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1 INTRODUÇÃO
A Carta Educativa 2019-2029 compreende uma revisão feita das anteriores Cartas Educativas, mas es-
sencialmente uma nova visão sobre o sistema educativo do Concelho de Monção. É fundamental a análise 
deste sistema, só assim conseguimos dar resposta às verdadeiras necessidades da comunidade educa-
tiva.

De certo modo, este documento vem prestar um auxílio aos agentes que integram a comunidade da rede 
educativa, mantendo-se assim atualizados e integrados no desenvolvimento e evolução da Carta Educa-
tiva. O mesmo se observa com a elaboração do Plano Estratégico, documento que a vem complementar 
de uma forma mais prática e planificada. O Plano Estratégico é um documento que expõe as atividades e 
projetos realizados pelo Município, bem como as futuras propostas.

A Carta Educativa abordará assuntos fulcrais para o desenvolvimento de todo o processo, numa primeira 
parte será realizado um ponto de situação do que é a Carta Educativa, uma breve explicação para per-
ceber o documento. Numa segunda fase, a realização do estudo e levantamento de informações da rede 
educativa é essencial no sentido de conhecer a realidade do Concelho de Monção para o enquadramento 
das verdadeiras necessidades educativas, analisando as características e ofertas do Concelho de Monção 
ao longo dos tempos. Será ainda gerada uma breve reflexão no final de cada capítulo, de forma a com-
preender os conteúdos e a sua conexão.   

A oferta educativa no Concelho de Monção é uma informação imprescindível, saber quais são as oportu-
nidades a nível educacional que o Município apresenta é uma forma de cativar e informar a comunidade. 
Ao acompanhar esta informação é apresentada a evolução do número de crianças/alunos do Concelho de 
Monção, bem como a sua análise.

Possuir esta base informativa de toda a rede educativa é um ponto de partida para criar medidas e con-
dições de melhoramento, essencialmente através de uma análise SWOT e da criação de eixos estratégicos 
e linhas de ação. Este estudo será descrito no Plano Estratégico onde fará sentido a sua decomposição 
para averiguação de futuras atividades e projetos para colmatar as fragilidades. A informação é, desta 
forma, dividida entre os dois documentos produzidos pela Câmara Municipal de Monção com o apoio do 
Agrupamento de Escolas de Monção, das restantes escolas do Concelho e de outros agentes que integram 
o sistema educativo do Concelho de Monção.

No próximo capítulo a definição e dúvidas relativas à Carta Educativa serão expostas, de forma a clarifi-
car este conceito.
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2 A CARTA EDUCATIVA
A educação é a base de qualquer comunidade saudável, por isso os Municípios e todos os agentes en-
volvidos direta ou indiretamente na rede educativa tem um trabalho importantíssimo. Cabe à Câmara 
Municipal de cada Município envolver-se no processo educativo de uma forma mais integrante, de forma 
a acompanhar todo o processo e não apenas de orientação exterior. Sendo assim, a elaboração de uma 
Carta Educativa enquadra-se nas necessidades da câmara para ser um agente fundamental e participa-
tivo na rede escolar, é este o fundamento da criação deste documento.

Para que haja um completo entendimento do que é o documento Carta Educativa é pertinente analisar 
algumas questões que se entendem como primárias.

2.1 O QUE É?
A Carta Educativa “é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de 
edifícios e equipamentos educativos a localizar no Município, de acordo com as ofertas de educação e 
formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 
quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada Município”.  1 (Decreto-lei 21/2019, 30 
de janeiro).

2.2 RESPONSÁVEL
O responsável pela elaboração da Carta Educativa é da câmara municipal, “sendo aprovada pela as-
sembleia municipal respetiva, após discussão e parecer do conselho municipal de educação, e pro-
nuncia do departamento governamental com competência na matéria.” 2 (Decreto-lei 21/2019, 30 
de janeiro, 2019). Na prestação de auxílio à câmara municipal “o apoio técnico necessário à elabora-
ção da carta educativa é assegurado pelo departamento governamental com competência na maté-
ria, que disponibiliza toda a informação necessária, bem como a prestação dos serviços adequados.” 3 

 (Decreto-lei 21/2019, 30 de janeiro, 2019).

