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CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

REGULAMENTO ELEITORAL 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO ENSINO BÁSICO E DA  

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAFRA NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Artigo 1.º 

(Âmbito e Enquadramento) 

O presente regulamento estabelece o regime de eleição dos representantes do pessoal docente 

do ensino básico e da educação pré-escolar públicos, a exercerem funções nos Agrupamentos 

de Escolas do Município de Mafra, para o Conselho Municipal de Educação, nos termos das 

alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na sua atual 

redação. 

 

Artigo 2.º 

(Disposições Gerais) 

1. A eleição realiza-se por sufrágio secreto e presencial. 

2. São eleitores e elegíveis: 

2.1. Para efeitos da alínea d) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 

de janeiro, na sua atual redação, os docentes do 1.º ciclo do ensino básico e os 

docentes aos quais esteja atribuída, pelo menos, uma turma dos 2.º ou 3.º 

ciclos do ensino básico dos Agrupamentos de Escolas do Município de Mafra; 

2.2. Para efeitos da alínea e) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 

de janeiro, na sua atual redação, os educadores de infância afetos aos 

estabelecimentos de educação pré-escolar dos Agrupamentos de Escolas do 

Município de Mafra; 

2.3. Para efeitos, ainda, das alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 5.º do diploma legal 

supramencionado, os docentes em exercício de funções nos órgãos de 

administração e gestão ou noutras estruturas orgânicas dos Agrupamentos de 

Escolas do Município de Mafra. 

3. Os docentes dos grupos de recrutamento 910, 920 e 930 (educação especial) deverão, no 

momento da elaboração dos cadernos eleitorais, manifestar a sua opção pelo exercício do 

seu direito de votar e/ou de ser eleito pela educação pré-escolar ou pelo ensino básico. Em 

caso algum poderá haver docentes que constem dos dois cadernos eleitorais. 

4. As dúvidas ou informações, sobre o processo de eleição em curso, serão prestadas pela 

Câmara Municipal de Mafra e pelos Agrupamentos de Escolas da Ericeira, Mafra, Prof. 

Armando de Lucena (Malveira) e Venda do Pinheiro. 

 



   
 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

Artigo 3.º 

(Convocação) 

Os Diretores dos Agrupamentos de Escolas procederão à divulgação do início do processo 

eleitoral, no dia 14 de março de 2016 (2.ª feira), disponibilizando, para tal, nas Escolas Sede e 

nas páginas web dos respetivos Agrupamentos de Escolas, o Regulamento Eleitoral e o Boletim 

de Candidatura. 

 

Artigo 4.º 

(Candidaturas) 

1. A apresentação das candidaturas será formalizada através do preenchimento de um boletim 

que estará disponível nas secretarias das Escolas Sede e nas páginas web dos 

Agrupamentos de Escolas. 

2. O candidato poderá entregar a sua candidatura por mão própria ou remeter, através de 

correio eletrónico, para os respetivos Agrupamentos de Escolas, convertendo o Boletim em 

formato PDF e anexando, em ambos os casos, a cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete 

de Identidade, até às 16 horas, do dia 6 de abril de 2016 (4.ª feira). 

3. Caso os candidatos pretendam, poderão apresentar também uma nota biográfica, no 

máximo de uma página A4, para ser afixada nas Escolas Sede dos Agrupamentos de 

Escolas. 

4. Os correios eletrónicos, para onde deverão ser enviadas as candidaturas, são os seguintes:  

4.1. Agrupamento de Escolas da Ericeira – ebantoniobentofranco@aeericeira.net; 

4.2. Agrupamento de Escolas de Mafra – info@aemafra.edu.pt; 

4.3. Agrupamento de Escolas Prof. Armando de Lucena (Malveira) – 

info.aealucena@gmail.com; 

4.4. Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro – aevp@aevp.net.  

5. Os Diretores dos Agrupamentos de Escolas procederão, no dia 7 de abril de 2016 (5.ª feira), 

à verificação e validação das candidaturas apresentadas e procederão à sua admissibilidade, 

elaborando a lista de candidatos admitidos e excluídos e divulgando-a, no dia 8 de abril de 

2016 (6.ª feira), nas Escolas Sede e nas páginas web dos respetivos Agrupamentos de 

Escolas e por correio eletrónico, no caso dos candidatos. 

