7º ano 563 569 575 583 589 595 602 608 615 9% 

8º ano 479 481 484 487 490 492 495 498 501 5% 

9º ano 475 490 505 519 534 549 564 577 593 25% 

Alcains 

7º ano 103 106 109 111 114 118 119 123 125 22% 

8º ano 75 80 85 89 94 99 104 109 114 52% 

9º ano 86 93 100 107 114 121 128 135 142 65% 

São Vicente da 

Beira 

7º ano 31 32 33 34 35 35 36 37 38 20% 

8º ano 31 32 33 34 35 36 37 38 38 23% 

9º ano 24 23 23 22 21 20 20 19 18 -25% 

 Total 1867 1906 1947 1986 2026 2065 2105 2144 2184 17% 

 

Os valores previstos para o período compreendido entre os anos lectivos de 2007/08 e 

2015/16 evidenciam que a tendência de crescimento verificada no período anterior se deverá 

manter, ainda que, ou de forma menos acentuada (como em Castelo Branco e Alcains), ou 

invertendo a tendência de estagnação ou decrescimento (como nos casos do 8º ano de 

escolaridade e do 7º ano de escolaridade da EBI de São Vicente da Beira).  

Globalmente o número de alunos matriculados no 3º Ciclo do Ensino Básico deverá sofrer 

um aumento de trezentos e dezassete alunos, que representam 17% relativamente ao número de 

alunos previstos para o início do período em análise. 

Assim, é de esperar que ao nível do 3º Ciclo do Ensino Básico só a EBI de São Vicente da 

Beira não aumente a sua população escolar e apenas no que diz respeito ao 9º ano de 

escolaridade (-25%, que apenas representam 6 alunos num universo de vinte e quatro no início 

do período em questão).  

 

 

Quadro 124. Evolução da população do 3º Ciclo do Ensino Básico por anos de escolaridade da rede pública 

Ano de Escolaridade 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Variação 

2000/01 - 2006/07 

7º ano 597 583 569 650 671 710 669 12% 

8º ano 372 516 582 515 548 581 581 56% 

9º ano 411 461 477 571 508 507 675 64% 

Total 1380 1560 1628 1736 1727 1798 1925 39% 

 

 

Analisando a evolução da população do 3º Ciclo do Ensino Básico por ano de escolaridade, 

independentemente da freguesia de origem dos alunos, verificamos que tanto a população do 7º 

ano como a do 8º ano e a do 9º ano aumentaram, respectivamente 12% (correspondente a setenta 

e dois alunos), 56% (correspondente a duzentos e nove alunos) e 64% (correspondente a 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

166 

duzentos e sessenta e quatro alunos), o que totaliza mais quinhentos e quarenta e cinco alunos, 

que representam 39% relativamente ao efectivo populacional de 2000/01. 

 
Quadro 125. Previsão de evolução da população do 3º Ciclo do Ensino Básico por anos de escolaridade da 

rede pública 

Ano de 

Escolaridade 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08 - 2015/16 

7º ano 697 707 718 728 738 748 758 768 778 12% 

8º ano 585 593 602 610 619 627 636 644 653 12% 

9º ano 585 606 627 648 669 690 711 732 753 29% 

Total 1867 1906 1947 1986 2026 2065 2105 2144 2184 17% 

 

 

Para o período compreendido entre os anos lectivos 2007/08 e 2015/16 prevê-se que a 

tendência verificada nos sete anos lectivos anteriores se mantenha e que, como tal, a população 

de todos os anos de escolaridade do 3º Ciclo do Ensino Básico venha a aumentar, ainda que de 

forma menos acentuada que a verificada até ao ano de 2006/07. 

Prevê-se, então, que o número de alunos cresça 12% (correspondente a oitenta e um 

alunos) no 7º ano de escolaridade, 12% (correspondente a 68 alunos) no 8º ano de escolaridade e 

29% no 9º ano de escolaridade (correspondente a cento e sessenta e oito alunos).  

Analisemos agora a evolução da população do Ensino Secundário no Concelho de Castelo 

Branco. 

 

Quadro 126. Evolução da população do Ensino Secundário da rede pública 

Freguesia 
Ano de 

Escolaridade 
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Variação 

2000/01 

2006/07 

Castelo Branco 

10º ano 522 598 574 489 528 518 603 16% 

11º ano 440 441 397 420 444 439 507 15% 

12º ano 516 538 402 434 510 546 656 27% 

Alcains 

10º ano 122 107 94 78 75 48 38 -69% 

11º ano 98 104 91 72 76 62 46 -53% 

12º ano 89 94 91 73 66 72 116 30% 

 Total 1787 1882 1649 1566 1699 1685 1966 10% 

 

No Ensino Secundário, e no período compreendido entre os anos lectivos 2000/01 e 

2006/07 verificou-se um aumento de 10% do número de alunos matriculados (cento e setenta e 

nove alunos). 

Com excepção da EB 23/S Alcains onde houve uma diminuição tanto no 10º ano de 

escolaridade (-69%) como no 11º ano escolaridade (-53%), em todas as outras freguesias e em 

todos os anos de escolaridade desde nível de ensino verificou-se um aumento do número de 

alunos matriculados. 
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Quadro 127. Previsão de evolução da população do Ensino Secundário da rede pública 

Freguesia 
Ano de 

Escolaridade 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08-

2015/16 

Castelo 

Branco 

10º ano 553 554 555 557 558 559 561 562 563 2% 

11º ano 476 485 493 502 511 520 528 537 546 15% 

12º ano 592 612 631 651 670 689 709 728 748 26% 

Alcains 

10º ano 44 50 44 42 40 41 44 49 51 15% 

11º ano 50 58 50 42 38 46 49 53 59 18% 

12º ano 88 51 46 41 35 30 25 19 14 -84% 

 Total 1803 1810 1819 1835 1852 1885 1916 1948 1981 10% 

 

 

Globalmente o número de alunos matriculados no Ensino Secundário deverá sofrer um 

incremento de cento e setenta e oito alunos, que representam 10% relativamente ao número de 

alunos previstos para o início do período em análise. 

A tendência de crescimento evidenciada no período entre 2000/01 e 2006/07 deverá 

manter-se na freguesia de Castelo Branco. 

Na freguesia de Alcains prevê-se uma inversão completa da tendência referida para período 

anterior. Os 10º e 11º anos de escolaridade, que até 2006/07 tinham diminuído, deverão agora 

crescer em valor percentual (respectivamente 15% e 18%) e o 12º ano de escolaridade que até ao 

ano lectivo 2006/07 tinha aumentado em número de alunos deverá até 2015/16 decrescer cerca 

de 84% até 2015/16. 

 
Quadro 128. Evolução da população do Ensino Secundário por anos de escolaridade da rede pública 

Ano de Escolaridade 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Variação 

2000/01 - 2006/07 

10º ano 644 705 668 567 603 566 641 0% 

11º ano 538 545 488 492 520 501 553 3% 

12º ano 605 632 493 507 576 618 772 28% 

Total 1787 1882 1649 1566 1699 1685 1966 10% 

 

 

Analisando a evolução da população do Ensino Secundário por ano de escolaridade, 

independentemente da freguesia de origem dos alunos, verificamos que a população do 10º ano 

se mantém aproximadamente constante (menos três alunos). 

Relativamente ao 11º ano de escolaridade e ao 12º ano de escolaridade aumentaram, 

respectivamente 3% (correspondente a quinze alunos) e 28% (correspondente a cento e sessenta 

e sete alunos).  
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Quadro 129.  Previsão de evolução da população do Ensino Secundário por anos de escolaridade da rede 

pública 

Ano de 

Escolaridade 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Variação 

2007/08 - 2015/16 

10º ano 597 604 600 599 598 600 605 611 614 3% 

11º ano 526 542 543 545 549 566 577 589 605 15% 

12º ano 680 664 676 691 705 719 734 748 762 12% 

Total 1803 1810 1819 1835 1852 1885 1916 1948 1981 10% 

 

Para o período compreendido entre os anos lectivos 2007/08 e 2015/16 prevê-se que a 

tendência verificada nos sete anos lectivos anteriores se mantenha e que, como tal, a população 

de todos os anos de escolaridade do Ensino Secundário venha a aumentar. 

Prevê-se, então, que o número de alunos cresça 3% (correspondente a dezassete alunos) no 

10º ano de escolaridade, 15% (correspondente a setenta e nove alunos) no 11º ano de 

escolaridade e 12% no 12º ano de escolaridade (correspondente a oitenta e dois alunos).  
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11. Critérios de Ordenamento da Rede Educativa 

 

O entendimento de que a educação e formação profissional constituem um processo 

integrado, é reforçado e operacionalizado pela actual reforma do sistema educativo. Esta 

orientação dá continuidade a medidas políticas de igual sentido, que vinham a ser tomadas em 

articulação com decisões e orientações comunitárias e que foram particularmente reforçadas após 

a decisão estratégica de promover a aprendizagem ao longo da vida, adoptada no Conselho 

Europeu de Lisboa, em Março de 2000, durante a Presidência Portuguesa da Comunidade. Neste 

conselho foi aprovada uma nova estratégia para a Europa, baseada na inovação e na formação ao 

longo da vida, como suporte do desenvolvimento económico e social. 

Os princípios e os objectivos que norteiam a política educativa de um país reflectem-se na 

concepção e na implantação da rede de estabelecimentos de educação, ensino e formação. 

Qualquer parque escolar traduz as marcas e as opções, tomadas ao longo dos anos em contextos 

de permanente evolução social, científica, económica e política. As construções escolares 

edificadas sobretudo a partir do século XIX, com fronteiras espaciais e arquitectónicas rígidas, 

revelam-se actualmente inadequadas, tanto a novas concepções e modelos de aprendizagem 

como à distribuição territorial da população, e têm vindo progressivamente a ser ultrapassadas, 

em muitos casos, pela força da própria dinâmica social e educativa desencadeada a nível local. 

A existência e o reconhecimento dessa dinâmica são um elemento essencial da construção 

da dimensão local da política e acção educativa e uma variável fundamental a considerar no 

planeamento da rede. Por isso, ao pensar os objectivos do planeamento da rede, deve partir-se de 

um quadro conceptual de inteligibilidade da realidade, afastando-se de qualquer posicionamento 

determinista e visão centralista, que facilite a criação de um sistema operativo flexível capaz de 

servir e apoiar as diferentes respostas a encontrar a nível local e regional. 

O documento orientador do reordenamento da rede educativa elaborado pelo Departamento 

de Avaliação Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação (Martins, 2000a) aponta um 

conjunto de princípios que devem constituir o quadro de inteligibilidade que sustenta o 

planeamento da rede, citando: 

 reconhecimento da importância da participação social na construção da ordem local e na 

definição do bem comum, defendendo a negociação entre parceiros oriundos de diferentes 

sectores da sociedade (educação, autarquias, interesses económicos, entre outros) como um 

elemento fundamental a ter em conta na definição e desenvolvimento da rede educativa; 
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 entendimento da rede educativa como uma malha da rede maior e mais geral de equipamentos 

locais de diversa natureza, que têm como fim comum contribuir para o desenvolvimento 

nacional através da satisfação das necessidades e aspirações identificadas a nível local; 

 concepção da aprendizagem e desenvolvimento educativo como um processo sequencial, 

integrado e complementar, não compartimentado, nem no espaço, nem no tempo, nem nos 

saberes. Concepção que exige o esforço da articulação de todo o sistema de educação e ensino, 

e entre este e todos os outros processos e situações educativas a que a escola deve abrir-se 

numa perspectiva de contributo para a valorização dos recursos humanos.  

De acordo com os princípios orientadores referidos anteriormente, assume-se como 

fundamental ter em conta quatro pontos determinantes: 

1. A rede educativa deverá cobrir de uma forma coerente a totalidade do concelho, de modo a dar 

resposta às necessidades de formação ao nível da escolaridade obrigatória gerada pela população 

residente (projecção temporal para um horizonte até 2014/2015), contribuindo para a eliminação de 

desigualdades e assimetrias locais, assegurando a igualdade de oportunidades de educação e ensino 

a todas as crianças e jovens. 

2. A rede do ensino pré-escolar (público e privado) deve assegurar a cobertura total da procura gerada 

pela população residente no concelho (projecção temporal para um horizonte até 2014/2015) com 

níveis de qualidade adequados, de forma a favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado 

de todas as potencialidades das crianças. 

3. Nas previsões da procura do ensino, ter em conta o alargamento da escolaridade obrigatória até aos 

dezoito anos de idade, devendo a rede escolar dar cobertura integral à procura gerada pela 

população residente no concelho (projecção temporal para um horizonte até 2014/2015). 

4. Na requalificação do parque escolar deve procurar-se proporcionar a alunos, professores e outros 

intervenientes na acção educativa, as condições mais apropriadas para o desenvolvimento de um 

ensino de qualidade para que possa haver um pleno desenvolvimento dos processos educativos e 

das aprendizagens. 

O reordenamento da rede, embora tenha na sua base questões financeiras, sustenta-se 

fundamentalmente em questões pedagógicas e funcionais, dando particular importância e 

prioridade às necessidades que se traduzam numa efectiva melhoria da qualidade do serviço 

educativo prestado às crianças do concelho, tais como: 

– Melhoria das condições pedagógicas e elevação dos processos educativos e das aprendizagens 

nas escolas; 

– Desenvolvimento de processos de socialização, com o objectivo de superar as condições de 

isolamento a que são submetidas muitas crianças e professores; 
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– Racionalização na utilização dos recursos educativos, didácticos e humanos, por forma a 

potenciar o desenvolvimento integral das crianças. 

Na proposta de reordenamento da rede apresentada procura-se ter em conta critérios, por 

vezes contraditórios, como são, por um lado, a importância de uma oferta de proximidade que 

evite deslocações incómodas (principalmente para as crianças mais novas) e, por outro, 

preocupações relacionadas com a concentração da oferta, que permite melhores condições na 

qualidade dos serviços educativos prestados. 

No reordenamento da rede educativa levou-se em linha de conta algumas premissas 

apontadas pelo Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento do Ministério da 

Educação (Oliveira, Coragem e Martins, 2000a), nomeadamente a desactivação de escolas do 1º 

Ciclo para as quais se projecta um número de alunos inferior a vinte (evidenciando uma procura 

de ensino abaixo dos limiares críticos) e a criação de pólos de oferta de educação Pré-escolar e 

de 1º Ciclo em locais que, pela sua área de influência, tenham um potencial de captação de 

alunos em número adequado que possam favorecer o desenvolvimento dos processos educativos. 

Procuramos, de igual modo, e sempre que possível evitar o recurso a turmas com níveis de 

escolaridade diferenciados. 

Relativamente aos locais de implementação dos pólos de concentração da oferta educativa 

ao nível do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, procurou-se ter em conta as dinâmicas 

demográficas e de desenvolvimento, bem como as distâncias nos trajectos e a rede de transportes 

e também orientações estratégicas dos diferentes agentes envolvidos no processo educativo e da 

Câmara Municipal. Levou-se, ainda, em linha de conta o possível aproveitamento do parque 

escolar existente. 

Considerando o atrás referido, propomos um projecto de reestruturação da rede educativa 

ao nível do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico que procure a integralidade do percurso 

escolar, a promoção de um espírito de comunidade, a complementaridade entre freguesias, a 

gestão racional dos recursos e sua modernização, a promoção de um clima securizante e de 

melhor aproveitamento das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Pretendeu-se, desta forma, melhorar a oferta formativa procurando dar a resposta mais 

adequada às necessidades e anseios dos residentes no concelho, de forma a contribuir para que o 

mesmo se torne mais atractivo, ajudando a fixar as populações. Por outro lado, há a preocupação 

com a melhoria do parque escolar de forma a proporcionar aos alunos, professores e demais 

agentes que fazem parte do sistema educativo instalações e dotações de equipamentos adequados 
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a uma boa vivência, às exigências pedagógicas e ao pleno desenvolvimento dos processos 

educativos e das aprendizagens. 