2.3 OBJETIVOS
“1 - A carta educativa visa assegurar a adequação da rede de estabelecimentos da educação pré-escolar 
e de ensino básico e secundário, para que, em cada momento, as ofertas educativas disponíveis a nível 
municipal respondam à procura efetiva existente.

2 - A carta educativa é, necessariamente, o reflexo, a nível municipal, do processo de ordenamento a nível 
nacional e intermunicipal da rede de ofertas de educação e formação.

3 - A carta educativa deve promover a criação de condições mais favoráveis ao desenvolvimento de cen-
tros de excelência e de competências educativas, bem como as condições para a gestão eficiente dos 
recursos educativos disponíveis. 

4 - A carta educativa deve incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento progressivo, 
a médio e longo prazos.

5 - A carta educativa deve garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do Município, 
nomeadamente com a distribuição espacial da população e das atividades económicas daquele.” 4

(Decreto-lei 21/2019, 30 de janeiro, 2019).

 � 1   artigo 5.º - Conceito (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 2   n.º 1 do artigo 14.º - Competências (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 3   n. º2 do artigo 14.º - Competências (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 4   artigo 6.º - Objetivos (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)
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2.4 CONTEÚDO
“A Carta Educativa deve conter, (…), a caracterização sumária da localização e organização espacial dos 
edifícios e equipamentos educativos, o diagnóstico estratégico, as projeções de desenvolvimento e a pro-
posta de intervenção relativamente à rede pública.” 5 (Decreto-lei 21/2019, 30 de janeiro, 2019). Deve ainda 
incluir os seguintes elementos: “a) Relatório que mencione as principais medidas a adotar e a sua funda-
mentação; b) Programa de execução, com a calendarização da concretização das medidas constantes do 
relatório.” 6 (Decreto-lei 21/2019, 30 de janeiro, 2019).

2.5 CONCEITO DE REDE EDUCATIVA
A rede educativa é definida como sendo “a configuração da organização territorial dos edifícios escolares, 
ou dos edifícios utilizados em atividades escolares, afetos aos estabelecimentos da educação pré-escolar e 
dos ensinos básico e secundário, visando a sua adequação às orientações e objetivos de política educativa. A 
rede educativa é definida pelo departamento governamental com competência na matéria, em articulação 
com os Municípios, as entidades intermunicipais e os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.” 7 

 (Decreto-lei 21/2019, 30 de janeiro, 2019).

2.6 COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cabe ao Conselho Municipal de Educação o “acompanhamento do processo de elaboração e de atualização da 
carta educativa, a qual deve resultar de estreita colaboração entre os órgãos municipais e os departamentos 
governamentais com competência na matéria, com vista a garantir o adequado ordenamento da rede educa-
tiva nacional e municipal, assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa do Concelho.” 8 

 (Decreto-lei 21/2019, 30 de janeiro, 2019).

2.7 PERÍODOS DE ELABORAÇÃO/REVISÃO
“A revisão das cartas educativas é obrigatória quando a rede educativa do Município fique desconforme 
com os princípios, objetivos e parâmetros técnicos do ordenamento da rede educativa, devendo o proces-
so de revisão ser iniciado a solicitação do departamento governamental com competência na matéria ou 
dos próprios Municípios. 9 A carta educativa é obrigatoriamente revista de 10 em 10 anos. 10 ” (Decreto-lei 
21/2019, 30 de janeiro, 2019). 

2.8 SÍNTESE
· Inicialmente designada por Carta Escolar, a Carta Educativa foi estabelecida pelo Decreto-lei n.º 

7/2003, 15 de janeiro, no qual foram tipificados os seus conteúdos e tendo sido alterados pela Lei 
n.º 41/2003, de 22 de agosto, Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro e pelo Decreto-lei n.º 72/2015, de 11 
de maio. Atualmente, devido ao novo quadro de competências das autarquias locais, o Decreto-lei 
21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação veio revogar toda a legislação anterior, respeitante 
à Carta Educativa e aos Conselhos Municipais de Educação;

· Em consequência das evoluções socioeconómicas ocorridas nos últimos anos e da própria evolu-
ção do sistema educativo, os instrumentos de planeamento, nos quais a Carta Educativa se inclui 
necessitaram de uma revisão e adequação. Este documento considera também a necessidade de 
reconfiguração, adequando a rede escolar aos objetivos da lei de bases do sistema educativo e da 
legislação, e de programação, compatibilizando a oferta e a procura de equipamentos de Educa-
ção, assim como a oferta da componente socioeducativa e das várias respostas no âmbito da ação 
social escolar;

