
 
Candidate Form 

Educating Cities’ Award 
 

Please fill in the particulars of the experience that you wish to propose.  
 
Title of the experience in the original language 
Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar (PMPSE) 
 

 
Title in English 

Municipal Programme to Enhance School Success (MPESS)  
 

 
Educating City 
Pombal 
 

 
Country 
Portugal 
 

 
 
Ages (age group or groups to which the experience is addressed) 
 

(0-3)  (4-6) x (7-12) x (13-18)  

(19-25)  (26-40)  (41-65)  (+65)  

All        
 
 
Starting year  2014/2015 Year of completion 2018 
 

 

Motivation and summary: (reasons that led to set up the experience, brief explanation of the 
main ideas and educational focus of the experience). 

Maximum length: 3,000 characters, including spaces 
 

Em 1970, 1 em cada 4 portugueses com 10 ou mais anos de idade não sabia ler nem 

escrever. No último censo de 2011, apenas 1 em cada 20 portugueses era analfabeto, 

sendo estes, na sua grande maioria, idosos. 

Contudo, se olharmos para a evolução da educação numa perspetiva europeia, o facto 

é que Portugal continua mal colocado em muitos indicadores: em 2014, 43% da 

população portuguesa dos 25 aos 64 anos de idade tinha concluído o ensino 

secundário, longe dos 87% da Alemanha e abaixo dos 57% de Espanha. 

Se nos focarmos nas gerações mais novas, os indicadores são mais animadores. O 

desempenho dos alunos portugueses de 15 anos em testes internacionais como o 

PISA, tem melhorado ao longo do tempo e já conseguimos atingir a média da OCDE a 



 
Matemática. Continuamos, no entanto, nas áreas da Leitura e da Ciência, abaixo da 

média. 

Portugal é ainda um dos países com taxas de retenção mais elevadas. A retenção 

precoce tem efeitos negativos. Muitas vezes, logo a partir do 1º ano, já se nota o 

défice educativo dos alunos em risco, tornando-se por isso fundamental antecipar e 

agilizar procedimentos, através de medidas adequadas de intervenção/compensação 

para compreender melhor o desempenho dos alunos portugueses nas suas várias 

dimensões. 

A diversificação dos problemas sociais, bem como a sua complexificação, colocam 

hoje novos desafios às autarquias, aos quais importa responder com novos métodos e 

novas abordagens. 

Ao integrar a rede educativa, as autarquias estão cada vez mais próximas da 

organização escolar, desempenhando um papel importante de avaliação externa e 

interna, contribuindo com significativos investimentos financeiros para que sejam 

disponibilizados mais meios e recursos pedagógicos, indo ao encontro de novas 

formas de trabalhar em sala de aula. 

Porque consideramos que a construção de um projeto educativo local é a mais 

relevante atividade que os diferentes parceiros de um território podem empreender e 

acreditamos que uma geração bem preparada é aquela que terá à sua disposição 

instrumentos de aprendizagem, de crescimento e mobilidade que se traduzirão na 

valorização do que somos e seremos enquanto cidadãos, entendemos que, neste 

contexto, o município de Pombal deveria promover uma governação colaborativa em 

torno da construção de projetos comuns, que deveriam ter como base, o 

desenvolvimento da comunidade e, como princípio, a educação. 

Desde 2013 que nos empenhámos na operacionalização de projetos inovadores e 

integradores, diagnosticando e concertando estratégias de atuação, conferindo 

especial atenção aos fenómenos de exclusão e promoção da coesão social. 

Com a participação das mais diversas entidades e serviços municipais, nas áreas do 

planeamento e ordenamento, da educação, ação social, desporto, juventude, cultura e 

ambiente, os objetivos do Município de Pombal vão já muito para além da 

reorganização e qualificação da rede escolar, e visam sobretudo dignificar a função 

educativa, potenciar o sucesso escolar, induzir bem-estar e antecipar medidas de 

apoio à família e à comunidade educativa, dedicadas à especificidade de cada faixa 

etária. 



 
São estas as bases de uma política social e educativa que completámos recentemente 

com medidas como: 

 o alargamento do transporte escolar gratuito a toda a escolaridade 

obrigatória; 

 o aumento dos valores atribuídos no âmbito da ação social escolar, em 

que já suportamos 1,8 vezes o valor legalmente definido por aluno; 

 o apoio às famílias para aquisição de manuais e outros materiais 

escolares; 

 a distinção do mérito escolar em todos os níveis de ensino. 