 

11.1. Critérios de reordenamento relacionados com os diferentes ciclos de ensino 

 

No reordenamento da rede educativa é fundamental ter em linha de conta algumas 

premissas determinantes, apontadas pelo Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento 

do Ministério da Educação (Oliveira, Coragem e Martins, 2000a), em cada um dos Ciclos de 

ensino e que se podem citar: 

 

Na Educação Pré-escolar 

– A educação pré-escolar pode realizar-se em unidades distintas ou incluídas em outras unidades 

onde também seja ministrado o Ensino Básico ou ainda em edifícios onde se realizem outras 

actividades sociais, nomeadamente de educação extra-escolar. 

– Cada sala de educação pré-escolar deve ter uma frequência mínima de 20 e máxima de 25 

crianças. 

– Em zonas de baixa densidade populacional poderá ser autorizada uma frequência inferior a 20 

crianças ou a adopção de modalidades alternativas, designadamente de educação itinerante e a 

animação infantil comunitária. 

Os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e funcionamento de 

estabelecimentos de educação Pré-escolar, devem obedecer a critérios gerais, tais como: 

a) Integração ou associação dos estabelecimentos de educação pré-escolar com os vários 

equipamentos colectivos, nomeadamente estabelecimentos de ensino ou com outro tipo de 

equipamento colectivo compatível, numa perspectiva de racionalização e articulação de  gestão 

e utilização dos recursos físicos e humanos. 

b) Versatilidade na criação ou reconversão de instalações destinadas aos estabelecimentos de 

educação pré-escolar, de modo a permitirem adaptações à evolução da procura e à dinâmica dos 

métodos e objectivos pedagógicos, educacionais e de apoio social. 

c) Variedade de tipologias de estabelecimentos de modo a adequar as funções, o tipo de 

atendimento oferecido e as dimensões dos estabelecimentos de educação pré-escolar à 

especificidade de cada local ou região tendo em conta a conjugação de princípios de carácter 

pedagógico, educacional, apoio social, administrativo, financeiro e arquitectónico. 
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Prevê ainda que se se verificar a necessidade de criação de uma única sala, a solução 

poderá ser a de integração noutro tipo de equipamento colectivo. 

De acordo com os princípios definidos consideram-se as seguintes tipologias para os 

estabelecimentos de educação pré-escolar: 

– Jardins de Infância (JI) 

– Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância (EB1/JI) 

– Escola Básica Integrada com Jardim de Infância (EBI/JI) 

 

O 1º Ciclo do Ensino Básico 

Os dados do Ministério da Educação permitem verificar que a actual rede do 1º Ciclo do 

Ensino Básico compõe-se ainda, na sua maioria (cerca de 57%), de escolas de muito pequena 

dimensão (1 ou 2 lugares docentes). O problema destas escolas, que se situam frequentemente 

em áreas desvitalizadas, de grande dispersão populacional e de difícil acessibilidade, constitui 

um dos problemas mais preocupantes no reordenamento da rede do Ensino Básico, 

representando frequentemente um sério constrangimento à implementação das medidas 

propostas pela Lei de Bases do Sistema Educativo.  

Nos últimos anos têm sido postas em prática as medidas consideradas mais adequadas à 

resolução de cada caso mas que passam, normalmente, pelo agrupamento de escolas ou pela 

concentração de alunos em estabelecimentos de maior dimensão, desde que estes possuam as 

condições físicas indispensáveis ao cumprimento dos actuais objectivos curriculares e ao pleno 

desenvolvimento educativo e social das crianças, de forma qualificada e qualificante. 

O princípio definido na LBSE de evitar a vinculação dos edifícios a um único nível de 

ensino tem vindo a ser posto em prática pelas Direcções Regionais de Educação, como forma de 

rentabilizar o parque escolar através de uma melhor gestão de espaços que, entretanto, ficaram 

sub-ocupados devido ao decréscimo de frequência. Com efeito, e tal como se pode constatar pela 

análise comparativa dos dados relativos à situação do parque escolar, existe um número muito 

significativo de estabelecimentos de educação Pré-escolar criados para funcionar em salas 

devolutas de antigas escolas primárias que assim passaram à tipologia Escola Básica de 1º Ciclo 

com Jardim de Infância (EB1/JI). 

Os critérios para suspensão de escolas de 1º Ciclo são aprovados anualmente por despacho 

ministerial, sob proposta da estrutura coordenadora do Movimento Anual da Rede Escolar 

(MARE), quando não se verifique uma das seguintes condições: 
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1. Escolas cuja frequência prevista para o ano lectivo seguinte seja igual ou inferior a 10 alunos (nº 3 

do artº 70º do Dec.-Lei 35/88, de 4 de Fevereiro); 

2. Escolas unitárias, independentemente do número de alunos, onde nos dois últimos anos se tenha 

verificado a impossibilidade de fixar professores, decorrente da inexistência de transporte de 

ligação à escola (adequado ao horário de funcionamento da mesma) e de alojamento para o 

professor na localidade; 

3. Escolas unitárias, independentemente do número de alunos, cujas instalações não reunam condições 

pedagógicas e requisitos mínimos de higiene, salubridade e segurança. 

4. A organização, financiamento e controle de funcionamento dos transportes escolares é da 

competência da autarquia. Esta competência consiste na oferta do serviço de transporte a todos os 

alunos entre o local de residência e o local dos estabelecimentos de ensino, respectivamente sem ou 

com refeitório. 

 

No caso das propostas de suspensão de escolas cujos alunos residam a mais de três ou 

quatro kilómetros da escola integradora deverá ser ouvida a autarquia no sentido de verificar se 

esta dispõe de transporte de ligação à referida escola. 

O acesso ao transporte escolar deverá ser garantido pela autarquia a todos os alunos que 

dele necessitem considerando a distância residência-escola, idade dos alunos e os perigos do 

percurso. 

No caso da primeira condição referida anteriormente, torna-se importante acrescentar que, 

embora o Ministério aponte, em 2006, para o encerramento de escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico até vinte alunos, tal critério só poderá ser respeitado se apenas algumas escolas das 

maiores sedes de freguesia se mantivessem activas. Esta consideração remete, necessariamente, 

para o comprometimento de outros critérios passíveis de ser tomados em consideração para a 

tomada de decisão. 

 

11.2. Território Educativo 

 

O conceito de Território Educativo fornecerá, de acordo com a legislação mais recente, a 

matriz da constituição das novas redes educativas. Contudo, para tentar minimizar os impactos 

desta nova organização para a entidade gestora da rede e para a população, deverá ter-se em 

consideração a organização existente, que assenta no conceito de Agrupamento Escolar. 
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O Manual para a Elaboração da Carta Educativa (Oliveira, Coragem e Martins, 2000b) 

define Território Educativo como sendo: 

“Um espaço geográfico em que seja assegurado o cumprimento da 

escolaridade obrigatória em funcionamento vertical e horizontal integrado”. 

Esta nova unidade é o principado geográfico concelhio onde se assegura a escolaridade 

obrigatória em funcionamento integrado. Deverá ser servido por um conjunto de instalações de 

educação Pré-escolar, Ensino Básico e Secundário interdependentes e complementares sob a 

perspectiva pedagógica e da utilização dos recursos físicos e infra-estruturas de apoio. 

Um dos objectivos primordiais do Território Educativo é a distribuição equitativa, pela 

população escolar, das condições mínimas de frequência de ensino a que toda a criança tem 

direito. Deverá caracterizar-se por: 

1. Promoção do sucesso escolar dos alunos, sob o ponto de vista da aprendizagem sequencial 

programada e acompanhada ao longo dos vários níveis de ensino; 

2. Funcionamento integrado de serviços de apoio sócio-educativo (Psicologia, Orientação Educativa e 

Acção Social Escolar); 

3. Optimização e qualidade dos recursos físicos e material didáctico, com grande ênfase na 

administração e gestão educativa; 

4. Facilidade de contacto entre os docentes; 

5. Promoção da formação profissional de pessoal docente e não docente, adequada às especificidades 

regionais e locais. 

A área de influência dos Territórios Educativos (TE) deverá facilitar os contactos entre os 

vários equipamentos de ensino aí existentes, considerando para tal efeito as condições 

geográficas, de acessibilidade e de densidade populacional. Dentro do TE deverá existir um 

equipamento de ensino denominado de nuclear, que congrega os melhores e mais qualificados 

recursos físicos, humanos e materiais, e onde se articulam diversas actividades que não são 

passíveis de serem efectuadas em muitas das escolas do TE. Esta Escola Nuclear será o centro 

dinamizador e de apoio pedagógico da porção da rede educativa que lhe compete. 

As propostas de Território Educativo que se apresentam de seguida foram o resultado de 

um longo e complexo processo de consulta às Autarquias Locais e às entidades ligadas à 

educação no concelho. Deste processo-plano foram concebidas inúmeras alterações até à solução 

final de intervenção que se explana no próximo capítulo. 
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11.3. Diagnóstico Prospectivo 
 

Depois de realizado o diagnóstico da situação educativa no concelho de Castelo Branco, há 

que decidir quais as medidas a tomar no futuro próximo. É necessário atender a aspectos 

quantitativos, verificando se os equipamentos educativos hoje existentes conseguirão responder 

nos próximos anos às necessidades previsíveis, colmatar eventuais falhas e, por outro lado, 

melhorar a oferta educativa e formativa de modo a elevar os níveis educacionais, procurando 

diminuir o abandono e o insucesso escolar, e contribuir para o êxito do percurso educativo e 

formativo inicial da população do concelho. 

Interessa fazer, para cada nível educativo, um exercício de previsão sobre que população 

escolar teremos no futuro próximo. Os cenários que se podem desenhar dependem de um largo 

conjunto de variáveis (condicionantes da projecção), entre as quais se podem referir: 

– variação da população residente no concelho; 

– evolução da população dos vários grupos etários do concelho; 

– análise do número de nascimentos e previsões do número de nascimentos no período entre 

2006 e 2015; 

– análise das taxas de escolarização dos vários anos lectivos e das várias escolas de cada um dos 

ciclos de escolaridade; 

– análise do número de alunos a frequentar cada um dos anos de cada ciclo de escolaridade. 

Naturalmente que há variáveis de maior dificuldade de previsão como as conjunturais, com 

as quais não se entrará aqui em consideração. 

Neste sentido, procuramos fazer um diagnóstico de carácter prospectivo, baseado em 

projecções elaboradas para o ano 2015, tomando em consideração o que se pensa que irá 

formatar a relação entre a procura e a oferta de educação num futuro mais ou menos próximo. O 

comportamento estimado daquela procura baseia-se nas projecções efectuadas e apresentadas 

anteriormente. Em função daquelas projecções, admite-se que a procura de ensino/educação por 

parte da população residente no concelho será coberta a 100% pela rede escolar existente no 

município e que a oferta da rede privada que existe no presente manterá o número de escolas. No 

entanto cabe ressalvar, que apesar dos factos actuais informarem acerca da redução do número 

de alunos, o dinamismo de empregabilidade pode inverter esta tendência. Neste caso será 

importante haver um reforço de verbas, provenientes do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN), a investir nas escolas dos agrupamentos em termos infra-estruturais ou de 

outro tipo de equipamento. 
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11.3.1. A Educação Pré-escolar 

 

A capacidade da rede de Jardins de Infância existentes foi avaliada tendo por base o 

número de salas de actividades de cada um dos estabelecimentos de ensino do concelho e 

considerando como capacidade recomendável e capacidade máxima por sala de aula, 

respectivamente 20 e 25 alunos. 

 
Quadro 130. Capacidades recomendada e máxima dos Jardins de Infância da rede pública 

Estabelecimento Freguesia 
Salas de 

Actividades 

Capacidade 

Recomendável 
Capacidade Máxima 

Sala Escola Sala Escola 

JI de Feiteira  
Alcains 

2 20 40 25 50 

JI de Pedreira 2 20 40 25 50 

JI de Escalos de Cima Escalos de Cima 1 20 20 25 25 

JI da Lardosa Lardosa 1 20 20 25 25 

JI da Póvoa de Rio de Moinhos 
Póvoa de Rio de 

Moinhos 
1 20 20 25 25 

JI de Tinalhas  Tinalhas 1 20 20 25 25 

JI da Lousa  Lousa 1 20 20 25 25 

JI de Malpica do Tejo Malpica do Tejo 1 20 20 25 25 

JI das Sarzedas Sarzedas 1 20 20 25 25 

JI do Freixial do Campo Freixial do Campo 1 20 20 25 25 

JI do Salgueiro do Campo Salgueiro do Campo 1 20 20 25 25 

JI do Ninho do Açor Ninho do Açor 1 20 20 25 25 

JI do Louriçal do Campo Louriçal do Campo 1 20 20 25 25 

JI do Sobral do Campo Sobral do Campo 1 20 20 25 25 

JI de Escalos de Baixo Escalos de Baixo 1 20 20 25 25 

JI Quinta das Violetas 

Castelo Branco 

5 20 100 25 125 

JI do Castelo 2 20 40 25 50 

JI Bloquinho (C. Branco) 3 20 60 25 75 

JI nº 3 (Boa Esperança) 2 20 40 25 50 

JI do Valongo 1 20 20 25 25 

 

Uma das grandes virtudes do balanço prospectivo é o de facultar a percepção das 

debilidades da rede escolar que actualmente se encontra em funcionamento; quando 

contrabalançados com os elementos de diagnóstico territorial apresentados em pontos anteriores 
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do presente documento, constituem-se como os dois pilares fundamentais na elaboração da 

proposta de actuação que será apresentada a seguir. 

Tendo em conta o número de salas de actividade por freguesia, as respectivas capacidades 

recomendada e máxima e a previsão de procura estimada para o ano lectivo 2015/16, é estimado 

o balanço entre a oferta e a procura de ensino e calculadas as taxas de ocupação previstas para 

cada uma das freguesias e tendo sempre em atenção as duas capacidades – recomendada e 

máxima.   

 

Quadro 131. Balanço prospectivo (2015) de oferta-procura no ensino Pré-escolar da rede pública  

Freguesia 
Salas de 

Actividades 

Capacidade 

(n.º de crianças) Procura 

(2015/16) 

(n.º de 

crianças) 

Balanço 

Oferta-Procura 
Taxa de Ocupação 

Recomendável Máxima 
Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Alcains 4 80 100 87 -7 13 109% 87% 

Escalos de Cima 1 20 25 24 -4 1 120% 96% 

Lardosa 1 20 25 3 17 22 15% 12% 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
1 20 25 19 1 6 95% 76% 

Tinalhas 1 20 25 13 7 12 65% 52% 

Lousa 1 20 25 11 9 14 55% 44% 

Malpica do Tejo 1 20 25 7 13 18 35% 28% 

Sarzedas 1 20 25 16 4 9 80% 64% 

Freixial do Campo 1 20 25 12 8 13 60% 48% 

Salgueiro do Campo 1 20 25 14 6 11 70% 56% 

Ninho do Açor 1 20 25 13 7 12 65% 52% 

Louriçal do Campo 1 20 25 1 19 24 5% 4% 

Sobral do Campo 1 20 25 3 17 22 15% 12% 

Escalos de Baixo 1 20 25 25 -5 0 125% 100% 

Castelo Branco 
13 260 325 301 -41 24 116% 93% 

Total  Concelho 30 600 750 549 51 201 92% 73% 

 

Da análise do quadro anterior conclui-se que: 

 Globalmente, a rede actual tem capacidade excedente de cobertura da procura estimada para o 

ano lectivo 2015/16. 