 � 5   n.º 1 do artigo 13.º - Conteúdo (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 6   alínea a) e b) do n.º 2 do artigo 13.º - Conteúdo (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 7   n.º 1 e n-º 2 do artigo 8.º - Rede Educativa (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 8   Alínea b) do n.º 1 do artigo 56.º - Competências (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 9   n.º 2 do artigo 15.º - Revisão (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)

 � 10  n.º 3 do artigo 15.º - Revisão (Decreto-Lei n.º 21/2019, 30 de janeiro de 2019, na sua atual redação)



Carta Educativa 2019-2029
REVISÃO  | 8 

· A Carta Educativa deve expressar fundamentalmente a mobilização de toda a comunidade lo-
cal que reconhece nos agentes educativos os vetores principais da necessidade de mediação e 
concertação de vontades na promoção e procura constante da qualidade e adequabilidade do 
sistema educativo local, aos desafios colocados por uma sociedade cada vez mais exigente com as 
competências dos seus cidadãos;

· Pode ainda considerar-se que a elaboração de uma Carta Educativa pode ser tida como um com-
promisso de e para a comunidade, que passa pela possibilidade real de tomar opções visíveis e 
projetadas;

· A Carta Educativa é um documento que tem como objetivo o ordenamento da rede de equipa-
mentos de educação e ensino, pautando-se por critérios de eficácia e eficiência, racionalização 
e complementaridade, quer ao nível dos recursos, quer ao nível das ofertas educativas. Deverá 
assentar numa dimensão prospetiva que permita responder à procura da educação a nível muni-
cipal tendo em conta a política educativa nacional.
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3 CONTEXTO E DIAGNÓSTICO DO CONCELHO 
DE MONÇÃO

3.1 LOCALIZAÇÃO E CARATERIZAÇÃO
Situado no limite norte do País, o Concelho de Monção insere-se na Região Norte (NUTS II) e na sub-
-região do Alto-Minho (NUTS III), pertencendo ao distrito de Viana do Castelo. Pertence também à Co-
munidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), juntamente com os Municípios de Arcos de 
Valdevez, Caminha, Melgaço, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo 
e Vila Nova de Cerveira.

O Município de Monção estabelece fronteira, a norte, com Espanha (Galiza), através do rio Minho, e 
confina com os Municípios de Arcos de Valdevez a sul, Melgaço a leste, Paredes de Coura a sudoeste e 
Valença a oeste (Figura 1).

Figura 1 Enquadramento regional do Município de Monção. Fonte: PERU de Monção
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Monção é servido pela EN101 e pela EN202, que integram a rede nacional fundamental e constituem os 
mais importantes eixos viários do território.

Monção dista cerca de 70 km da cidade de Viana do Castelo, capital do distrito, tem a cerca de 18 km o 
acesso à A3 (Valença - Porto) e encontra-se a 40 km do aeroporto de Vigo e a 140 km do aeroporto do 
Porto.

Monção, com uma superfície de cerca de 203 km2 e 19.230 habitantes (Censos de 2011), é constituído 
por 24 freguesias (Figura 2), constituição recente depois da reorganização administrativa do território das 
freguesias.

Monção, e os contíguos Municípios de Valença e de Melgaço, concentram parâmetros identitários que os 
configuram como espaços de vivência transfronteiriça. Com efeito, não só a sua posição geográfica, mas 
também a sua dimensão cultural, promovem, de forma decisiva, um espaço relacional com a Galiza de 
extrema importância económica, social e cultural (Figura 3).

Figura 2 Enquadramento local. Fonte: PERU de Monção Figura 3 Região de elevado 

potencial de desenvolvimento. 

Fonte: PDM de Monção

Apesar de apresentar uma posição relativamente periférica relativamente ao eixo Porto – Braga – Va-
lença – Vigo – Pontevedra – Santiago – La Coruña, Monção forma, com Valença e Melgaço, um sistema 
urbano polinucleado central nesta região transfronteiriça do noroeste peninsular, que se caracteriza por 
ser um espaço com potencial de crescimento demográfico e económico.