 

Objectives (drafted specifically) 
Maximum length: 1,000 characters, including spaces 
 

O 1º ciclo do Ensino Básico é um período de aprendizagens críticas - aprender a ler, 

escrever, calcular, desenhar, raciocinar logicamente, interagir. Nem todos os alunos 

entram no 1º ano com conhecimentos e competências nestes domínios. Existem 

mesmo alunos que não terão ainda atingido determinadas competências básicas de 

natureza neuropsicológica e socio-emocional que lhes permitam atingir as metas 

preconizadas para o 1º ciclo. 

Desde o ano letivo 2014/2015, em parceria com a EPIS – Associação de Empresários 

pela Inclusão Social, o Município de Pombal está a implementar um projeto-piloto a 

alunos do 1º ciclo, numa lógica de potenciação e com o objetivo de ajudar todos os 

alunos a entrarem no 2º ciclo com competências para o sucesso escolar até aos 12 

anos de escolaridade. 

O sistema de sinalização de alunos com fatores de risco de insucesso e abandono 

escolar é organizado em quatro eixos de análise – Aluno / Família / Escola / Território, 

com os seguintes objetivos a curto, médio e longo prazo: 

 Elevar as competências básicas dos alunos do 1º ciclo, assegurando 

desde cedo o cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos; 

 Promover a igualdade de oportunidades e potenciar o sucesso escolar e 

formativo para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo através 

do: 

Reforço do papel social da autarquia, na promoção de medidas de 

combate à indisciplina e ao absentismo; 

Apoio a alunos com necessidades educativas especiais, de modo a 

promover a sua inclusão, disponibilizando o necessário apoio técnico; 



 
Reforço da componente da ação social escolar ao nível da 

alimentação, transporte escolar, do apoio à família, da promoção de 

atividades extracurriculares e prestação de cuidados de saúde; 

 Contribuir para o reforço das parcerias institucionais na comunidade e 

com os agrupamentos escolares, incluindo empresas, agentes culturais, 

entidades do terceiro setor e a sociedade em geral; 

 Contribuir para a realização pessoal das crianças, através do pleno 

desenvolvimento da sua personalidade, da formação do seu caráter e da 

educação para a cidadania, preparando-as para uma reflexão consciente 

sobre os valores sociais e culturais, com vista a um crescimento 

equilibrado; 

 Assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas personalidades e 

pelos projetos individuais, bem como da consideração e valorização dos 

diferentes saberes. 

 
Methodology (description of the specific phases and actions, current status of the experience 
and entities involved in its development)  
Maximum length: 3,000 characters, including spaces 
 
 

O Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar pretende promover uma 

intervenção intersetorial integrada, tendo sido efetuado, em 2014/2015, um rastreio 

a 712 alunos dos 1.º e 3.º anos do ensino básico, que contemplou testes auditivos e 

visuais, testes relacionados com aptidões psico-motoras e testes de atenção e 

memória (tarefas realizadas no terreno, em 32 escolas, pelas mediadoras ao serviço 

do município) e ainda testes relativos a competências cognitivas (realizados com o 

apoio de 50 docentes, que receberam formação específica, integralmente 

comparticipada pelo município e ministrada por professores da Universidade de Aveiro 

e da Universidade de Coimbra). 

O modelo de capacitação para o sucesso escolar é baseado nos seguintes 

princípios: 

 A metologia de mediação foca-se em alunos que constituam “casos de risco” 

em termos de sucesso escolar, para os quais é definido um plano individual 

de intervenção; 

 O modelo de intervenção é complementar à escola / sala de aula, em forte 

articulação com as famílias, os docentes, coordenadores de escola, 

psicólogos dos Serviços de Psicologia e Orientação, técnicos dos serviços de 



 
saúde – Unidade de Cuidados na Comunidade de Pombal e CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

 A mediação é realizada por uma equipa multidisciplinar de técnicos 

contratados pelo município, com formação em diferentes áreas – ensino 

básico, psicologia, psicomotricidade, nutricionismo, educação social, 

sociologia e ciências da educação; 

 A capacitação é focada na promoção de competências não cognitivas, 

que acreditamos serem um pré-requisito para o sucesso escolar; 

 A intervenção é realizada com base numa frequência de contacto elevada 

e regular, na estabilidade na relação afetiva 

técnico/mediador/aluno/família e na continuidade da intervenção num 

prazo que permita medir resultados concretos – monitorização de 

resultados quantitativos, em todos os períodos e no final de cada ano letivo. 

Até ao ano letivo 2017/2018, as técnicas da autarquia acompanharão o percurso das 

crianças referenciadas, proporcionando meios e disponibilizando recursos para que 

todos tenham acesso a iguais oportunidades de alcançar o sucesso escolar, 

independentemente da sua condição socioeconómica e familiar, com base num 

modelo de tutoria. 