 De acordo com as previsões apresentadas, é de esperar que apenas a freguesia de Escalos de 

Baixo deverá apresentar taxas de ocupação das salas de aula muito próximas da capacidade 

máxima de oferta disponível. 
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 A freguesia de Escalos de Baixo é a que apresenta maior taxa de ocupação das salas de aula 

(entre 125% e 100%). 

 Na  sede de concelho a taxa de ocupação situa-se entre 116% e 93%, deixando, no entanto, 

margem para precaver uma eventual tendência de concentração urbana no concelho. 

 São as freguesias com maior número de alunos a frequentar este nível de ensino (Castelo 

Branco e Alcains) aquelas que apresentam maior taxa de ocupação das salas de aula. 

 As freguesias de Lardosa, Lousa, Malpica do Tejo, Freixial do Campo, Louriçal do Campo e 

Sobral do Campo são as que apresentam maior excesso de oferta (com taxas de ocupação 

inferiores a 50% da capacidade disponível). 

 

11.3.2. O 1º Ciclo do Ensino Básico 

Os critérios utilizados para avaliar a capacidade da rede de escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico existente, a capacidade recomendável e capacidade máxima por sala de aula, o balanço 

entre a oferta e a procura de ensino e as taxas de ocupação previstas para cada uma das 

freguesias, foram os mesmos que utilizamos para o Ensino Pré-escolar. Os resultados obtidos 

foram registados no quadro que se apresenta em seguida: 
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Quadro 132. Capacidade recomendada e máximas da escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Estabelecimento Freguesia 
Salas de 

Actividades 

Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Sala Escola Sala Escola 

Escola do 1º Ciclo de Malpica do Tejo Malpica do Tejo 3 20 60 25 75 

Escola do 1º Ciclo de das Sarzedas Sarzedas 2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo do Freixial do 

Campo 
Freixial do Campo 1 20 20 25 25 

Escola do 1º Ciclo do Salgueiro do 

Campo 
Salgueiro do Campo 1 20 20 25 25 

Escola do 1º Ciclo da Mata Mata 2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo dos Escalos de 

Baixo 
Escalos de Baixo 2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo de Cebolais de Cima Cebolais de Cima 4 20 80 25 100 

Escola do 1º Ciclo de Retaxo Retaxo 2 20 40 25 50 

Escola EBI de São Vicente da Beira São Vicente da Beira 4 20 80 25 100 

Escola do 1º Ciclo do Ninho do Açor Ninho do Açor 2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo do Louriçal do 

Campo 
Louriçal do Campo 2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo do Sobral do Campo Sobral do Campo 3 20 60 25 75 

Escola do 1º Ciclo de Alcains Alcains 10 20 200 25 250 

Escola do 1º Ciclo de Escalos de Cima Escalos de Cima 3 20 60 25 75 

Escola do 1º Ciclo de Lardosa Lardosa 2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo de Póvoa de Rio de 

Moinhos 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo de Tinalhas Tinalhas 2 20 40 25 50 

Escola A.S.Faria de Vasconcelos 

Castelo Branco 

4 20 80 25 100 

Escola do 1º Ciclo do Cansado 6 20 120 25 150 

Escola do 1º Ciclo da Horta de Alva  4 20 80 25 100 

Escola do 1º Ciclo da Nossa Senhora 

da Piedade 
8 20 160 25 200 

Escola EBI Afonso de Paiva 2 20 40 25 50 

Escola do 1º Ciclo  da Mina 4 20 80 25 100 

Escola do 1º Ciclo de São Tiago 8 20 160 25 200 

Escola do 1º Ciclo do Castelo 4 20 80 25 100 

Escola EBI Cidade de Cast. Branco 3 20 60 25 75 

Escola do 1º Ciclo da Boa Esperança 4 20 80 25 100 

Escola do 1º Ciclo do Matadouro 2 20 40 25 50 

Escola EBI João Roiz 3 20 60 25 75 

Escola do 1º Ciclo da Quinta da Granja 8 20 160 25 200 

Escola do 1º Ciclo do Valongo 3 20 60 25 75 

 

Da  mesma  forma  o  balanço  prospectivo  para o ano lectivo de 2015/16 de oferta-procura 

do 1º Ciclo do Ensino Básico a nível do concelho pode ser observado no quadro que segue: 
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Quadro 133. Balanço prospectivo (2015) de oferta-procura no 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 

Freguesia 
Salas de 

Actividades 

Capacidade 

(n.º de crianças) 
Procura 

(2015/16) 

(n.º de 

crianças) 

Balanço 

Oferta-Procura 
Taxa de Ocupação 

Recomendável Máxima 
Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Malpica do Tejo 3 60 75 32 28 43 53% 43% 

Sarzedas 2 40 50 16 24 34 40% 32% 

Freixial do 

Campo 
1 20 25 3 17 22 15% 12% 

Salgueiro do 

Campo 
1 20 25 0 20 25 0% 0% 

Mata 2 40 50 34 6 16 85% 68% 

Escalos de Baixo 2 40 50 10 30 40 25% 20% 

Cebolais de Cima 4 80 100 19 61 81 24% 19% 

Retaxo 2 40 50 13 27 37 33% 26% 

São Vicente da 

Beira 
4 80 100 54 26 46 68% 54% 

Ninho do Açor 2 40 50 0 40 50 0% 0% 

Louriçal do 

Campo 
2 40 50 12 28 38 30% 24% 

Sobral do Campo 3 60 75 11 49 64 18% 15% 

Alcains 10 200 250 194 6 56 97% 78% 

Escalos de Cima 3 60 75 10 50 65 17% 13% 

Lardosa 2 40 50 23 17 27 58% 46% 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
2 40 50 25 15 25 63% 50% 

Tinalhas 2 40 50 25 15 25 63% 50% 

Castelo Branco 63 1260 1575 1661 -401 -86 132% 105% 

Total  Concelho 110 2200 2750 2142 58 608 97% 78% 

 

Da análise do quadro anterior pode-se aferir: 

 De uma forma generalizada, e tendo em conta as taxas de ocupação por sala de aula, a rede 

actual tem capacidade excedentária de cobertura da procura estimada para o ano lectivo 

2015/16. 

 As freguesias de Salgueiro do Campo e Ninho do Açor deverão registar uma ausência de 

população em idade de frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 A freguesia de Freixial do Campo deverá no ano lectivo 2015/16 apresentar um número de 

alunos em idade de frequentar o 1º Ciclo de Ensino Básico inferior a 10. 

 As escolas que embora tendo pelo menos 10 alunos, não superam os 20 alunos são as das 

freguesias de Sarzedas, Escalos de Baixo, Retaxo, Louriçal do Campo, Sobral do Campo e  

Escalos de Cima, respectivamente com 16, 10, 19, 13, 12, 11 e 10 alunos. 

 Para a sede do Concelho é esperada uma taxa de ocupação das salas de aula disponíveis 

superior, quer à capacidade recomendável quer à capacidade máxima disponível (132% e 

105%, respectivamente). 
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Adicionalmente, a dispersão desta rede de escolas, conjugada com a rarefacção da 

população residente, conduz já hoje a números muito reduzidos de alunos na esmagadora 

maioria dos estabelecimentos do 1º Ciclo (com baixas taxas de ocupação), que são tipicamente 

de muito pequena dimensão (principalmente em meio rural) e que em alguns casos estão mal 

dotados de infra-estruturas e equipamentos (apresentando estados de conservação deficiente a 

muito deficiente, com particular relevância ao nível do edificado). Deste modo é claramente 

sentida a necessidade de reordenamento da rede de 1º Ciclo e requalificação da oferta, julgando-

se que:  

 O encerramento de um número significativo de escolas de 1º Ciclo é uma inevitabilidade face 

às orientações governamentais e às dinâmicas demográficas que apontam no sentido do 

agravamento da rarefacção da procura deste nível de ensino nas zonas mais rurais do concelho. 

 As dinâmicas demográficas do concelho de Castelo Branco, associadas aos fenómenos de 

crescente concentração urbana (que constituem ainda uma tendência marcada em Portugal), 

apontam no sentido do aumento da procura de ensino para o futuro nos principais centros 

urbanos (com particular incidência na sede de concelho) e a reconfiguração da rede escolar 

deverá acompanhar essa tendência, sendo mais um instrumento que a Câmara Municipal de 

Castelo Branco poderá usar para suportar os vectores estratégicos de desenvolvimento do 

concelho que pretenda implementar. 

Em síntese, as orientações para a reconfiguração da rede de 1º Ciclo no concelho vão no 

sentido de: 

1. Concentrar a oferta de ensino de 1º Ciclo nos centros populacionais mais relevantes e com 

maior dinâmica demográfica; 

2. Acompanhar essa concentração com uma requalificação da oferta, nomeadamente ao nível das 

instalações, infra-estruturas de apoio e equipamentos das escolas e um reforço da Acção Social 

Escolar. 

3. Redimensionar a oferta de espaços/salas de aulas de acordo com os espaços habitacionais onde 

se concentram as famílias de modo a oferecer infra-estruturas em quantidade e qualidade 

adequadas. A responsabilidade de redimensionamento destes espaços será da Câmara 

Municipal de Castelo Branco. 
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11.3.3. O 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário 

No que se refere às escolas com 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, 

verifica-se que o concelho é servido por nove escolas, distribuídas por três freguesias, que 

oferecem estes tipos de formação. Destas escolas nem todas possuem os três níveis de ensino, 

conforme podemos ver no quadro seguinte. A capacidade destas escolas foi avaliada pelo 

produto do número de salas de aula disponíveis nas suas instalações (não contabilizando salas 

polivalentes, laboratórios e salas de informática) por 25 alunos e por 28 alunos, de forma a 

calcular, respectivamente, a capacidade recomendável e máxima de alunos na escola. Este 

exercício conduziu à elaboração do quadro seguinte. 

 

Quadro 134. Capacidade recomendada e máxima da escola com 2.º e 3.º Ciclos 

Estabelecimento  Freguesia 
Nível de Ensino Salas 

de Aula 

Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

2º Ciclo 3º Ciclo Secund. Turma Escola Turma Escola 

Escola EB 2 José 

Sanches 
Alcains 

Sim Não Não 8 25 200 28 224 

Escola Secundária C/ 3º 

Ciclo de Alcains 
Não Sim Sim 21 25 525 28 588 

Escola EBI de São 

Vicente da Beira 

São 

Vicente 

da Beira 

Sim Sim Não 8 25 200 28 224 

Escola EBI A.F. de 

Vasconcelos  

Castelo 

Branco 

Sim Sim Não 14 25 350 28 392 

Escola EBI Afonso de 

Paiva 
Sim Sim Não 21 25 525 28 588 

Escola Secundária C/ 3º 

Ciclo Amato Lusitano 
Não Sim Sim 37 25 925 28 1036 

Escola EBI Cidade de 

Castelo Branco  
Sim Sim Não 25 25 625 28 700 

Escola EBI João Roiz Sim Sim Não 26 25 650 28 728 

Escola Secundária C/ 3º 

Ciclo Nuno Álvares 
Não Sim Sim 22 25 550 28 616 

 

Apresenta-se agora num outro quadro o balanço prospectivo (num horizonte temporal de 9 

anos lectivos) para o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e para o Ensino Secundário. Para isso 

foram consideradas as previsões elaboradas para cada um dos níveis de ensino, o número de 

salas de aulas por freguesia e as respectivas capacidades recomendada e máxima. Foi estimado o 

balanço entre a oferta e a procura de ensino e calculadas as taxas de ocupação previstas para cada 

uma das freguesias, tendo sempre em atenção as duas capacidades – recomendada e máxima.   
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Quadro 135. Balanço prospectivo (2015) de oferta-procura pelo 2.º e 3.º Ciclos e  Ensino Secundário 

Freguesia 
Salas 

de Aula 

Capacidade (n.º alunos) 

Procura 

2015/16 

(n.º de crianças) 

Balanço 

Oferta - Procura 
Taxa de Ocupação 

Recomendável Máxima 2º Ciclo 3º Ciclo Secund. Total 
Capac. 

Recomend. 

Capac. 

Máx. 

Capac. 

Recomend. 

Capac. 

Máx. 

Alcains 29 725 812 146 381 124 651 74 161 90% 80% 

São 

Vicente da 

Beira 

8 200 224 60 94 - 154 46 70 77% 69% 

Castelo 

Branco 
135 3375 3780 695 1709 1857 4261 -886 -481 126% 113% 

Total  

Concelho 
172 4300 4816 901 2184 1981 5066 -766 -250 118% 105% 

 

Verificamos que apenas na sede de concelho se espera que a taxa de ocupação das salas de 

aula disponíveis seja superior, quer à capacidade recomendável quer à capacidade máxima 

disponível (126% e 113%, respectivamente). Temos, no entanto, de ter em atenção o facto de o 

número de alunos previstos para o Ensino Secundário e para o ano lectivo 2015/16 incluir os 

alunos a frequentar o ensino recorrente nocturno e os alunos a frequentar os RVCC que, 

respectivamente, utilizam as salas de aula em períodos diferenciados ou não utilizam sequer as 

salas de aula. Conforme já foi referenciado atrás, a previsão do número de alunos a frequentar o 

Ensino Secundário inclui os alunos a frequentar o ensino recorrente nocturno e os alunos a 

frequentar os RVCC uma vez que estes alunos foram sempre contabilizados na evolução do 

número de alunos das escolas entre os anos lectivos 2000/01 e 2006/07. 

Desta forma podemos considerar que as escolas com oferta ao nível do 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário apresentam, em termos globais, um número total de 

alunos que é inferior à sua capacidade potencial.  

As escolas apresentam padrões de conservação relativamente bons e a dotação de infra-

estruturas e de equipamento é muito razoável. 

Paralelamente, terá que se salientar que existe a necessidade de reconfigurar a oferta 

educativa do concelho, na perspectiva de adequar a capacidade de resposta ao grande desafio que 

o alargamento da escolaridade obrigatória (para 12 anos) irá colocar; esse desafio passará 

necessariamente pelo reforço e/ou diversificação da oferta de carácter 

vocacional/profissionalizante.  

Neste aspecto particular, a existência no concelho de Castelo Branco de instituições como o 

Centro de Formação Profissional de Castelo Branco (I.E.F.P.), a Escola Profissional Agostinho 
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Roseta, a Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA) e o Instituto de Educação 

Técnica de Seguros (INETESE), ao proporcionarem uma formação ao nível do 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário marcadamente profissionalizante constitui um aspecto 

altamente positivo, por proporcionar a diversificação que anteriormente se referia e por ir ao 

encontro das necessidades e expectativas da população jovem. 

 

11.4. Vectores Estratégicos de Actuação 

 

Depois de se ter analisado a situação educativa do concelho de Castelo Branco, de se traçar 

uma visão prospectiva geral e de se terem delineado os principais objectivos que enquadram as 

medidas a tomar, entramos agora na particularização das intervenções necessárias para vencer os 

constrangimentos ainda existentes no sistema educativo no concelho. 

Focaremos a nossa atenção nas necessidades mais prementes ao nível dos equipamentos 

educativos, conscientes de que são fundamentais para que os profissionais de educação, que 

neles exercem a sua actividade, consigam melhorar o seu desempenho, possam contribuir 

eficazmente para o êxito dos seus alunos e para a criação de escolas mais adequadas ao 

desenvolvimento de novos projectos educativos. 

Neste sentido, e com base no diagnóstico e análises prospectivas, apresentamos as linhas de 

actuação relativamente à rede escolar do concelho, propondo uma requalificação, reordenamento 

ou reorganização da rede desde o Ensino Pré-Escolar até ao Ensino Secundário, passando pelos 

restantes Ciclos de Ensino (1º, 2º e 3º Ciclos). 