Num contexto macrorregional, estes fatores atuam na constituição de um espaço ibérico, nomeadamente 
no fortalecimento de relações muito próximas e intensas entre a Região Noroeste de Portugal e a Galiza. 
Monção ganhou, neste novo contexto, através da construção da ligação internacional de Monção a Sal-
vaterra do Minho (Espanha) e do seu novo posicionamento geoestratégico de rótula, uma importância 
acrescida no Inter-relacionamento entre estas duas subunidades: intensificaram-se as dinâmicas e as 
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relações comerciais e empresariais entre os dois lados da fronteira, bem como as atividades ligadas ao 
sector do turismo (Figura 4).

Figura 4 Redes das Cidades e 

Vilas do Norte Atlântico. Fonte: 

PDM de

Esta proximidade culminou na concretização da Eurocidade Monção – Salvaterra de Minho, cujo acordo 
de princípios foi assinado no dia 13 de dezembro de 2014, no Cine Teatro João Verde, entre os dois Muni-
cípios, com o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galícia – Norte de Portugal (AECT-GNP) 
e com a constituição Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho (AECT Rio Minho), 
na sequência da respetiva autorização por parte dos Governos de Portugal e de Espanha no dia 24 de 
fevereiro de 2018. O AECT Rio Minho tem como associados a CIM Alto Minho e a Deputación Provincial de 
Pontevedra, abrangendo os 10 Concelhos da NUT III Alto Minho e 16 Concelhos galegos da Província de 
Pontevedra com ligação ao rio Minho.

No acordo da Eurocidade estão contempladas as principais áreas de interesse comum, destacando-se 
a dinamização do rio Minho, a potenciação conjunta da enologia e gastronomia local, a promoção e de-
senvolvimento do turismo através da divulgação do património natural e construído, e a valorização 
/ criação de rotas turísticas e percursos pedestres, não descurando, no entanto, o empreendedorismo 
transfronteiriço, o intercâmbio desportivo, cultural e educativo.

No âmbito das grandes infraestruturas geradoras de relevante dinâmica económica (Figura 5), o surgimen-
to, do outro lado da fronteira, do Porto-Seco de Salvaterra do Minho, tido como uma importante plata-
forma logística, criará e potenciará, após concluído, novas possibilidades de geração de dinâmicas fortes 
assentes na criação de uma bacia de emprego, alargada territorialmente, com implicações assinaláveis 
na dinâmica socioeconómica, neste mercado de livre circulação e mobilidade de emprego. Verifica-se já 
interesse na localização em Monção de unidades logísticas, de armazenagem e de serviços.
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Monção pertence à Região Demarcada dos Vinhos Verdes, uma das regiões vitícolas mais antigas de Por-
tugal. A produção do Vinho Verde Alvarinho, produto demarcado e singular, tem uma elevada importância 
na economia do Município e da região e constitui uma atividade que integra a identidade cultural e histó-
rica do Município. Ancorada neste produto, a Rota do Vinho Verde Alvarinho desenvolve uma promoção e 
valorização do território, particularizada na oferta turística da região: alojamento, restauração, comércio, 
património cultural e natural, e animação.

No Município de Monção é possível verificar que o grau diverso de desenvolvimento social, eco-
nómico e cultural das populações está, em grande parte, associado à qualidade e eficiência do 
seu sistema de acessibilidade, como consequência direta da forma como se efetua a circula-
ção de pessoas, bens e serviços. É junto aos principais corredores de mobilidade que se localizam  
os principais aglomerados urbanos, polarizados pela Vila de Monção (Figura 6). 

Figura 5  Dinâmicas e fluxos 

de interdependências. 

Fonte: PDM de Monção

Figura 6 Dinâmicas e fluxos de interdependências. 

Fonte: PDM de Monção
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3.1.1 ACESSIBILIDADE – REDE VIÁRIA
A Rede Viária é caracterizada por Estradas Nacionais (EN), Estradas Municipais (EM) e Caminhos Muni-
cipais (CM), como a seguir se apresenta. É pertinente que seja desenvolvida a rede viária do Concelho de 
Monção, porque apesar de não estar diretamente ligada com a Educação, tem um forte impacto na fixa-
ção da população na região e como consequência um maior número de possíveis crianças/alunos. Outro 
fator importante é o facto de a localização dos estabelecimentos escolares estarem associados a estas 
redes viárias, tema que será desenvolvido adiante no capítulo da caracterização dos estabelecimentos 
escolares.