 

 

No ano letivo 2014/2015, participaram no rastreio a quase totalidade dos alunos do 1.º 

e do 3.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico: 
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Participação no processo de sinalização, por Agrupamento de Escolas e por anos - 2014/15 
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Repartição dos alunos rastreados, por sexo - 2014/15 

 

Durante o processo de referenciação, foram emitidos diversos alertas no domínio da 

saúde, nomeadamente no que se refere à Visão e à Audição: 
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Alertas produzidos pela sinalização / Rastreio - Domínio saúde – ano letivo 2014/15 

 

Foram também apuradas algumas vulnerabilidades relatadas pelos docentes, 

cruzadas com inquéritos realizados separadamente às crianças e ás famílias, 

nomeadamente relativamente a Comportamentos Hiperativos, Défices de Atenção, 

Comportamentos Impulsivos e Lentificação de Tarefas com Necessidade de Apoio: 
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Dados complementares identificados na sinalização - Perceção de vulnerabilidades 

 
 
 
Context (brief description of the city: number of inhabitants; population by age groups; main 
economic sectors, etc. Description of the area(s) in which it is applied and the population to 
which it is addressed). 
Maximum length: 2,000 characters, including spaces 
 

Com uma área de 626Km2, o concelho de Pombal localiza-se na região Centro de 

Portugal. 

 



 
 

 
 

 

Geograficamente, situa-se entre o Litoral e o Interior, entre o Norte e o Sul, entre 

Lisboa e  Porto e entre Coimbra e Leiria. 

Estende-se desde o oceano Atlântico, com o qual faz fronteira a oeste, numa extensão 

de cerca de 9,5Km de linha de costa, à Serra de Sicó, apresentando um perímetro de 

137Km de fronteiras terrestres. 

A localização privilegiada do concelho na faixa litoral, entre Lisboa e o Porto tem-lhe 

permitido beneficiar do facto de se situar na área de maior crescimento e 

desenvolvimento nacional.  

O concelho de Pombal conheceu um incremento mais acentuado após as décadas de 

60/70, associado ao forte fluxo emigratório registado no concelho e às excelentes 

acessibilidades de que beneficia. 

 



 
No território é possível identificar algumas concentrações industriais importantes, com 

o predomínio da pequena e média indústria ligada aos setores agroalimentar, 

metalúrgico, de exploração de inertes e de madeira e, mais recentemente, de 

reciclagem e valorização de resíduos. 

Administrativamente, o concelho de Pombal é constituído por 13 freguesias. 

De acordo com os censos de 2011, a população residente no concelho de Pombal era 

de 55 217 habitantes, o que corresponde a uma densidade populacional de 88,2 

hab/km2: 

No que se refere à distribuição da população por grupos etários, a pirâmide etária do 

concelho permite-nos evidenciar a proporção da população existente, nomeadamente 

entre jovens e idosos - população inativa - e adultos - população ativa:  

 

 

Pirâmide etária do concelho de Pombal face à média nacional em 1991, 2001 e 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirâmide etária do concelho de Pombal face à média nacional 

 

A consolidação de um processo de duplo envelhecimento demográfico, traduzido no 

decréscimo do peso dos jovens e no crescimento do peso dos idosos no conjunto da 

população residente, é o traço fundamental da evolução registada entre 1991 e 2011. 
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Considerando a população em idade escolar, podemos observar uma diminuição do 

número de indivíduos nas faixas etárias <20 anos, face ao substancial aumento da 

população adulta e idosa (+ 20% entre 1991 e 2011). 

 

Esta taxa de crescimento negativo atinge o seu máximo no escalão etário 15-19 anos, 

com  uma diminuição, na última década, de 1 000 indivíduos. Paralelamente, o efeito 

da diminuição da fecundidade e da taxa de natalidade, superior a 17%, tem impacto na 

diminuição da população em idade pré-escolar (0-4 anos). 

No que se refere à escolaridade, a população residente no concelho de Pombal, 

detinha em 2011, um nível de instrução relativamente reduzido face aos valores 

médios nacionais. 

Podemos afirmar que grande parte da população do concelho detém hoje apenas o 1.º 

ciclo do Ensino Básico. Falamos de 28% da população, à qual se poderá acrescentar 

25% da população sem instrução.  

Desta forma, temos 50% da população concelhia com escolaridade inferior ao 2.º 

ciclo: 

 

 
Sem 

Instrução 
1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Secundário 

Pós-
secundário 

Superior 

Portugal 18,81 25,40 13,23 16,31 13,49 0,83 11,93 

Região  20,36 25,38 12,98 16,82 13,38 0,97 10,11 

Pombal 25,42 28,00 12,10 15,11 11,69 0,83 6,85 

 

Em relação ao número de habitantes com escolaridade superior ao 3.º ciclo, a 

disparidade é ainda maior se analisarmos os valores relativos à Região (41%) e 

Portugal (43%) uma vez que, no concelho de Pombal, apenas 34% da população, 

detinha, em 2011, escolaridade superior ao 9º ano e destes apenas 7% detinha 

formação superior.  