 

11.4.1. A Educação Pré-Escolar 

 

Embora tendo em mente que o reordenamento da rede deve dar primazia a questões 

pedagógicas, funcionais ou com o respeito pelos argumentos ligados a processos de 

desenvolvimento integral das crianças, considera-se que, ao nível do ensino Pré-escolar é tão ou 

mais importante ter como principal vector de actuação uma oferta de proximidade devidamente 

qualificada que evite a deslocação de crianças de tenra idade, desde que o seu número justifique 

essa mesma oferta. Atendendo ao referido anteriormente, e de acordo com o quadro de 

projecções para 2015/2016: 
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Quadro 136. Balanço prospectivo (2015) de oferta-procura no Ensino Pré-escolar 

Freguesia 
Salas de 

Actividades 

Capacidade 

(n.º de crianças) Procura 

(2015/16) 

(n.º de 

crianças) 

Balanço 

Oferta-Procura 
Taxa de Ocupação 

Recomendável Máxima 
Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Alcains 4 80 100 87 -7 13 109% 87% 

Escalos de Cima 1 20 25 24 -4 1 120% 96% 

Lardosa 1 20 25 3 17 22 15% 12% 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
1 20 25 19 1 6 95% 76% 

Tinalhas 1 20 25 13 7 12 65% 52% 

Lousa 1 20 25 11 9 14 55% 44% 

Malpica do Tejo 1 20 25 7 13 18 35% 28% 

Sarzedas 1 20 25 16 4 9 80% 64% 

Freixial do Campo 1 20 25 12 8 13 60% 48% 

Salgueiro do Campo 1 20 25 14 6 11 70% 56% 

Ninho do Açor 1 20 25 13 7 12 65% 52% 

Louriçal do Campo 1 20 25 1 19 24 5% 4% 

Sobral do Campo 1 20 25 3 17 22 15% 12% 

Escalos de Baixo 1 20 25 25 -5 0 125% 100% 

Castelo Branco 
13 260 325 301 -41 24 116% 93% 

Total  Concelho 30 600 750 549 51 201 92% 73% 

 

Propõe-se para o concelho de Castelo Branco: 

1. Manutenção a curto prazo dos Jardins de Infância públicos existentes, com excepção dos 

Jardins de Ninho do Açor, Louriçal do Campo e Sobral do Campo, que deveriam 

(atendendo ao número de crianças que os frequentam e de acordo com as projecções 

demográficas para 2015/2016) transitar já no final do próximo ano lectivo (2007/2008) 

para as instalações da Escola EBI da São Vicente da Beira. Esta decisão sustenta-se no 

facto de as distâncias a percorrer serem relativamente pequenas entre os locais 

mencionados e também no facto de no presente ano lectivo a respectiva escola receber já 

as crianças do ensino Pré-escolar da vila (passando a designar-se Escola EBI com Jardim 

de Infância de São Vicente da Beira). Criam-se assim, as condições mais favoráveis para 

receber as crianças destes níveis de ensino. Parece-nos, por isso, que seria de todo 

vantajoso para as crianças das freguesias mencionadas terem um enquadramento que 

proporcionaria um clima pedagógico e de relacionamento favorecedor de uma educação 

mais enriquecedora. As implicações da mudança proposta (que apenas deverá ser 
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efectuada após terem sido criadas as condições de recepção dos alunos do Jardim de 

Infância de São Vicente da Beira) envolvem a necessidade de reprogramar os circuitos de 

transporte (adequando-os às necessidades destas faixas etárias quer ao nível da 

segurança, quer ao nível do acompanhamento), bem como o ajustamento do serviço de 

refeições e o apetrechamento em termos de material pedagógico e lúdico. Ao nível dos 

transportes é determinante uma participação empenhada por parte das juntas de freguesia 

de cada uma destas aldeias (à semelhança daquilo que acontece com muitas outras nos 

concelhos limítrofes). 

2. Para os restantes Jardins de Infância seria importante fazer-se uma requalificação das 

condições de oferta, nomeadamente através de uma beneficiação das instalações que 

apresentem deficiências. Neste particular, há que prestar atenção aos edifícios cujo 

funcionamento remonta a algumas décadas e que necessitam de um programa de 

intervenção, de forma a oferecer as necessárias condições físicas de qualidade, 

respeitando as normas relativas a equipamentos educativos para estas idades, definidas 

pelo Ministério da Educação. Contudo, é nosso entendimento que se devem monitorizar 

todos os jardins de infância no breve prazo de 2010/2011, uma vez que a projecção 

efectuada para 2015/2016 aponta para que o número de crianças seja reduzido na sua 

grande maioria das freguesias. Por isso, somos de opinião que desde que estejam reunidas 

as condições determinantes nas instituições de acolhimento, resolvidos todos os 

problemas de transporte e desde que as distâncias a percorrer sejam curtas em termos de 

espaço a percorrer e em termos de tempo gasto (atendendo às crianças em questão), é de 

todo vantajoso, em termos pedagógicos, que as crianças possam beneficiar de condições 

mais adequadas às suas necessidades de desenvolvimento. Gostaríamos, no entanto, de 

ressalvar que a extinção da oferta educativa deste e de outros níveis de ensino nas aldeias 

compromete, de alguma forma, os princípios de organização territorial e de distribuição 

do sistema educativo. Além disso pode condicionar a fixação das famílias nesses locais, 

podendo haver tendência para a “desertificação” das aldeias. 

As propostas apresentadas visam ganhos de efectividade de utilização de instalações, mas 

visam, sobretudo, ganhos a nível pedagógico, pois permitirão a programação da acção educativa 

de forma mais concertada, criarão um saudável volume de crianças das mesmas faixas etárias 

num mesmo espaço, o que é de todo vantajoso. Estas alterações envolvem, naturalmente, um 

programa de obras de beneficiação da rede de educação Pré-escolar, tomando em linha de conta 

a criação ou ajustamento de condições para o fornecimento de refeições, de transporte, de 
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apetrechamento de material didáctico (…). É também importante realçar a necessidade de uma 

intervenção ao nível do edificado escolar para que se possa dar resposta a alguns dos aspectos 

anteriormente apontados. Caberá à autarquia gerir as verbas destinadas a esta melhoria. 

A estrutura proposta para a Educação Pré-escolar teria assim duas fases de intervenção: 

- Numa primeira fase (a desenvolver no final do ano lectivo 2007/2008) seria criada uma 

primeira zona de abrangência com a junção dos Jardins de Infância de Ninho do Açor, Louriçal 

do Campo, Sobral do Campo e São Vicente da Beira a funcionar na Escola EBI com Jardim de 

Infância (EBI/JI) de São Vicente da Beira. 

O modelo proposto funcionaria em termos de localização de acordo com o mapa que segue: 

 

 

Z1 - Zona de abrangência: Jardim de Infância de 

São Vicente da Beira, Jardim de Infância de 

Ninho do Açor, Jardim de Infância de Sobral 

do Campo e Jardim de Infância de Louriçal 

do Campo, a funcionar na Escola EBI/JI de 

São Vicente da Beira. 
 

          - Jardins de Infância presentes no concelho 

em 2007/2008 

LEGENDA: 1 – Alcains; 2 – Almaceda; 3 – Benquerenças; 4 – Cafede; 5 - Castelo Branco; 6 - Cebolais de Cima; 7 - Escalos de 

Baixo; 8 - Escalos de Cima; 9 - Freixial do Campo; 10 - Juncal do Campo; 11 – Lardosa; 12 - Louriçal do Campo; 13 – Lousa; 14 - 
Malpica do Tejo; 15 – Mata; 16 - Monforte da Beira; 17 - Ninho do Açor; 18 - Póvoa de Rio de Moinhos; 19 – Retaxo; 20 - Salgueiro 
do Campo; 21 - Santo André das Tojeiras; 22 - São Vicente da Beira; 23 – Sarzedas; 24 - Sobral do Campo; 25 - Tinalhas 

Figura 12. Zonas de intervenção ao nível da educação Pré-escolar na 1ª fase  

 

- Numa segunda fase (dependente da confirmação dos pressupostos já referidos 

anteriormente em monitorização a efectuar em 2010/2011 e da criação das condições necessárias 

e determinantes para a deslocação das crianças), seriam criadas mais quatro zonas de 

abrangência. A segunda zona englobaria os Jardins de Infância de Póvoa de Rio de Moinhos, 

Tinalhas, Lousa, Lardosa, Escalos de Cima e Alcains, que funcionariam num pólo integrador 

situado em Alcains. A terceira zona englobaria apenas o Jardim de Infância das Sarzedas, que 

funcionaria no actual Jardim de Infância. A quarta zona de abrangência englobaria o Jardim de 

 

Z1 
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Infância de Malpica do Tejo, que funcionaria nas actuais instalações. A quinta zona de 

abrangência englobaria os Jardins de Infância de Salgueiro do Campo, Freixial do Campo, 

Escalos de Baixo e Castelo Branco, funcionando em Castelo Branco.  

O facto de propormos a manutenção do funcionamento dos Jardins de Infância de Sarzedas 

e de Malpica do Tejo prende-se com o ainda razoável número de crianças em cada instituição e, 

sobretudo, com o facto de a distância ao grande centro escolar mais próximo, que é Castelo 

Branco, ser considerável, tendo em conta a idade das crianças envolvidas. 

O modelo proposto funcionaria em termos de localização de acordo com o mapa que segue: 

 

 

Z1 - Zona de abrangência: Jardim de 

Infância de São Vicente da Beira, Jardim 

de Infância de Ninho do Açor, Jardim de 

Infância de Sobral do Campo e Jardim de 

Infância de Louriçal do Campo, a 

funcionar na Escola EBI/JI de São Vicente 

da Beira. 

Z2 - Zona de abrangência: Jardins de 

Infância de Póvoa de Rio de Moinhos, 

Tinalhas, Lousa, Lardosa e Escalos de 

Cima e Alcains, a funcionar em Alcains. 

Z3 - Zona de abrangência: Jardim de 

Infância de Sarzedas, a funcionar em 

Sarzedas. 

Z4 - Zona de abrangência: Jardim de 

Infância de Malpica do Tejo, a funcionar 

em Malpica do Tejo. 

Z5 - Zona de abrangência: Jardins de 

Infância de Salgueiro do Campo, Freixial 

do Campo, Escalos de Baixo e Castelo 

Branco, a funcionar em Castelo Branco. 
 

LEGENDA: 1 – Alcains; 2 – Almaceda; 3 – Benquerenças; 4 – Cafede; 5 - Castelo Branco; 6 - Cebolais de Cima; 7 - 

Escalos de Baixo; 8 - Escalos de Cima; 9 - Freixial do Campo; 10 - Juncal do Campo; 11 – Lardosa; 12 - Louriçal do 
Campo; 13 – Lousa; 14 - Malpica do Tejo; 15 – Mata; 16 - Monforte da Beira; 17 - Ninho do Açor; 18 - Póvoa de Rio de 
Moinhos; 19 – Retaxo; 20 - Salgueiro do Campo; 21 - Santo André das Tojeiras; 22 - São Vicente da Beira; 23 – 
Sarzedas; 24 - Sobral do Campo; 25 - Tinalhas 

Figura 13. Zonas de intervenção ao nível da educação Pré-escolar na 2ª fase 

 

Gostaríamos mais uma vez de salientar que as propostas apresentadas só poderão ter 

ganhos pedagógicos efectivos através de uma acção educativa concertada, sendo determinante 

seguir um conjunto de premissas já evidenciadas anteriormente, tais como ter um programa de 

obras de beneficiação da rede de educação Pré-escolar, tomando em linha de conta uma 

intervenção ao nível do edificado escolar, a criação ou ajustamento de condições para o 

fornecimento de refeições, de transporte (em segurança), de apetrechamento de material 

didáctico, (…) Caberá à autarquia gerir as verbas destinadas para este efeito. 

Z3 

 

Z4 

 

Z1 

Z2 

Z5 
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11.4.2. O 1º Ciclo do Ensino Básico 

O 1º Ciclo do Ensino Básico é, conforme recorrentemente mencionado, o lugar onde se 

realizam as aprendizagens que estruturam todo o percurso educacional e social do aluno. No 

momento actual, este nível de ensino passa por uma reestruturação, da qual se salientam os 

seguintes aspectos: 

– a importância curricular atribuída às expressões artísticas (plásticas, musicais e físico-motoras); 

– introdução de um conjunto de áreas curriculares transversais, nomeadamente o trabalho com as 

TIC, o trabalho de projecto, o estudo acompanhado, ... 

No 1º Ciclo pretende-se caminhar para uma situação em que todas as escolas tenham uma 

dimensão que permita o desenvolvimento de um projecto educativo consistente, utilizando todos 

os equipamentos sócio-educativos complementares necessários, com uma turma por ano de 

escolaridade e por sala de aula. Atendendo ao referido anteriormente, e de acordo com o quadro 

de projecções para 2015/2016: 

 

Quadro 137. Balanço prospectivo (2015) de oferta-procura no 1º Ciclo do Ensino Básico 

Freguesia 
Salas de 

Actividades 

Capacidade 

(n.º de crianças) 
Procura 

(2015/16) 

(n.º de 

crianças) 

Balanço 

Oferta-Procura 
Taxa de Ocupação 

Recomendável Máxima 
Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Capacidade 

Recomendável 

Capacidade 

Máxima 

Malpica do Tejo 3 60 75 32 28 43 53% 43% 

Sarzedas 2 40 50 16 24 34 40% 32% 

Freixial do 

Campo 
1 20 25 3 17 22 15% 12% 

Salgueiro do 

Campo 
1 20 25 0 20 25 0% 0% 

Mata 2 40 50 34 6 16 85% 68% 

Escalos de Baixo 2 40 50 10 30 40 25% 20% 

Cebolais de Cima 4 80 100 19 61 81 24% 19% 

Retaxo 2 40 50 13 27 37 33% 26% 

São Vicente da 

Beira 
4 80 100 54 26 46 68% 54% 

Ninho do Açor 2 40 50 0 40 50 0% 0% 

Louriçal do 

Campo 
2 40 50 12 28 38 30% 24% 

Sobral do Campo 3 60 75 11 49 64 18% 15% 

Alcains 10 200 250 194 6 56 97% 78% 

Escalos de Cima 3 60 75 10 50 65 17% 13% 

Lardosa 2 40 50 23 17 27 58% 46% 

Póvoa de Rio de 

Moinhos 
2 40 50 25 15 25 63% 50% 

Tinalhas 2 40 50 25 15 25 63% 50% 

Castelo Branco 63 1260 1575 1661 -401 -86 132% 105% 

Total  Concelho 110 2200 2750 2142 58 608 97% 78% 
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Propõe-se, para o concelho de Castelo Branco, uma intervenção em três fases distintas: 

1. Numa primeira fase (curto prazo), manutenção de todas as escolas do 1º Ciclo que se 

encontram a funcionar no concelho, à excepção das escolas do Salgueiro do Campo, 

cujos alunos devem transitar já no ano lectivo de 2007/2008 para uma escola do 

Agrupamento Afonso de Paiva em Castelo Branco; do Ninho do Açor e de Sobral do 

Campo (cujos alunos devem transitar já no ano lectivo de 2007/2008 para a escola EBI/JI 

de São Vicente da Beira); e também do Freixial do Campo (cujos alunos devem transitar 

no ano lectivo de 2008/2009 para uma escola do Agrupamento Afonso de Paiva em 

Castelo Branco). Pelo facto de as distâncias a percorrer serem relativamente pequenas 

entre os locais mencionados, parece-nos que seria de todo vantajoso para as crianças 

destas freguesias terem desde já um enquadramento que proporcionaria um clima 

pedagógico e de relacionamento favorecedor de uma educação mais enriquecedora. As 

implicações da mudança proposta envolvem a necessidade de repensar os circuitos de 

transporte, o ajustamento dos espaços e serviço de refeições, o apetrechamento em termos 

de material pedagógico, lúdico e didáctico, bem como melhorar o edificado escolar ao 

nível dos espaços destinados a cantina, biblioteca e a práticas lúdico-desportivas.  