6. É concedido o prazo de 24 horas para apresentação, devidamente fundamentadas, de 

reclamações sobre a admissibilidade de candidaturas. 

7. Não havendo reclamações, no dia 12 de abril de 2016 (3.ª feira), será divulgada a lista 

definitiva dos candidatos, através do envio, por correio eletrónico, no caso dos candidatos, e 

da publicação nas Escolas Sede e nas páginas web dos Agrupamentos de Escolas.  

8. Na eventualidade de existência de reclamações, os Diretores dos Agrupamentos de Escolas 

reunirão, no dia 12 de abril de 2016 (3.ª feira), para análise e decisão da admissibilidade 



   
 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

das candidaturas, sendo a lista definitiva dos candidatos divulgada no dia 13 de abril de 

2016 (4.ª feira). 

9. O(A) Diretor(a) de cada Agrupamento de Escolas fará a divulgação interna dos candidatos. 

 

Artigo 5.º 

(Ato Eleitoral) 

1. Os Diretores dos Agrupamentos de Escolas deverão atualizar os cadernos eleitorais até à 

véspera da data do ato eleitoral. 

2. O ato eleitoral realizar-se-á no dia 21 de abril de 2016 (5.ª feira), nas Escolas Sede dos 

Agrupamentos de Escolas, entre as 10h00 e as 18h00, havendo, para o efeito, uma Mesa 

constituída por um presidente, coadjuvado por dois secretários. 

3. A mesa será nomeada pelo(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas. 

4. Serão elaborados dois boletins de votos, pelos Agrupamentos de Escolas, um para cada 

eleição, sendo que os candidatos admitidos serão apresentados no boletim de voto, por 

ordem alfabética e fazendo referência ao Agrupamento de Escolas a que pertencem. 

 

Artigo 6.º 

(Resultados) 

1. Do ato eleitoral, serão apurados os resultados parciais obtidos em cada Agrupamento de 

Escolas e será lavrada, pelos membros de cada Mesa, uma ata descritiva que, após a 

confirmação da regularidade do processo eleitoral pelo(a) Diretor(a), será enviada, no dia 

útil seguinte, para a Câmara Municipal de Mafra, através do correio eletrónico dds@cm-

mafra.pt. 

2. Consequentemente, a Câmara Municipal, no dia 26 de abril de 2016 (3.ª feira), agregará os 

resultados parciais obtidos em cada Agrupamento de Escolas, dando conta dos resultados 

finais, no dia útil seguinte, através de correio eletrónico, aos Diretores dos Agrupamentos de 

Escolas que, por sua vez, no dia 28 de abril de 2016 – 5.ª feira, os enviam, da mesma 

forma, para os candidatos e disponibilizam nas Escolas Sede e nas respetivas páginas web. 

3. Após a divulgação dos resultados finais, haverá um prazo de reclamação de 24 horas. As 

reclamações serão também decididas no prazo máximo de 24 horas. Findo este prazo, os 

resultados considerar-se-ão definitivos. 

4. Em caso de empate, realizar-se-á um segundo escrutínio, no prazo máximo de cinco dias 

úteis, nos termos previstos no artigo 5.º deste Regulamento. 

 

Artigo 7.º 

(Disposições Finais) 

1. O docente do ensino básico e o educador de infância mais votados serão os representantes 

efetivos no Conselho Municipal de Educação. 



   
 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

2. Os restantes candidatos, ordenados por número decrescente de votos obtidos, serão os 

representantes suplentes no Conselho Municipal de Educação. 

3. No caso de impedimento definitivo ou temporário do representante eleito, este é 

substituído pelos suplentes.  

4. Entende-se por definitivo, o impedimento resultante de qualquer facto devidamente 

fundamentado ou no caso de o eleito deixar de exercer funções em estabelecimentos de 

educação e ensino públicos do Município de Mafra.  

5. No caso de o impedimento ser temporário, pode o representante efetivo retomar o seu 

lugar. 

6. O mandato dos representantes eleitos tem a duração de um ano letivo, conforme 

estabelecido no n.º 2 do artigo 8.º do Regimento do Conselho Municipal de Educação de 

Mafra, disponível em www.cm-mafra.pt. 