 
 
Assessment (changes in relation to the initial situation, strengths, weaknesses and future 
proposals). 
Maximum length: 3,000 characters, including spaces 
 

O trabalho já desenvolvido no terreno, em todas as freguesias do concelho de Pombal, 

permite-nos, na fase em que nos encontramos, aferir alguns resultados, fazer algumas 

reflexões críticas e perspetivar novas medidas no âmbito do PMPSE. 



 
 

Pontos Fortes 

Apoio da comunidade científica e académica ao projeto – Universidade de Coimbra / 

Universidade de Aveiro; 

Metodologia aplicada; 

Taxa de cobertura dos estabelecimentos do 1º ciclo de 100%; 

Existência de serviços de apoio à família no âmbito da Educação Pré-escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico; 

Investimento significativo nas TIC; 

Aumento da oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular; 

Alargamento do período de funcionamento de um número crescente de 

estabelecimentos de Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, de modo a 

adequar-se às necessidades das famílias; 

Existência de equipamentos de educação que abrangem vários graus de ensino; 

Estado geral de conservação dos equipamentos de educação razoável / bom; 

Abertura da "Escola" à comunidade; 

Abandono escolar tendencialmente reduzido. 

 

Pontos Fracos 

Aumento dos movimentos migratórios, em particular da emigração, que originam uma 

diminuição da população em idade escolar; 

Taxa de abandono escolar elevada nas freguesias da Redinha, Carnide, Vila Cã e 

Abiúl; 

Existência de turmas constituídas por alunos com mais de 1 grau de escolaridade ao 

nível do 1.º ciclo do Ensino Básico; 

Número alargado de horas diárias de permanência das crianças/alunos em meio 

escolar; 

Carência de profissionais especializados no apoio a alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (psicologia, terapia da fala); 

Resposta insuficiente por parte de algumas escolas face ao novo contexto sócio-

económico das famílias; 

Falta de competências parentais; 

Diminuição da capacidade financeira das famílias; 

Persistência de taxas significativas de abandono escolar no ensino secundário. 

 



 
Oportunidades 
 

Descentralização de novas competências em matéria de educação para as autarquias; 

Implementação de um conjunto de programas intermunicipais de prevenção do 

insucesso e do abandono escolar, bem como de prevenção de fenómenos de 

exclusão social – CENTRO 2020 / CIMRL; 

Desenvolvimento, por parte do Município, de projetos integrados e intergeracionais de 

potenciação do sucesso escolar, em parceria com a comunidade – escolas, 

associações, serviços de saúde, instituições particulares de solidariedade social, 

Universidade Sénior, Rede de Bibliotecas Escolares, outras; 

Implementação precoce de programas de promoção da saúde escolar (Like saúde – 

prevenção de dependências; Mininutris – educação alimentar; Sobe – saúde oral); 

Comunidade educativa dinâmica; 

Rede social articulada; 

Desenvolvimento de projetos dirigidos a minorias étnicas (na EB de Pombal, existe 

uma comunidade cigana com expressão significativa); 

Adaptação das respostas sociais face às caraterísticas geográficas do concelho, às 

tendências demográficas e às políticas sociais e educativas atuais, através do reforço 

de apoios no âmbito da Ação Social Escolar. 

 
 
Website of the experience 
 

http://educa.cm-pombal.pt; www.cm-pombal.pt  

 
 
Attached Additional documentation (may be required by interested persons)  
 

Video  Dossier   Publications  Photographs x 
 
Others ____________________________ 
 
 

CONTACT INFORMATION 
 
(Only ONE person. The contact person must be able to provide the information required) 

 

Mr x Ms  
 
Name and surname(s): 
 
Luís Diogo de Paiva Morão Alves Mateus (mayor) 
 

http://educa.cm-pombal.pt/
http://www.cm-pombal.pt/


 
Organization or Institution   Name in original language: 

Câmara Municipal de Pombal 
 
 
Department or Section   Name in original language: 

Divisão de Educação e Ação Social 
 
 
Post or Office  Name in original language 

Presidente de Câmara 
 
 
Address (also specify postal code, city and country) 

Largo do Cardal  
3100-440 Pombal 
PORTUGAL 
 
Telephone (Please specify country and city code) 
 

 + 00351 236 210 520 
 
Fax (Please specify country and city code) 
 

+ 00351 236 210 599 
 

 
E-mail presidente@cm-pombal.pt 
 

 
 
 
 
 