Para as escolas que continuem a funcionar seria importante fazer uma requalificação das 

condições de oferta, nomeadamente através de uma beneficiação das instalações que apresentem 

deficiências (neste particular, há que prestar atenção aos edifícios cujo funcionamento remonta a 

algumas décadas e que necessitam de um programa de intervenção, de forma a oferecer, as 

necessárias condições físicas de qualidade, respeitando as normas relativas a equipamentos 

educativos para estas idades, definidas pelo Ministério da Educação). Tal como referimos ao 

nível instituições do Pré-escolar, também consideramos ser determinante monitorizar todas as 

escolas do 1º Ciclo no breve prazo de 2010/2011, uma vez que a projecção efectuada para 

2015/2016 aponta para que o número de crianças seja reduzida na grande maioria das freguesias. 

Por isso, somos de opinião que desde que estejam reunidas as condições determinantes nas 

instituições de acolhimento, resolvidos todos os problemas de transporte e desde que as 

distâncias a percorrer sejam curtas em termos espaciais e temporais, é de todo vantajoso e 

determinante que se possa caminhar para uma situação em que todas as escolas tenham uma 

dimensão que permita o desenvolvimento de um projecto educativo consistente, utilizando todos 

os equipamentos sócio-educativos complementares necessários, com uma turma por ano de 

                                                 
 Em virtude de haver doze alunos matriculados em 2007/2008, a escola mantém-se em funcionamento como Pólo 

da escola EB1 da Mina. 
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escolaridade e por sala de aula, como já referenciamos anteriormente. Gostaríamos também de 

ressalvar que a extinção da oferta educativa deste e de outros níveis de ensino nas aldeias 

compromete, de alguma forma, os princípios de organização territorial e de distribuição do 

sistema educativo, podendo esse facto ser também importante nas decisões a tomar no futuro ao 

nível da política educativa.  

O modelo proposto funcionaria em termos de localização de acordo com o mapa que segue: 

 

Z1 - Zona de abrangência: Escola do 1º Ciclo de 

São Vicente da Beira, Escola do 1º Ciclo de 

Ninho do Açor, Escola do 1º Ciclo de Sobral 

do Campo, a funcionar na Escola EBI/JI de 

São Vicente da Beira. 

Z2 - Zona de abrangência: Escola do 1º Ciclo do 

Salgueiro do Campo, a funcionar em Castelo 

Branco numa escola do Agrupamento Afonso 

de Paiva 

Z3 - Zona de abrangência: Escola do 1º Ciclo do 

Freixial do Campo, a funcionar em Castelo 

Branco numa escola do Agrupamento Afonso 

de Paiva 

 
 

          - Escolas do 1º Ciclo e agrupamentos 

propostos no concelho em 2007/2008, 

excepto a Zone Z3, que é para entrar em 

vigor em 2008/2009. 

LEGENDA: 1 – Alcains; 2 – Almaceda; 3 – Benquerenças; 4 – Cafede; 5 - Castelo Branco; 6 - Cebolais de Cima; 7 - Escalos de 

Baixo; 8 - Escalos de Cima; 9 - Freixial do Campo; 10 - Juncal do Campo; 11 – Lardosa; 12 - Louriçal do Campo; 13 – Lousa; 14 - 
Malpica do Tejo; 15 – Mata; 16 - Monforte da Beira; 17 - Ninho do Açor; 18 - Póvoa de Rio de Moinhos; 19 – Retaxo; 20 - Salgueiro 
do Campo; 21 - Santo André das Tojeiras; 22 - São Vicente da Beira; 23 – Sarzedas; 24 - Sobral do Campo; 25 - Tinalhas 

Figura 14. Zonas de intervenção ao nível do 1º Ciclo na 1ª fase 

 

2. Numa segunda fase (2010/2011), proceder à monitorização de todas as escolas das 

diferentes freguesias do concelho e fazer nova integração daquelas que apresentarem vinte 

ou menos alunos. De acordo com as projecções efectuadas, seria necessário fazer as 

seguintes alterações: 

- As crianças da escola do 1º Ciclo do Louriçal do Campo passariam a frequentar a escola 

EBI/JI de São Vicente da Beira;  

- As crianças da escola do 1º Ciclo das Sarzedas, passariam a frequentar uma das escolas 

do 1º Ciclo do Agrupamento Afonso de Paiva em Castelo Branco;  

- As crianças da escola do 1º Ciclo dos Escalos de Baixo passariam a frequentar uma 

escola do Agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco na sede do conselho; 

 
Z1 

 
Z3 

    Z2 
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- As crianças da escola do 1º Ciclo do Retaxo passariam a frequentar uma escola do 1º 

Ciclo do Agrupamento de Escolas João Roiz; 

- As crianças da escola do 1º Ciclo dos Escalos de Cima passariam a frequentar a escola do 

1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Alcains. 

Ao nível das mudanças propostas é determinante que as populações sintam que a junção de 

escolas (principalmente em freguesias limítrofes) é efectuada pensando em primeiro lugar nas 

crianças, procurando encontrar vantagens para o desenvolvimento de um projecto educativo 

consistente com ganhos efectivos a nível pedagógico. Além deste aspecto é importante ter-se em 

consideração as condições oferecidas pelos estabelecimentos de ensino de acolhimento. 

As mudanças propostas envolvem a necessidade de repensar os circuitos de transporte, 

bem como o ajustamento do serviço de refeições e o apetrechamento em termos de material 

pedagógico e lúdico das escolas de acolhimento. Ao nível dos transportes é determinante uma 

participação empenhada por parte das juntas de freguesia de cada uma das aldeias 

(principalmente naquelas onde a rede de transportes não prevê carreiras regulares entre elas). 

O modelo proposto funcionaria, em termos de localização nesta segunda fase, de acordo 

com o mapa que segue: 

 

Z1 - Zona de abrangência: Escola do 1º Ciclo de 

São Vicente da Beira, de Ninho do Açor, 

Sobral do Campo e Louriçal do Campo, a 

funcionar na Escola EBI/JI de São Vicente da 

Beira. 

Z2 - Zona de abrangência: Escola do 1º Ciclo do 

Salgueiro do Campo, Freixial do Campo e 

Sarzedas, a funcionar em Castelo Branco nas 

escolas do Agrupamento Afonso de Paiva. 

Escola do 1º Ciclo do Retaxo, a funcionar 

numa Escola do 1º Ciclo do Agrupamento de 

Escolas João Roiz. Escola do 1º Ciclo dos 

Escalos de Baixo, a funcionar numa Escola 

do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas 

Cidade de Castelo Branco 

Z3 - Zona de abrangência: Escola do 1º Ciclo dos 

Escalos de Cima e de Alcains, a funcionar na 

escola do Agrupamento em Alcains. 
 

          - Escolas do 1º Ciclo e agrupamentos 

propostos no concelho para 2010/2011. 

 
LEGENDA: 1 – Alcains; 2 – Almaceda; 3 – Benquerenças; 4 – Cafede; 5 - Castelo Branco; 6 - Cebolais de Cima; 7 - Escalos de 

Baixo; 8 - Escalos de Cima; 9 - Freixial do Campo; 10 - Juncal do Campo; 11 – Lardosa; 12 - Louriçal do Campo; 13 – Lousa; 14 - 
Malpica do Tejo; 15 – Mata; 16 - Monforte da Beira; 17 - Ninho do Açor; 18 - Póvoa de Rio de Moinhos; 19 – Retaxo; 20 - Salgueiro 
do Campo; 21 - Santo André das Tojeiras; 22 - São Vicente da Beira; 23 – Sarzedas; 24 - Sobral do Campo; 25 - Tinalhas 

Figura 15. Zonas de intervenção ao nível do 1º Ciclo na 2ª fase 

 

 
Z1 
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3. Numa terceira fase, e, de acordo com a tendência evolutiva da educação escolar dos 

últimos anos (diminuição do número de crianças nas freguesias mais pequenas e um 

aumento nas freguesias de maior dimensão), pensamos que, num futuro próximo, o 

reordenamento da rede do 1º Ciclo do Ensino Básico justificará a junção das escolas em 

apenas três grandes centros aglutinadores (Castelo Branco, Alcains e São Vicente da 

Beira). Esta conclusão terá de ter suporte numa monitorização periódica, e o modelo 

proposto funcionaria de acordo com o mapa que se segue: 

 

 

Z1 - Zona de abrangência: Escolas do 1º Ciclo de 

São Vicente da Beira, Ninho do Açor, Sobral 

do Campo e Louriçal do Campo, a funcionar 

na Escola EBI/JI de São Vicente da Beira. 

 

Z2 - Zona de abrangência: Escolas do 1º Ciclo dos 

Escalos de Cima, Lardosa, Póvoa de Rio de 

Moinhos, Tinalhas e de Alcains, a funcionar 

nas escolas do Agrupamento em Alcains. 

 

Z3 - Zona de abrangência: Escolas do 1º Ciclo do 

Salgueiro do Campo, Freixial do Campo, 

Sarzedas, Escalos de Baixo, Mata, Cebolais 

de Cima, Retaxo e Malpica do Tejo, a 

funcionar em Castelo Branco nas escolas dos 

Agrupamentos Afonso de Paiva, Cidade de 

Castelo Branco, João Roiz e Faria de 

Vasconcelos. 

LEGENDA: 1 – Alcains; 2 – Almaceda; 3 – Benquerenças; 4 – Cafede; 5 - Castelo Branco; 6 - Cebolais de Cima; 7 - Escalos de 

Baixo; 8 - Escalos de Cima; 9 - Freixial do Campo; 10 - Juncal do Campo; 11 – Lardosa; 12 - Louriçal do Campo; 13 – Lousa; 14 - 
Malpica do Tejo; 15 – Mata; 16 - Monforte da Beira; 17 - Ninho do Açor; 18 - Póvoa de Rio de Moinhos; 19 – Retaxo; 20 - Salgueiro 
do Campo; 21 - Santo André das Tojeiras; 22 - São Vicente da Beira; 23 – Sarzedas; 24 - Sobral do Campo; 25 - Tinalhas 

Figura 16. Zonas de intervenção ao nível do 1º Ciclo na 3ª fase 

 

Atendendo a que temos vindo a constatar a evidência de indícios de aproximação do 1º ao 

2º Ciclos do Ensino Básico, quer ao nível da nova tipologia de formação inicial de professores, 

quer ao nível de se dar continuidade a uma primeira etapa de escolaridade com a duração de seis 

anos, torna-se cada vez mais frequente a possibilidade de as Escolas Básicas Integradas 

continuarem a receber alunos do 1º Ciclo. Contudo, é importante que nas mesmas sejam 

afectados recursos materiais de modo a conferir-lhes a segurança e conforto indispensáveis a um 

bem-estar nas instituições escolares. 

Além deste aspecto, convém salientar que estas mesmas escolas acolhedoras deverão ser 

equipadas com recursos educativos necessários a práticas lectivas alicerçadas numa pedagogia 

moderna, onde a concretização das aprendizagens revela ser um aspecto determinante para um 

bom crescimento cognitivo, físico e social dos alunos. 

Z3 

Z1 

Z2 
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A eventual recepção em massa de alunos provenientes das aldeias para os grandes centros 

educativos levanta a questão dos espaços necessários para os receber, daí a necessidade de um 

investimento no edificado escolar. Pensamos que a haver esse êxodo, obrigará a que continuem a 

funcionar muitas das escolas do 1º Ciclo existentes em Castelo Branco, em Alcains e em São 

Vicente da Beira. 

Em síntese, as mudanças propostas envolvem a necessidade de repensar os circuitos de 

transporte, bem como o ajustamento do serviço de refeições e o apetrechamento em termos de 

material pedagógico e lúdico das escolas de acolhimento. Ao nível dos transportes é 

determinante uma participação empenhada entre a Câmara Municipal e as empresas de 

transportes públicos do concelho. É também fundamental reforçar os poderes das escolas sede 

dos Agrupamentos (pólos aglutinadores do sistema de ensino do concelho), bem como dar-lhes 

condições para poderem receber, de uma forma harmoniosa e concertada, todos os alunos da 

rede. Haverá, por isso, necessidade de construção de novos blocos com salas de aula nalgumas 

escolas dos agrupamentos, bem como um reforço ao nível do material didáctico e lúdico-

pedagógico, essencialmente nos agrupamentos que sirvam as áreas habitacionais mais populosas. 

Para este efeito haverá necessidade de afectar verbas, cabendo ao Município gerir as mesmas. 

 

11.4.3. O 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário 

 

No caso do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário (e tendo presente que 

estes não são níveis de ensino de responsabilidade directa da Câmara Municipal), gostaríamos de 

referir que, de acordo com as projecções efectuadas, a estrutura educativa existente no concelho 

permite responder à procura que se virá a registar nestes níveis de ensino nos próximos anos. A 

tendência futura parece apontar para alguma estabilidade no sistema, tal como pode ser 

apreciado no quadro de projecções para 2015/2016: 
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Quadro 138. Balanço prospectivo (2015) de oferta-procura pelo 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário 

Freguesia 
Salas 

de Aula 

Capacidade (n.º alunos) 

Procura 

2015/16 

(n.º de crianças) 

Balanço 

Oferta - Procura 
Taxa de Ocupação 

Recomendável Máxima 2º Ciclo 3º Ciclo Secund. Total 
Capac. 

Recomend. 

Capac. 

Máx. 

Capac. 

Recomend. 

Capac. 

Máx. 

Alcains 29 725 812 146 381 124 651 74 161 90% 80% 

São 

Vicente da 

Beira 

8 200 224 60 94 - 154 46 70 77% 69% 

Castelo 

Branco 
135 3375 3780 695 1709 1857 4261 -886 -481 126% 113% 

Total  

Concelho 
172 4300 4816 901 2184 1981 5066 -766 -250 118% 105% 

 

Consideramos, no entanto, fundamental recorrer a um programa de beneficiação das 

instalações existentes nas escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico (principalmente na Escola 

EB2 José Sanches em Alcains e Afonso de Paiva, que se encontram muito degradadas) e também 

do Ensino Secundário, de modo a garantir, no médio prazo, condições físicas de qualidade de 

ensino, e em que a participação da Câmara Municipal se revela muito importante. 

 

11.5. Optimização do Funcionamento Escolar – medidas globais 

 

Para além das medidas anteriormente referidas acerca da procura de uma solução 

optimizadora de espaços e recursos, sugerem-se algumas medidas adicionais, em termos 

globalmente considerados. 

1. Instalação do serviço de acesso à Internet (e gestão integrada do mesmo) em computadores 

que ainda não possuem esta facilidade. A instalação da Internet permitirá uma ligação em rede 

entre todas as escolas e a sede do agrupamento, pois tal apenas traz benefícios, desde a partilha 

de informação mais rápida, a utilização de recursos digitais e a resolução de problemas, bem 

como o melhor acompanhamento que o agrupamento poderá efectuar em relação às escolas 

que dele fazem parte. É hoje amplamente reconhecido que a faixa etária correspondente aos 

primeiros ciclos de formação é a mais indicada para despertar nos jovens a curiosidade sobre o 

mundo que nos rodeia, fomentar o espírito científico e desenvolver a sua capacidade de 

manipulação; familiarizar os crianças desde muito cedo com conceitos básicos de Ciência e de 

Tecnologia é prioritário para assegurar o seu interesse por estas matérias a médio e longo prazo 
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e, consequentemente, o seu sucesso em níveis posteriores de aprendizagem. Parte de este 

objectivo estará já atingido com o trabalho desenvolvido no âmbito do programa “Internet nas 

Escolas”. Além disso, prever a possibilidade de instalação de fax para a efectivação de 

comunicação que envolva necessariamente documentos em papel. 