 

Artigo 8.º 

(Casos Omissos) 

Qualquer omissão no presente Regulamento Eleitoral será resolvida pela Vereadora da 

Educação do Município de Mafra e pelos Diretores dos Agrupamentos de Escolas. 

 



   
 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

(a preencher pelo Agrupamento de 

Escolas) 

N.º de candidatura ______________ 

Data de entrada ____/_____/______ 

Rubrica _______________________ 

BOLETIM DE CANDIDATURA 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO ENSINO BÁSICO E DA  

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAFRA NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome  

CC/BI n.º  Validade  

Endereço eletrónico   

Telefone  Telemóvel  

Agrupamento de Escolas  

Estabelecimento de 

Educação/Ensino  

Grupo de Docência  

 

CANDIDATA-SE A REPRESENTANTE DOS: Assinalar 

com (x) 

DOCENTES DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 

(alínea d), do n.º 2, do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na sua redação atual) 

 

DOCENTES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PÚBLICA  

(alínea e) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na sua redação atual) 

 

 

Motivação 
pessoal para 
apresentação 
da 
candidatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data  

Assinatura  

 
Notas: No caso de remeter a candidatura por correio eletrónico, converter o documento para formato PDF. 

  Anexar cópia do Cartão do Cidadão ou do Bilhete de Identidade. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 



Estabelecimento de Ensino Modalidade Designação do Curso

Escola Secundária José Saramago -
Mafra

Curso Profissional

Técnico Auxiliar de Saúde

Técnico de Multimédia

Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva

Técnico de Turismo

Técnico de Gestão

Técnico Administrativo

Técnico de Processamento e Controlo 
de Qualidade Alimentar

Curso Científico-Humanístico

Ciências e Tecnologias

Ciências Socioeconómicas

Línguas e Humanidades

Artes-Visuais

Escola Secundária José Saramago –
Mafra 
Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (CQEP)

Curso de Educação e Formação de 
Adultos (EFA)

Básico Escolar

Secundário Escolar

Secundário – Dupla Certificação –
Técnico Comercial



Estabelecimento de Ensino Modalidade Designação do Curso

Escola Técnica e Profissional 
de Mafra

Curso Profissional

Técnico de Apoio à Infância

Técnico de Eletrotecnia (média e alta tensão)

Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos

Técnico de Comunicação – Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade

Técnico de Comércio

Técnico de Mecatrónica Automóvel

Técnico de Restauração (Cozinha e Pastelaria)

Escola Técnica e Profissional de 
Mafra –
Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (CQEP)

Curso de Educação e Formação 
de Adultos (EFA)

Secundário - Dupla Certificação - Técnico de 
Informática Redes + Sistemas

Secundário - Dupla Certificação - Técnico de 
Eletrónica, Automação e Computadores

Secundário - Dupla Certificação - Técnico de 
Eletrotecnia

Secundário - Dupla Certificação - Técnico 
Comercial

Secundário - Dupla Certificação - Técnico de 
Ação Educativa

Básico Escolar B3

Básico - Dupla Certificação B3 - Secretariado



Estabelecimento de Ensino Modalidade Designação do Curso

Escola Profissional da Ericeira Curso Profissional

Técnico de Gestão do Ambiente

Técnico de Segurança e Salvamento em Meio 
Aquático

Técnico de Turismo Ambiental e Rural

Colégio Miramar Curso Científico-Humanístico

Ciências e Tecnologias

Línguas e Humanidades

Artes-Visuais

Ciências Socioeconómicas

Colégio Santo André Curso Científico-Humanístico

Ciências e Tecnologias

Ciências Socioeconómicas

Línguas e Humanidades

Escola Básica António Bento 
Franco - Ericeira

Curso Vocacional Mar e Turismo - 3.º ciclo do ensino básico



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 





Ponto de
Partida

Horizonte temporal

 2016 a 2020

Destinatários

 Jovens dos 10 aos 29 anos

Diagnóstico/caracterização
Auscultados jovens através de  Questionário e  Conselho 