3.1.2 ESTRADAS NACIONAIS
Definem-se Estradas Nacionais como as principais vias que atravessam o Concelho e que o ligam a Valen-
ça, Melgaço e Arcos de Valdevez. Estas vias formam um П (Figura 7)  a que acresce uma nova via de ligação 
a Espanha, como mostra o esquema que se segue.

O Concelho possui duas Estradas Nacionais Principais: a EN101 e a EN202, discriminadas na Tabela 1.

Estas vias condicionam toda a restante rede viária, pelas ligações e atravessamentos que permitem, as-
sumindo assim, um impacto significativo nas acessibilidades, entre as sedes dos principais Concelhos 
limítrofes. A EN101 e a EN202 constituem os mais importantes eixos viários que integram a rede nacional 
fundamental, cujo traçado se estende de Valença a Vila Real de Santo António (os IP’s).

3.1.3 ESTRADAS MUNICIPAIS

Via de 
ligação a 
Espanha

Es
tr
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Constitui a mais importante saída da parte ocidental e assume uma importante l igação à rede viária nacional 
principal, em particular à sede do Distrito a que pertence e a toda a orla marítima continental. Esta via possui dois 
troços distintos: um paralelo ao Rio para poente na direção de Valença, este troço constitui um eixo que serve com 
relativa fluidez e segurança o tráfego entre Monção e Valença. O segundo troço da EN101 dirige-se para os Arcos de 
Valdevez e não apresenta as mesmas características de traçado que o anterior. A topografia do relevo faz desta via 
uma artéria sinuosa em que os níveis de serviço são, consequentemente, mais baixos.

EN101

Esta Estrada Nacional l iga Monção a Melgaço. Entretanto, foi construída uma ‘variante à 202’. Com esta via, 
melhoraram as acessibil idades entre os dois Concelhos e, consequentemente, a l igação com toda a rede principal. 
Deste modo, este eixo paralelo ao Rio, constituído pela 101 e 202, define o cordão do Alto - Minho, e apresenta 
atualmente, já algumas potencialidades de desenvolvimento. De resto, a particular condição fronteiriça desta 
região, poderá ser uma mais-valia, tornando-se num novo desafio em contexto transnacional.

EN202

Esta via permite a l igação direta de Monção a Espanha, evitando a alternativa por Valença. Note-se que o tráfego 
de mercadorias tem aumentado substancialmente nesta região, o que induz a notória capacidade das novas vias 
que, sem dúvida, privilegiam toda esta região.

Os troços da antiga EN 101 que não foram alvo das obras de requalificação estão desclassificadas, mas 
ainda está sob jurisdição das infraestruturas de Portugal pois ainda não houve acordo com o Município 
para a sua municipalização. No caso da antiga EN 202, esta já é municipal tornando-se exclusivamente 
de carácter de via urbana. A Tabela 2 quantifica e descreve as principais estradas municipais que ligam o 
Concelho de Monção.

Figura 7 Principais vias no 

Concelho de Monção. 

Fonte: PDM de Monção

Tabela 1 Estradas Nacionais de ligação ao Concelho de Monção
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Convém por fim referir que, não obstante estas vias permitirem uma razoável cobertura do Concelho de 
Monção, elas têm a importância que têm, pela integração na rede de hierarquia superior

3.1.4 CAMINHOS MUNICIPAIS
Correspondem a vias com perfil condicionado, muitas vezes reduzido, que garantem a ligação entre a 
estrutura viária principal às vias de acesso local, isto é, têm como funcionalidade ligar as Estradas Nacio-
nais e Municipais aos aglomerados populacionais que não se encontram diretamente servidos por estas. 
(Figura 8)

Tabela 2 Estradas Municipais de ligação ao Concelho de Monção

Figura 8 Representação esquemática 

da hierarquia viária do Concelho de 

Monção. Fonte: PDM de Monção

EM 304

EM 505

EM 507

EM 508

EM 504

A EM 505 é a via Municipal que permite l igar Monção (através da EN101) a Sago, Parada, Anhões e Luzio. O troço 
até Parada já se encontra reabil itado, mas daí até aos Anhões carece de uma reabil itação urgente.                               
A EM 505-1 é a via Municipal que permite a l igação entre a EN 505 e a EN 304, l iga os lugares de Sr. da Boa Morte, 
Milagres e Teimosa a Reguengo de Baixo.
A EM 502-2 é a via Municipal do Concelho que permite a l igação entre a EN 101 e a EM 505. Com características de 
sinuosidade l iga os lugares de Chaira, Sande, Souto, Vilar, Cruzeiro, Outeiro, Trute e Maneta.