2. Melhoria do material e recursos educativos disponíveis nas Escolas Sede dos 

Agrupamentos que recebem 1º Ciclo, nas Escolas do 1º Ciclo e nos Jardins de Infância do 

concelho, pela realização de um exercício de levantamento de necessidades junto dos mesmos, 

por intermédio e em conjunto com o agrupamento, de forma a determinar os tipos de materiais 

que são efectivamente necessários em cada caso (quadros interactivos, quadros didácticos 

magnéticos, jogos e materiais didácticos e de expressão, material de laboratório, livros, 

jogos/materiais para a prática de actividade física, ...). Este levantamento deverá ser feito 

anualmente (ou, no máximo, de dois em dois anos), pois tratam-se de materiais facilmente 

desgastáveis e manuseados por crianças. 

3. Promoção, pelos agrupamentos de escolas de Castelo Branco, de iniciativas e projectos 

que tenham como público-alvo ou participantes os alunos da educação Pré-escolar ou do 1º 

Ciclo, procurando o fomento da articulação do percurso escolar das crianças (feiras temáticas, 

semanas de ciência, divulgação de conteúdos, visitas de estudo às escolas do ensino 

subsequente,...). 

4. Candidaturas das bibliotecas escolares das escolas do 1º Ciclo do concelho à rede de 

bibliotecas escolares do Ministério da Educação recorrendo-se, se possível, ao apoio do 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. A equacionar esta hipótese, tal deveria ser 

efectuado num horizonte temporal curto para que nos programas de beneficiação a sugerir para 

as diversas escolas do 1º Ciclo se considerasse, desde logo, um espaço para instalação de 

biblioteca. Numa fase posterior dever-se-ia promover a rotatividade dos fundos bibliográficos 

entre as diversas bibliotecas. 

5. Promoção da acessibilidade nos equipamentos educativos do concelho, através de uma 

revisão geral dos edifícios e respectiva adaptação à legislação em vigor para edifícios públicos, 

através de desnivelamento, da colocação de rampas, de placas elevatórias, entre outras. 

6. Melhoria das vias de comunicação rodoviária entre os meios rurais e os grandes centros 

educativos, de modo a proporcionar trajectos mais seguros no transporte das crianças. 

7. Num contexto de dificuldades orçamentais em Portugal, haverá que procurar formas de 

financiamento alternativas. Haverá que assegurar a regularidade e assiduidade de candidaturas 
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a programas de financiamento europeus e nacionais, de materiais e projectos de 

desenvolvimento, para todos os públicos (ex: QREN, SIQE, PRODEP, POCI-2010, POEFDS e 

outros que possam vir a surgir), pela Câmara Municipal. 

 

11.6. Optimização do Funcionamento Escolar – medidas especificas de intervenção 

 

Neste ponto apresentar-se-á a reorganização faseada da rede escolar do concelho ao nível 

do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com o que foi referido anteriormente e 

também as propostas de intervenções a realizar em cada uma das diferentes escolas, a partir de 

recolha presencial e em contacto com os utilizadores desses edifícios, de acordo com a ficha-

síntese que é proposta pelo Ministério da Educação (Martins, 2000ª). 

Para atender a esta questão, apresentamos os mapas relativos às propostas de 

funcionamento das escolas do Pré-escolar e do 1º Ciclo do concelho de Castelo Branco. 

 

Quadro 139. Mapa de funcionamento das escolas do Pré-Escolar até 2015-2016 

ESCOLAS 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

JI de Feiteira (Alcains)          

JI de Pedreira (Alcains)          

JI de Escalos de Cima          

JI da Lardosa          

JI da Póvoa de Rio de Moinhos          

JI de Tinalhas           

JI da Lousa           

JI de Malpica do Tejo          

JI das Sarzedas          

JI do Freixial do Campo          

JI do Salgueiro do Campo          

JI do Ninho do Açor          

JI do Louriçal do Campo          

JI do Sobral do Campo          

JI de Escalos de Baixo          

JI Quinta das Violetas          

JI do Castelo          

JI Bloquinho (C. Branco)          

JI nº 3 (Boa Esperança)          

JI do Valongo          

EBI/JI de S. Vicente da Beira          

Legenda: 

 Funcionamento 

 Funcionamento condicionado a análise 

 Transferência de Instalações/Encerramento 
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A análise do quadro anterior revela que no ano de 2007/2008 não há alterações ao nível do 

ordenamento da rede do Pré-escolar, à excepção da transferência do Jardim de Infância de São 

Vicente da Beira, que muda de instalações, passando a funcionar na Escola EBI, que passa a 

designar-se Escola EBI com Jardim de Infância de São Vicente da Beira (EBI/JI). Este ano 

lectivo servirá também para preparar a transição dos Jardins de Infância do Ninho do Açor, 

Louriçal e Sobral do Campo para as instalações da EBI/JI de São Vicente da Beira. Em 

2010/2011 deverá ser efectuada a monitorização de todos os Jardins de Infância situados nas 

diferentes aldeias do concelho e fazer uma avaliação das condições, quer de funcionamento, quer 

logísticas, para determinar se se justifica o reordenamento proposto no capítulo anterior. Se 

estiverem reunidas todas as condições, então deverá passar-se à segunda fase de reordenamento, 

que implica uma organização em centros de acolhimento de maior dimensão. 

 

Quadro 140. Mapa de funcionamento das escolas do 1º Ciclo até 2015-2016* 

ESCOLAS 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Escola de Malpica do Tejo          

Escola das Sarzedas          

Escola do Freixial do Campo          

Escola do Salgueiro do Campo          

Escola da Mata          

Escola dos Escalos de Baixo          

Escola dos Cebolais de Cima          

Escola do Retaxo          

Escola do Ninho do Açor          

Escola do Louriçal do Campo          

Escola do Sobral do Campo          

Escola de Alcains          

Escola dos Escalos de Cima          

Escola da Lardosa          

Esc. da Póvoa Rio de Moinhos          

Escola de Tinalhas          

Escola do Cansado          

Escola da Horta de Alva           

Escola N. Sra da Piedade          

Escola da Mina          

Escola de São Tiago          

Escola do Castelo          

Escola da Boa Esperança          

Escola do Matadouro          

Escola da Quinta da Granja          

Escola do Valongo          

* Apenas são referenciadas as escolas que têm unicamente este ciclo de ensino. 
Legenda: 

 Funcionamento 

 Funcionamento condicionado a análise 
 Transferência de Instalações/Encerramento 
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A análise do quadro anterior revela que no ano de 2007/2008 propõe-se o encerramento das 

escolas do Salgueiro do Campo (cujos alunos devem transitar para uma escola do Agrupamento 

Afonso de Paiva em Castelo Branco), do Ninho do Açor e de Sobral do Campo (cujos alunos 

devem transitar para a escola EBI/JI de São Vicente da Beira). Esta decisão encontra 

fundamentação no número reduzido de alunos que frequentam as respectivas escolas. No ano 

lectivo de 2008/2009 consideramos que traz vantagens acrescidas para os alunos, em termos 

pedagógicos, o encerramento da escola do Freixial do Campo (cujos alunos devem transitar para 

uma escola do Agrupamento Afonso de Paiva em Castelo Branco), devido às projecções 

apontadas para aquela freguesia, que demonstram um decréscimo acentuado já a partir do 

presente ano lectivo. Propomos também uma análise aprofundada sobre a realidade das escolas 

das diferentes freguesias do concelho no ano lectivo de 2010/2011, para ver se se verificam as 

projecções avançadas. Caso se mantenha o decréscimo de alunos apontado para essa data, 

propomos o encerramento das escolas do Louriçal do Campo (cujos alunos devem transitar para 

a escola EBI/JI de São Vicente da Beira), de Escalos de Baixo (cujos alunos devem transitar para 

a sede de concelho para uma escola do Agrupamento Cidade de Castelo Branco) de Escalos de 

Cima (cujos alunos devem transitar para a escola de Alcains) e do Retaxo (cujos alunos devem 

transitar para a sede de concelho para uma escola do Agrupamento João Roiz). Relativamente à 

decisão anterior pensamos ser importante esclarecer que a opção se deveu essencialmente a 

questões de proximidade e à qualidade das instalações físicas apresentadas pelas escolas 

acolhedoras. Consideramos, de igual modo importante, monitorizar nesta mesma data as escolas 

do 1º Ciclo de Mata, Cebolais de Cima, Lardosa, Póvoa de Rio de Moinhos e Tinalhas, pois caso 

se verifique uma alteração nas projecções efectuadas (decréscimo do número de alunos), será 

importante, à semelhança das anteriores, tomar uma decisão de reorganização para que os alunos 

não fiquem em desvantagem relativamente aos colegas que foram reconduzidos para centros 

com maior dimensão. No caso destas escolas, a recondução terá de ser efectuada para uma escola 

dos respectivos agrupamentos de Castelo Branco e de Alcains. 

Numa futura revisão da Carta Educativa (2015/2016), se a tendência evolutiva da educação 

escolar dos últimos anos se mantiver (diminuição do número de crianças nas freguesias mais 

pequenas e um aumento nas freguesias de maior dimensão), será de todo conveniente o 

reordenamento da rede do 1º Ciclo do Ensino Básico em três grandes centros aglutinadores 

(Castelo Branco, Alcains e São Vicente da Beira).  

Gostaríamos de acrescentar, à semelhança do que fizemos para o Pré-escolar, que  as 

propostas apresentadas só poderão ter ganhos pedagógicos efectivos através de uma acção 
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educativa concertada, sendo determinante seguir um conjunto de premissas já evidenciadas 

anteriormente, tais como, ter um programa de obras de beneficiação da rede do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, tomando em linha de conta a criação ou ajustamento de condições para o 

fornecimento de refeições, de transporte, de apetrechamento com material didáctico, (…). 

É na sequência das propostas apresentadas anteriormente que, no passo seguinte, se 

apresentam as fichas-síntese para as diversas escolas que se irão manter em funcionamento, com 

o horizonte temporal de 2015-2016 em mente. Contudo deve ter-se em consideração que pode 

haver oscilações das realidades previstas de acordo com fixação de populações em determinadas 

zonas geográficas. Este factor obriga a rever o quadro de necessidades e o respectivo 

reajustamento da rede escolar. 

Estando ao corrente das dificuldades que as autarquias sentem para adaptar a sua estrutura 

de despesa às receitas geradas, optou-se, nesta análise, por perspectivar as propostas de 

intervenção em escolas cuja procura por educação permitirá a sua manutenção no decorrer dos 

próximos anos (propostas de intervenção com prioridade de nível 1); no caso de outras escolas 

não contempladas nestas propostas, mas que possam vir a manter-se na oferta educativa 

concelhia, haverá que, em devido tempo, reflectir-se sobre o modelo de intervenção a que serão 

sujeitas. 

Salientamos no entanto que não se coloca a possibilidade de construção de novos pólos 

para a educação Pré-escolar e 1º Ciclo fora do contexto dos agrupamentos existentes, mas sim 

dentro da organização actual e de acordo com as necessidades que vierem a ser identificadas. 

Caberá à Câmara Municipal a responsabilidade de monitorizar essas mesmas necessidades. 
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11.7. Fichas de Escola 

Identificação: 

Jardim de Infância do Valongo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim de Infância do Valongo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI do Valongo é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Construção de um toldo na parte envidraçada (lado sudoeste). 

Construção de mais uma sala, pois existe espaço nas traseiras do edifício. 

Intervenção nas instalações sanitárias (Ex: banca para mudar fraldas e sanitas). 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhorar o espaço exterior para as crianças do Jardim, pois só tem parque infantil. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Póvoa de Rio de Moinhos 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Póvoa de Rio de Moinhos 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Póvoa de Rio de Moinhos é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria das condições de humidade existentes no edifício. 

Espaços exteriores deficientes (falta parque infantil) e piso inadequado. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

Existem sobreiros no recreio com troncos por cima da escola que podem ser perigosos. A escassez de 

espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às condições 

climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Tinalhas 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Tinalhas 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Tinalhas é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria das condições de humidade existentes no edifício. 

Necessidade de pintura no exterior. 

Verificação/correcção da instalação eléctrica. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Nada de especial a assinalar, pois o pátio tem boas condições. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior toma por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Salgueiro do Campo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Salgueiro do Campo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Salgueiro do Campo é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de pintura no exterior. 

Verificação/correcção da instalação eléctrica. 

Necessidade de construção de um pátio coberto. 

Necessidade de construção de vedação nas traseiras do edifício. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Freixial do Campo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Freixial do Campo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Freixial do Campo é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de parque infantil com piso adequado. 

Verificação/correcção da instalação eléctrica. 

Melhoria da sala de prolongamento, pois apresenta piso inadequado. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Lardosa 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Lardosa 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Lardosa é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de criação de acesso à Internet. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Apetrechamento de equipamentos lúdicos no recreio. 

Instalação de uma caixa de areia. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Escalos de Cima 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Escalos de Cima 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Escalos de Cima é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de pintura do edifício. 

Ampliação do refeitório e novo pavimento, bem como mobiliário para o efeito (mesas e cadeiras). 

Justifica-se a construção de um ginásio que poderá ser executado aquando da ampliação do refeitório. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Apetrechamento de equipamentos lúdicos no recreio. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância da Feiteira (Alcains) 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância da Feiteira 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI da Feiteira é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de renovação do mobiliário escolar. 

Criação de espaço para a realização da componente social, pois actualmente é realizada no corredor. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância da Pedreira (Alcains) 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância da Pedreira 

 
Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI da Pedreira é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Instalação de uma porta de entrada nova e substituição do mobiliário escolar. 

Instalação de uma rede para separar o recreio do 1º Ciclo. 

Instalação de uma cobertura que permita proteger da chuva tanto à porta de entrada como quando as 

crianças se deslocam para a sala de prolongamento. 

Retirar os azulejos das salas de aula (antiga Refeitório da escola EB1). 

O quadro eléctrico tem pouca potência, o que impossibilita o bom funcionamento da caldeira. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância da Lousa 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância da Lousa 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI da Lousa é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de se fechar a passagem entre o edifício principal e as instalações sanitárias. 

Necessidade de renovação do mobiliário escolar (armários, mesas e cadeiras). 

Apetrechamento com ar condicionado para o verão. 

Necessidade de espaço exterior coberto. 

Melhoria das instalações sanitárias. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoria do equipamento do recreio. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Malpica do Tejo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Malpica do Tejo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Malpica do Tejo é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de disponibilização de água quente. 

Instalação de persianas, uma vez que não existem. 

Possibilitar aquecimento em todo o edifício (actualmente só disponível nas salas de aula). 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Instalação de um parque infantil. 

Substituição do piso do recreio. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Escalos de Baixo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Escalos de Baixo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Escalos de Baixo é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessita de pintura exterior. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Sarzedas 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Sarzedas 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Sarzedas é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Corrigir a infiltração que existe na cozinha. 

Melhorar o sistema de aquecimento. 

Melhoria do mobiliário escolar, pois está ultrapassado. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Nenhuma fechadura dos portões exteriores funciona. 

Melhoria do pavimento exterior, que é muito perigoso, pois é calçada (não está polida). 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância de Quinta das Violetas – Castelo Branco 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância de Quinta das Violetas 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI de Quinta das Violetas é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Existe muito calor no verão. Há uma proposta de se colocar uma película nas janelas para não entrar 

calor. 

Melhoria da infiltração na casa de banho. 

Criar condições para acolher os alunos, pois as salas são pequenas para 25 crianças. 

Criar condições para haver água quente nas casas de banho. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Criar estacionamento (há problemas de relacionamento com o proprietário da oficina de reparação 

auto). 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

O recreio em granito é perigoso. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior toma por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

 
Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 

 

 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

216 

Identificação: 

Jardim de Infância o Bloquinho 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância o Bloquinho 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI o Bloquinho é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria do mobiliário escolar. 