Municipal de Juventude de Mafra

 Identificados projetos já desenvolvidos em prol da 
juventude

Monitorização
Avaliação e oportunidade de integrar outras 

ações/outros projetos pertinentes



Período de aplicação

 10 de dezembro/2015 a 15 de janeiro/2016

Amostra
 1467 respostas

Resultados
Contribuíram para definição de alguns projetos e ações

Confirmaram o interesse em projetos que se encontram 
em curso

Questionário
Resultados



Missão 
& 

Visão

Missão

Desenvolvimento de uma política local para a
juventude visando contribuir para:

 a educação e formação integral de todos os jovens;

 fomentar a articulação intersectorial

 a criação de sinergias que contribuam para o
envolvimento dos jovens em todas as áreas de
atividade

 a fixação dos jovens no concelho, de modo a afirmar
Mafra como

Visão

Mafra - Um Concelho Mais Jovem



Valores

Confiança

Cidadania

Inclusão Participação

Eficiência

Transversalidade



6 Pilares

17 
Objetivos

39 
ProjetosO Plano…



Os Pilares

Transversais

Pilar 1 - Comunicar 

Pilar 2 – Incluir

Temáticos

Pilar 3 – Conhecer

Pilar 4 – Participar

Pilar 5 – Desfrutar

Pilar 6 - Viver



Objetivos
Projetos

Pilar 1

Comunicar

1.1. Melhorar os meios de comunicação com os jovens

1. Portal da Juventude

2. Promover o diálogo com os jovens em diferentes contextos

3. Linha de atendimento telefónico

4. Armazém M

1.2. Melhorar a comunicação entre os diversos parceiros e 

entre estes e os jovens
5. Plano de Comunicação



Objetivos
Projetos

Pilar 2

Incluir

2.1. Promover a inclusão de todos os jovens

6. Todos somos diferentes

7. Eliminação de barreiras físicas

8. Promover a implementação ou generalização do desporto 

adaptado

9. IN Arte ON Mafra



Objetivos
Projetos

Pilar 3

Conhecer

3.1. Contribuir para a redução do abandono escolar 

precoce
10. Emprego e Formação

11. Apoio ao Estudo

. . Fomentar a relação do trinómio Escolas-Empresas-

Instituições
12. O teu futuro escolhes agora

13. Programa Garantia Jovem

14. Valorização do Ensino Profissional



3.3. Contribuir para a redução da taxa de desemprego jovem

15. Educação para o Empreendedorismo

16. Empreende no teu Concelho

17. Bolsas de Estudo e Prémios de Mérito

18. Memórias à Solta

3.4. Estimular a criatividade e a inovação

19. Banco de Ideias da Juventude

20. Inova no teu Concelho

21. Juventude ON Artes & Ofícios

3.5. Incentivar a mobilidade como um fator potencial de 

revitalização territorial, social e económico

22. Mobilidade

Objetivos
Projetos

Pilar 3

Conhecer



4.1. Fomentar a cidadania ativa e a participação cívica

23. Associativismo Juvenil

24. Faz-te Ouvir

25. Educação para os valores

4.2. Promover o voluntariado e o associativismo

4.3. Incentivar a realização de atividades de solidariedade 

intergeracional

26. Banco de Voluntariado Jovem

Objetivos
Projetos

Pilar 4

Participar



5.1. Promover o acesso à cultura e ao turismo

27. Cartão Jovem Municipal

28. Pousada da Juventude no Concelho de Mafra

5.2. Promover a prática desportiva e o acesso a atividades 

de lazer

29. Desporto para Todos

30. Mar Jovem

31. Ciclo de concertos de música

32. Jovem Embaixador de Mafra

Objetivos
Projetos

Pilar 5

Desfrutar



6.1. Promover a saúde e os estilos de vida saudáveis

33. Cuida-te

34. Programa Municipal de Combate à Obesidade 

35. Sistematizar ações de esclarecimento sobre sexualidade

36. Promover ações de esclarecimento sobre consumos 

nocivos

6.2. Dinamizar atividades de educação e sensibilização 

ambiental/ desenvolvimento sustentável

37. Apoiar iniciativas que visem a preservação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável

6.3. Contribuir para a educação para a prevenção de riscos

38. Conduzir em Segurança

39. N@vegar com Segurança na Internet

Objetivos
Projetos

Pilar 6

Viver



Muito obrigada!
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