Criar condições para haver água quente nas casas de banho. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância nº 3 de Castelo Branco (Boa Esperança) 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância nº 3 de Castelo Branco  

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI nº 3 de Castelo Branco é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria das infiltrações e corrigir o facto de as portas de vidro do refeitório deixarem entrar água. 

Criar ligação coberta entre o recreio coberto e o edifício. 

Criar condições para haver água quente nas casas de banho. 

Melhoria do mobiliário, pois é muito baixo para os alunos de 5 anos. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Eliminar a  rocha existente no recreio, sem vedação, pois pode constituir perigo. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

Jardim de Infância nº 4 de Castelo Branco (Castelo) 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação do Jardim Infância nº 4 de Castelo Branco 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação do JI nº 4 de Castelo Branco é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessita de uma pintura no exterior. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessita que o piso (areia) seja substituído. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior toma por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Cebolais de Cima 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Cebolais de Cima 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Cebolais de Cima é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Nada de especial a assinalar. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessidade de um pátio coberto. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Retaxo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Retaxo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Retaxo é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria do aspecto relacionado com humidade na escola. 

Necessidade de arranjo do sistema de aquecimento. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessidade de espaço exterior coberto. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Quinta da Granja 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Quinta da Granja 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Quinta da Granja é composto por um 

projecto de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As 

medidas encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria dos problemas de humidade no edifício que se reflectem na necessidade de pintura. 

Na cave existe uma sala que pode ser recuperada para funcionar como laboratório. 

Necessidade de armários para arquivar material. 

Necessidade de persianas nas janelas. 

Os quadros das salas necessitam de ser mudados. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

O recreio apresenta deficiências ao nível do piso e os aparelhos estão degradados. 

 
Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 do Valongo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 do Valongo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 do Valongo é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria dos problemas de humidade no edifício. 

Construir mais uma sala (Refeitório/Sala TIC/Biblioteca) - (Há espaço na traseira do edifício). 

Equipar com aquecimento uma das salas que foi construída recentemente.  

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Construir entrada da escola na parte frontal do edifício. 

Zonas verdes: 

Arranjar um jardim no espaço exterior. 

Zonas de recreio infantil: 

Há uma carência total de material desportivo. 

 

 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Louriçal do Campo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Louriçal do Campo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Louriçal do Campo é composto por um 

projecto de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As 

medidas encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de haver biblioteca e armários para arquivar documentos e dossiers. 

Necessidade de intervenção na parte eléctrica e alguns problemas de humidade. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

O recreio é deficiente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Póvoa de Rio de Moinhos 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Póvoa de Rio de Moinhos 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Póvoa de Rio de Moinhos é composto por um projecto 

de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria do mobiliário escolar. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Falta gradeamento na escola. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Tinalhas 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Tinalhas 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Tinalhas é composto por um projecto de intervenção 

no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria do mobiliário escolar. 

Melhoria dos problemas de humidade existentes no edifício. 

Necessidade de substituir janelas. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

A escola necessita de vedação. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

O pátio apresenta deficiências. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 da Boa Esperança 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 da Boa Esperança 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 da Boa Esperança é composto por um projecto 

de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Combater a humidade do tecto (na sala do 1º ano). 

Alterar os puxadores das janelas. 

Substituir a actual escadaria de granito (ligação enter pisos) por outro material menos perigoso. 

O acesso ao 2º piso só se faz por essa escadaria (não existe acessibilidade para crianças com NEE). 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

A grade das escadas é muito larga e, por isso, perigosa. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessidade de se ligar o recreio coberto à escola através de uma cobertura. 

Nivelar o piso do recreio exterior, pois cria poças de água. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Escalos de Baixo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Escalos de Baixo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Escalos de Baixo é composto por um 

projecto de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As 

medidas encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria de janelas e portas. 

Melhoria de quadros e de mobiliário. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

O acesso à escola é muito perigoso, pois fica junto à estrada e o recreio também fica junto à estrada, 

sem se poder fechar o portão devido a ser também o acesso ao infantário. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 da Mata 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 da Mata 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 da Mata é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria das infiltrações no edificado. 

Necessidade de estores para as janelas (problemas de luminosidade e de calor). 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 do Matadouro 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 do Matadouro 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 do Matadouro é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se 

descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria de estores e melhorar a luminosidade das salas de aulas. 

Criar condições para haver água quente nas casas de banho. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessidade de uma recreio coberto mais espaçoso. 

Necessidade de passagem coberta entre o recreio coberto e o restante edifício da escola. 

Alteração de piso exterior, pois é em paralelos, o que constitui perigo. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 da Mina 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 da Mina 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 da Mina é composto por um projecto de intervenção no 

edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas encontram-se descritas nos 

tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Nada de especial a assinalar. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Melhoria do gradeamento. 

Falta acesso para crianças com dificuldades de motricidade. 

Zonas verdes: 

Arranjos exteriores (acessos, zonas verdes, espaços de recreio). 

Zonas de recreio infantil: 

Alteração de piso do recreio exterior. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Sarzedas 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Sarzedas 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Sarzedas é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria do soalho e rodapés. Existem infiltrações,  

Necessidade de pintura interior e exterior. 

Necessidade de portas novas. 

Melhoria da luminosidade. 

Melhoria do mobiliário, pois o que existe já está ultrapassado. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de S. Tiago 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de S. Tiago 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de S. Tiago é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria do tecto, pois por ser em vidro faz com que no Verão exista muito calor. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Faz falta um recreio coberto. 

Há necessidade de se alterar o piso do recreio, pois é de areia grossa. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 do Castelo 

 
Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 do Castelo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 do Castelo é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria de janelas, escadaria, portas e estores. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessidade de recreio coberto. 

Necessidade de alteração de piso, pois é de areia. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes 

princípios: garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às 

situações de mobilidade condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já 

existentes; aumento das potencialidades de cada espaço escolar, por via da 

dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção (resistência e durabilidade dos 

materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 

 

 

 

 

 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

234 

Identificação: 

EB 1 de Alcains 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Alcains 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Alcains é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Melhoria do aquecimento central em toda a área interior da escola (edifício n.º 1 e n.º 2), 

aproveitando água quente. 

Refrigeração por meio de ventoinhas no tecto e adaptação de luzes a incidir nos quadros. 

Necessidade de obras de restauro nas salas, desde o rodapé até à altura de 1 metro. 

Necessidade de construção de uma sala de convívio para alunos. 

Necessidade de construção de um refeitório. 

Necessidade de um polidesportivo coberto e aumentar a área de recreio coberto (edifício n.º 1). 

Substituir os estores do edifício nº 2. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

O recreio não possui qualquer equipamento. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 do Cansado 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 do Cansado 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 do Cansado é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de renovação do material das salas novas que já era usado quando foi colocado. 

Necessidade de meios audiovisuais (retroprojector e leitor de cd’s). 

Necessidade de instalação de uma Biblioteca Escolar. 

Necessidade de um armário para acondicionamento da louça do refeitório e de uma máquina para a 

lavar. 

Necessidade de reparação da saída do esgoto do refeitório que entope muito facilmente. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessidade de mais espaço exterior coberto (por exemplo um ginásio). 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Escalos de Cima 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Escalos de Cima 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Escalos de Cima é composto por um 

projecto de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As 

medidas encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de água quente. 

Necessidade de ar condicionado, pois a caldeira não funciona. 

Substituição das janelas que se encontram degradadas. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Instalação de uma campainha e de um portão eléctrico para controlar as entrada s e saídas da escola. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoramento do parque infantil com adequação das normas regulamentares ao nível da segurança, 

dos equipamentos, da sinalética informativa, espessura e características dos pavimentos e adaptação às 

condições climáticas e à utilização frequente. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 da Horta D’Alva 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 da Horta D’Alva 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 da Horta D’Alva é composto por um projecto 

de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Construção de um ginásio e de um refeitório. 

Construção de um refeitório. 

Necessidade de material para Educação Física, novos jogos didácticos, e material para a biblioteca. 

Necessidade de uma sala para professores e renovação das secretárias dos professores. 

Melhoria do mobiliário, pois duas salas apresentam-no em mau estado de conservação. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Melhoria do pavimento do recreio (tipo de pavimento) e instalação de umas balizas de futebol. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 da Lardosa 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 da Lardosa 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 da Lardosa é composto por um projecto de 

intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de colocar chão novo nas salas de aula, quadros novos, placar para exposição de 

trabalhos e sala de Professores. 

Necessidade de uma sala ou ginásio para leccionação da Educação Física, Educação Musical e Inglês. 

Necessidade de ar condicionado. 

Melhoria da porta de entrada e persianas, pois estão em mau estado. 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

O recreio coberto é pequeno e o recreio descoberto não possui equipamentos. 

 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Malpica do Tejo 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Malpica do Tejo 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Malpica do Tejo é composto por um projecto 

de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As medidas 

encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de pintura das salas, do corredor e da sala onde está a caldeira.  

Necessidade de arranjo do chão das salas. 

Melhoria da parte eléctrica. 

Disponibilização de material didáctico para as aulas extra curriculares (Ed. Física, Ed. Musical e 

Inglês). 

Instalação de persianas, uma vez que não existem.  Renovação do mobiliário da sala de professores.  

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Construção de um recreio coberto. A escola possui um edifício, onde já funcionou a Refeitório, que 

poderia ser equipado e aproveitado para ginásio/recreio coberto. 

Substituição do piso do recreio. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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Identificação: 

EB 1 de Nossa Senhora da Piedade 

Designação: 

Requalificação/Beneficiação da EB 1 de Nossa Senhora da Piedade 

Descrição: 

O plano de requalificação/beneficiação da EB 1 de Nossa Senhora da Piedade é composto por 

um projecto de intervenção no edificado e um projecto de execução de arranjos exteriores. As 

medidas encontram-se descritas nos tópicos abaixo. 

Projecto de intervenção no edificado 

Necessidade de construção de um polivalente. 

Necessidade de uma sala de informática e de uma sala de música (ver sugestões no projecto existente 

na escola sede de agrupamento). 

Projecto de execução de arranjos exteriores 

Zonas de acesso: 

Garantia de acessibilidade a utentes de mobilidade reduzida para dentro do recinto escolar. 

Zonas verdes: 

A escassez de espaço aponta para a colocação de arbustos de elevado nível ornamental, adaptados às 

condições climatéricas locais. 

Zonas de recreio infantil: 

Necessidade de mais espaço exterior coberto. 

Espaço de jogos (mini-futebol; mini-basquete) com piso apropriado. 

Estratégias em que se insere: 

As propostas de intervenção no edificado e espaço exterior tomam por base os seguintes princípios: 

garantia do conforto e da segurança; modernização dos espaços; adaptação às situações de mobilidade 

condicionada; equilíbrio com as características dos edifícios já existentes; aumento das potencialidades de 

cada espaço escolar, por via da dotação/requalificação; diminuição das despesas de manutenção 

(resistência e durabilidade dos materiais).  

Articulações: 

Câmara Municipal de Castelo Branco / DREC 

Prioridade: 

Prioridade de nível 1, definida de acordo com as condições actuais de funcionamento. 

Responsabilidade: 

Câmara Municipal de Castelo Branco 
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12. Monitorização / Avaliação 

 

A Carta Educativa, como instrumento de planeamento e de gestão do sistema educativo 

local, deve assumir um carácter dinâmico sendo necessário, por isso mesmo, encontrar um 

modelo para a sua monitorização. Este modelo não pode descurar que a perspectiva do 

desenvolvimento da melhoria da qualidade do sistema educativo deverá resultar da auscultação 

dos actores educativos e de uma intervenção concertada, tendo em linha de conta as expectativas 

dos munícipes, do Conselho Municipal de Educação e dos restantes actores sociais da 

comunidade. O modelo de monitorização deve ser um processo da responsabilidade de uma 

estrutura onde haja uma visão global e integrada da realidade local em matéria da educação. O 

Conselho Municipal de Educação assumirá um papel relevante na assunção deste processo. 

Após a apresentação e discussão da Carta Educativa interessa aprofundar quais as 

metodologias de avaliação e traçar estratégias de monitorização necessárias para a adaptação às 

alterações do sistema educativo local. 

A monitorização corresponde ao procedimento que permite acompanhar e controlar o 

processo de intervenção e identificar eventuais desvios face ao que foi previsto inicialmente. 

Este controlo incide sobre aspectos relativos ao processo e aos resultados obtidos nas várias fases 

de implementação e deve assentar num sistema de anotações de dados e de acções, visando 

acompanhar de forma continuada, os processos em curso, o seu impacto nos resultados esperados 

e os factores críticos para a concretização das acções planeadas. 

Entre várias dimensões do sistema de monitorização, devem estar previstos campos 

destinados: 

– às diferentes fases do projecto; 

– aos procedimentos adoptados ao longo do projecto; 

– à identificação de eventuais desvios de trajectórias que, de algum modo, possam comprometer 

o alcance das metas; 

– à recalibragem dos indicadores e revisão dos objectivos iniciais (atendendo a dinâmicas não 

previstas do processo e ao seu impacto sobre os resultados). 

A monitorização deve idealmente constituir um processo contínuo de acompanhamento, 

controlo e avaliação da realidade educativa. Alternativamente, deverão ser fixados prazos, não 

superiores a um ano, no fim dos quais deverá ser feita a actualização da informação e a avaliação 

dos resultados obtidos até ao momento, numa dupla lógica: por um lado, de detecção de desvios 
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face ao definido anteriormente, e; por outro lado, do grau de evolução já alcançado tendo em 

conta o que são os resultados finais pretendidos. 

Podem constituir resultados da monitorização os seguintes itens: 

– relatório de estado da situação do projecto (nas suas diversas fases); 

– listagens das acções tomadas e a tomar em função dos respectivos resultados; 

– actualizações do plano e cronograma iniciais, como reflexo do progresso entretanto verificado; 

– custos reais e previstos das medidas adoptadas. 

 

De acordo com o Manual de Elaboração da Carta Educativa (2000), o processo de 

monitorização é composto por 3 fases, conforme designação a seguir: 

1ª Fase -  Recolha, organização e disponibilização da informação: obtenção da informação junto 

dos vários intervenientes educativos, através de instrumentos e bases de dados próprias. 

2ª Fase - Modelos de transformação da informação em instrumentos de acção: isto é, a informação 

recolhida deverá ser analisada, reflectida, para que dela resultem conclusões e decisões de 

intervenção. 

3ª Fase - Avaliação dos resultados: feita em dois sentidos. Um primeiro é a avaliação das acções, 

isto é, em que medida foram concretizadas as acções planeadas; um segundo tem a ver com a 

formulação das próprias decisões/acções. Esta fase permite a detecção de problemas, 

necessidades ou desajustamentos, devendo ser definidos modos de colmatar os mesmos. 

 

12.1. Dispositivo de Monitorização 

 

 

 A coordenação do processo de monitorização ficará a cargo da Câmara Municipal de 

Castelo Branco, nomeadamente através do Executivo Municipal (Presidente e Vereador 

responsável pelo pelouro da educação). Importa ter presente que o processo de monitorização, 

embora sob a coordenação da equipa da Câmara Municipal, deverá ser acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Educação e requer o envolvimento de um conjunto de parceiros e actores 

sociais, sem os quais a recolha de dados e o acompanhamento das acções será dificultado e, 

provavelmente, deficiente ou incompleto. Entre os parceiros privilegiados, com os quais o 

processo de monitorização deverá ser concertado, deverão estar: 

• Agrupamentos de escolas de Castelo Branco; 

• Juntas de freguesia; 

• Sectores da Câmara; 

• Outros considerados necessários. 
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12.1.1. Compilação e acessibilidade da informação 

 

De acordo com o Manual de Elaboração da Carta Educativa (2000), deverá ser criada uma 

base de dados específica para a monitorização da informação, cuja «criação e manutenção (…) 

deve ser da responsabilidade das Câmaras Municipais ou Associações de Municípios» (p. 46). O 

Ministério da Educação disponibiliza, de acordo com o referido Manual, uma base de dados para 

este efeito (Base de dados TER – Cartas Educativas, em CD-rom). 

Poderá, ainda, recorrer-se aos SIG – Sistemas de Informação Geográfica. 

Os dados totais deverão ser actualizados através de um relatório escrito, que deverá estar 

concluído no final da cada ano lectivo. Este será objecto de análise e parecer por parte do 

Conselho Municipal de Educação. 

A Periodicidade de actualização da Carta Educativa deve ser anual, regendo-se de acordo 

com o ano lectivo. O processo de actualização poderá estar concluído no final de cada ano 

lectivo ou no início de cada ano lectivo, em referência ao imediatamente anterior. 

 

12.1.2. Relação com o documento actual 

 

Os relatórios resultantes do processo de monitorização poderão ser integrados na Carta 

Educativa sob a forma de adenda ou de apêndice. Recomenda-se a elaboração de um documento 

de síntese, a partir da Carta Educativa, no qual constem as acções a realizar. 
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13. Nota final 

 

A elaboração da Carta Educativa de Castelo Branco assentou em informações e dados 

estatísticos de base provenientes de vários domínios: informações e dados urbanísticos e 

cartografia disponibilizadas pela Câmara Municipal de Castelo Branco; dados demográficos e 

sócio-económicos do Instituto Nacional de Estatística e do Eurostat; dados fornecidos pelas 

escolas sede dos agrupamentos de escolas de Castelo Branco; dados fornecidos pelas escolas do 

Pré-escolar e 1º Ciclo Privadas e pelas escolas Profissionais de Castelo Branco; Dados 

fornecidos pelo Centro de Área Educativa de Castelo Branco (CAE) e dados recolhidos nos 

diversos trabalhos de campo levados a cabo pela equipa responsável pela elaboração da Carta 

Educativa. 

Um aspecto relevante no âmbito da agregação, validação e síntese da informação foi o 

esforço da equipa técnica na comparação das informações recolhidas nas diferentes fontes e 

analisar a sua coerência interna e externa, obtendo assim uma sintetização consistente e 

significativa dos dados disponíveis, proporcionando uma perspectiva global do sistema educativo 

de Castelo Branco o mais completa possível. 

A equipa responsável pela elaboração da carta educativa agradece a todos os que 

contribuíram com os seus preciosos conhecimentos sobre a realidade do sistema educativo do 

concelho e acompanharam a elaboração do presente instrumento de ordenamento do território. 
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Quadro A.1. Estrutura do Emprego, segundo o sector de actividade 

  Primário Secundário Terciário TOTAL 

1960 11.421 6.127 4.978 22.527 

1981 3.598 6.910 8.528 19.035 

1991 2.054 7.538 11.583 21.175 

2001 1.258 7.956 14.606 23.820 

Fonte: INE (1960); INE (1981); INE (1993); INE (2002a) 

 

Quadro A.2. Distribuição das empresas segundo os sectores de actividade18 

Sector 1985 1991 1997 2002 

Primário 58 122 125 131 

Secundário 457 721 929 1.186 

Terciário 113 169 179 288 

TOTAL 628 1.012 1.233 1.605 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

Quadro A.3. Distribuição dos estabelecimentos segundo os sectores de actividade19 

Sector 1985 1991 1997 2002 

Primário 60 118 125 123 

Secundário 551 842 1106 1406 

Terciário 160 239 275 384 

TOTAL 771 1199 1506 1913 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

Quadro A.4. Distribuição das pessoas ao serviço dos estabelecimentos segundo os sectores de actividade20 

Sector 1985 1991 1997 2002 

Primário 469 383 422 360 

Secundário 6.544 10.051 9.950 10.897 

Terciário 1.004 1.433 1.488 2.374 

TOTAL 8.017 11.867 11.860 13.631 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

 

 

 

 

                                                 
18  Cálculos efectuados a partir de dados segundo o Código das Actividades Económicas (CAE). 
19  Cálculos efectuados a partir de dados segundo o Código das Actividades Económicas (CAE). 
20  Cálculos efectuados a partir de dados segundo o Código das Actividades Económicas (CAE). 
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Quadro A.5. Número de empresas, segundo a actividade (CAE - Rev. 2.1) 

CAE 1985 1991 1997 2002 

A. Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura 
58 122 

125 131 

B. Pesca 0 0 

CA. Extracção de Produtos Energéticos 

3 5 

7 3 

CB. Indústrias Extractivas com excepção da Extracção de 

Produtos Energéticos 
0 0 

DA. Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 31 30 30 37 

DB. Indústria Têxtil 
45 55 

36 26 

DC. Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 1 1 

DD. Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 32 37 26 19 

DE. Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição 

e Impressão 
3 7 2 13 

DF. Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e 

Combustível Nuclear 

5 6 

0 0 

2 2 

DG. Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou 

Artificiais 3 3 

DH. Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI. Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 16 18 17 23 

DJ. Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

33 40 

30 27 

DK. Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 10 9 

DL. Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 4 7 

DM. Fabricação de Material de Transporte 3 2 

DN. Indústrias Transformadoras, N.E. 1 2 15 16 

E. Produção e Distribuição de Electricidade, de Gás e de Água 0 0 0 1 

F. Construção 63 132 193 303 

G. Comércio por Grosso e a Retalho; Rep. de Veículos 

Automóveis, Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico 
185 296 396 484 

H. Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares) 39 89 126 171 

I. Transportes, Armazenagem e Comunicações 1 4 21 39 

J. Actividades Financeiras 

8 29 

2 3 

K. Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às 

Empresas 
52 103 

L. Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 

105 140 

2 2 

M. Educação 10 13 

N. Saúde e Acção Social 61 81 

O. Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 52 86 

P. Famílias com Empregados Domésticos 0 0 

Q. Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-

Territoriais 
0 0 

TOTAL 628 1.012 1.226 1.605 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 
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Quadro A.6. Número de empresas por actividades económicas 

CAE 1985 1991 1997 2002 

A+B 58 122 125 131 

C 3 5 7 3 

D 166 195 179 185 

E 0 0 0 1 

F 63 132 193 303 

G 185 296 396 484 

H 39 89 126 171 

I 1 4 21 39 

J+K 8 29 54 106 

L+M+N+O+P+Q 105 140 125 182 

TOTAL 628 1.012 1.226 1.605 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 
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Quadro A.7. Número de estabelecimentos, segundo a actividade (CAE - Rev. 2.1) 

CAE 1985 1991 1997 2002 

A. Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura 
60 118 

125 123 

B. Pesca 0 0 

CA. Extracção de Produtos Energéticos 

2 5 

7 3 

CB. Indústrias Extractivas com excepção da Extracção de Produtos 

Energéticos 
0 0 

DA. Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 38 35 36 43 

DB. Indústria Têxtil 
47 57 

36 28 

DC. Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 1 1 

DD. Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 35 39 29 21 

DE. Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e 

Impressão 
5 7 11 15 

DF. Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível 

Nuclear 
5 6 

0 0 

2 5 

DG. Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais 
5 5 

DH. Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI. Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 18 22 22 28 

DJ. Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

35 45 

30 28 

DK. Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 12 11 

DL. Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 6 9 

DM. Fabricação de Material de Transporte 3 2 

DN. Indústrias Transformadoras, N.E. 1 2 16 16 

E. Produção e Distribuição de Electricidade, de Gás e de Água 1 1 3 4 

F. Construção 72 139 203 321 

G. Comércio por Grosso e a Retalho; Rep. de Veículos Automóveis, 

Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico 
245 376 513 613 

H. Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares) 41 96 138 194 

I. Transportes, Armazenagem e Comunicações 6 12 33 59 

J. Actividades Financeiras 
28 64 

48 46 

K. Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 74 117 

L. Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 

132 175 

2 10 

M. Educação 13 18 

N. Saúde e Acção Social 73 89 

O. Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 65 104 

P. Famílias com Empregados Domésticos 0 0 

Q. Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais 0 0 

TOTAL 771 1.199 1.506 1.913 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 
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Quadro A.8. Número de estabelecimentos por actividades económicas 

CAE 1985 1991 1997 2002 

A+B 60 118 125 123 

C 2 5 7 3 

D 184 213 209 212 

E 1 1 3 4 

F 72 139 203 321 

G 245 376 513 613 

H 41 96 138 194 

I 6 12 33 59 

J+K 28 64 122 163 

L+M+N+O+P+Q 132 175 153 221 

TOTAL 771 1.199 1.506 1.913 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 
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Quadro A.9. Número de pessoas ao serviço dos estabelecimentos, segundo a actividade (CAE - Rev. 2.1) 

CAE 1985 1991 1997 2002 

A. Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura 
469 383 

422 360 

B. Pesca 0 0 

CA. Extracção de Produtos Energéticos 

6 15 

16 16 

CB. Indústrias Extractivas com excepção da Extracção de Produtos 

Energéticos 
0   0 

DA. Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco 679 825 688 694 

DB. Indústria Têxtil 
1.723 2.553 

1.945 1.528 

DC. Indústria do Couro e dos Produtos do Couro 102 17 

DD. Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras 283 259 166 175 

DE. Indústrias de Pasta, de Papel e Cartão e seus artigos; Edição e 

Impressão 
46 73 75 113 

DF. Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e Combustível 

Nuclear 
92 62 

0 0 

8 21 

DG. Fabricação de Produtos Químicos e de Fibras Sintéticas ou Artificiais 
43 41 

DH. Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas 

DI. Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos 254 293 233 246 

DJ. Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos 

431 1.631 

196 169 

DK. Fabricação de Máquinas e de Equipamentos, N.E. 315 384 

DL. Fabricação de Equipamento Eléctrico e de Óptica 1.111 975 

DM. Fabricação de Material de Transporte 17 11 

DN. Indústrias Transformadoras, N.E. 9 10 61 53 

E. Produção e Distribuição de Electricidade, de Gás e de Água 59 60 91 95 

F. Construção 720 1.128 1.305 2.056 

G. Comércio por Grosso e a Retalho; Rep. de Veículos Automóveis, 

Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico 
1.333 2.052 2.398 2.903 

H. Alojamento e Restauração (Restaurantes e Similares) 198 440 622 843 

I. Transportes, Armazenagem e Comunicações 711 650 558 557 

J. Actividades Financeiras 
295 432 

344 317 

K. Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 219 410 

L. Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 

709 1.001 

23 204 

M. Educação 139 179 

N. Saúde e Acção Social 577 918 

O. Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 186 346 

P. Famílias com Empregados Domésticos 0 0 

Q. Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais 0 0 

TOTAL 8.017 11.867 11.860 13.631 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 
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Quadro A.10. Número de pessoas ao serviço dos estabelecimentos, por actividade económica 

CAE 1985 1991 1997 2002 

A+B 469 383 422 360 

C 6 15 16 16 

D 3.517 5.706 4.960 4.427 

E 59 60 91 95 

F 720 1.128 1.305 2.056 

G 1.333 2.052 2.398 2.903 

H 198 440 622 843 

I 711 650 558 557 

J+K 295 432 563 727 

L+M+N+O+P+Q 709 1.001 925 1.647 

TOTAL 8.017 11.867 11.860 13.631 

Fonte: DEMESS (1985); DEMESS (1991); DETEFP (1997); DGEEP (2002) 

 

Quadro A.11. População residente, com 15 ou mais anos, segundo o grupo etário, por condição perante a 

actividade económica (sentido lato) e nível de instrução 

Condição Perante a 

Actividade 

Económica, Nível de 

Instrução 

15- 

19 

20- 

24 

25- 

29 

30- 

34 

35- 

39 

40- 

44 

45- 

49 

50- 

54 

55- 

59 

60- 

64 

65- 

69 

70- 

74 
75 + 

Total 25.191 508 2.179 3.249 3.357 3.505 3.424 3.130 2.510 1.714 1.081 355 122 

 População com actividade 

económica 
479 7 21 21 17 20 22 35 28 63 145 58 26 

   Sem nível de ensino 7.782 29 110 248 385 767 1.127 1.495 1.440 1.131 722 225 74 

    1º ciclo 3.613 80 278 571 767 678 529 263 248 128 48 17 4 

    2º ciclo 3.241 237 479 505 431 456 409 312 214 128 41 21 5 

    3º ciclo 5.537 150 905 964 970 897 728 457 276 122 48 11 7 

   Ensino secundário 

complementar 
203 0 0 0 10 22 43 44 35 28 13 6 2 

   Ensino médio 1.330 1 121 281 248 208 158 149 95 33 29 7 0 

    Bacharelato 2.645 4 257 614 468 374 328 333 149 70 31 8 4 

    Licenciatura 292 0 8 41 52 65 57 35 21 8 4 1 0 

    Mestrado 69 0 0 4 9 18 23 7 4 3 0 1 0 

    Doutoramento 23.148 2.741 1.638 514 345 393 476 623 963 1.438 2.171 3.223 3.140 

População sem actividade 

económica 
4.214 2.548 1.392 226 30 7 2 2 2 2 2 1 0 

   Sem nível de ensino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    1º ciclo 27 16 4 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 

    2º ciclo 63 57 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

    3º ciclo 507 483 20 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

   Ensino secundário 

complementar 
1.912 1.634 262 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

   Ensino médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Bacharelato 314 57 213 36 7 1 0 0 0 0 0 0 0 

    Licenciatura 1.384 301 886 170 19 5 1 2 0 0 0 0 0 

    Mestrado 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Doutoramento 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: INE (2002a) 

 

 

 

 



CARTA EDUCATIVA 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
 

 

  

 

310 

Quadro A.12. População residente empregada, com actividade económica, segundo a situação na profissão, 

por grupo etário 

Grupo Etário 
Total 

Geral 

População Empregada, segundo a Situação na Profissão 

Total Empregador 

Trabalhador 

por Conta 

Própria 

Trabalhador 

Familiar não 

Remunerado 

Trabalhador por Conta de Outrem 
Membro 

Activo de 

Cooperativa 

Outra 

Situação Total 

Dos quais 

Militar 

Carreira 
SMO 

15 – 19 25.191 399 16 2 8 368 7 15 0 5 

20 – 24 508 1.935 89 32 10 1.782 36 19 0 22 

25 – 29 2.179 2.989 147 84 12 2.698 17 1 1 47 

30 – 34 3.249 3.180 259 140 6 2.726 7 0 1 48 

35 – 39 3.357 3.388 300 169 16 2.850 17 0 0 53 

40 – 44 3.505 3.307 347 192 20 2.712 9 0 1 35 

45 – 49 3.424 3.042 354 235 24 2.397 1 0 0 32 

50 – 54 3.130 2.407 318 228 33 1.805 1 0 0 23 

55 – 59 2.510 1.616 235 206 20 1.143 4 0 0 12 

60 – 64 1.714 1.025 170 175 24 645 2 0 1 10 

65 – 69 1.081 353 70 79 8 190 0 0 0 6 

70 – 74 355 122 31 30 3 55 0 0 0 3 

75 +                 122 57 22 18 3 13 0 0 0 1 

Total 57 23.820 2.358 1.590 187 19.384 101 35 4 297 

Fonte: INE (2002a) 

 

Quadro A.13. População residente desempregada em sentido lato, por grupo etário 

Grupo Etário 
População Desempregada 

Total Procura 1.º Emprego Procura Novo Emprego 

15 – 19 109 66 43 

20 – 24 244 98 146 

25 – 29 260 86 174 

30 – 34 177 13 164 

35 – 39 117 9 108 

40 – 44 117 14 103 

45 – 49 88 11 77 

50 – 54 103 8 95 

55 – 59 98 9 89 

60 – 64 56 6 50 

65 – 69 2 2 0 

70 – 74 0 0 0 

75 + 0 0 0 

Total 1.371 322 1.049 

Fonte: INE (2002a) 

 

 