É a Estrada Municipal mais ocidental do Concelho e faz a l igação entre dois pontos da principal Estrada Nacional 
que atravessa o Concelho, a EN 101, mais concretamente, entre Troporiz (freguesia mais a Norte) e Barroças e Taias 
(freguesia a Sul), passando por Pinheiros e Pias. É a mais plana das estradas analisadas e a única que l iga Pias ao 
restante Concelho. Devido ao investimento do Minho Park, a sua interceção com a EN 101 e o troço até Lara foi 
modificado e melhorado.

Via Municipal que permite a l igação entre o Concelho de Monção e Valença. Parte da EN 507, l igando os lugares de 
Quinta de Santo António e Outeiro, Alderiz, Lordelo de Baixo ao Concelho Vizinho.
A EM 508-1 é a via Municipal que permite a l igação entre o Concelho de Monção e Valença. Parte da EN 507, 
l igando os lugares de Quinta da Serra ao Concelho Vizinho.

Es
tra
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A EM 304 é a via que faz a l igação da sede do Concelho (através da 202) a Merufe e Sistelo. Apresenta um traçado 
muito irregular, com alguns estrangulamentos e curvas perigosas, o que a torna uma via de nível de serviço 
reduzido. Apesar de já se ter reabil itado 5 km desta via, o restante traçado encontra-se em muito mal estado.

A EM 503 é o eixo Municipal mais oriental do Concelho, apresentando por isso, também uma importante função na 
coesão territorial. Esta via permite a l igação da sede de Concelho (util izando parte da 202) às freguesias de 
Ceivães, Segude, Podame e Riba de Mouro. Esta estrada devido ao fluxo está a degradar-se rapidamente. A EM 503-
1 é a principal l igação entre Merufe e Tangil  e precisa urgentemente de ser reabil itada.

EM 503

A EM 504 é a via Municipal que l iga a sede do Concelho a Barbeita e Merufe. Em conjunto com a EM 503 é das vias 
Municipais de Monção que mais volume de tráfego apresenta, tendo em conta que permite a l igação com Tangil  
através do ramal 503-1 e desta l igação à 503. Através deste ramal, as duas últimas freguesias estão l igadas às 
freguesias orientais do Concelho, tais como Riba de Mouro. O seu estado de conservação ainda é razoável, mas 
também, se está a degradar rapidamente.
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Por tudo que foi analisado, pode concluir-se que a atual Rede Viária se distribui de forma a apresentar 
uma boa cobertura sobre o Concelho de Monção. A continuada aposta na melhoria da qualidade dessas 
infraestruturas, poderá contribuir inequivocamente, para o desenvolvimento do eixo do Alto-Minho, nas 
diferentes escalas: regional, nacional ou mesmo transfronteiriça, em que Monção, por razões geográficas 
e históricas poderá tomar a liderança.

A atual rede viária existente no Concelho tem despertado interesse a um conjunto de atividades econó-
micas localizadas ao longo da EN101 entre Valença e a sede do Concelho. Da mesma forma o mesmo come-
ça a sentir-se no eixo Monção – Melgaço, principalmente desde que foram implementadas as variantes 
à EN101 e EN202.

Sabendo-se da importância que as comunicações assumem atualmente, quanto mais densa e qualitativa 
for a rede viária, tanto melhor será o respetivo Concelho, pois as acessibilidades, sustentadas pela renta-
bilidade dos percursos, promovem o seu desenvolvimento, daí que se torna necessário, os responsáveis, 
estarem atentos aos problemas atuais das vias existentes, quer sejam relacionadas com o congestiona-
mento das mesmas, quer sejam relacionadas com carências de conservação verificadas em algumas vias, 
de forma a tentarem melhorar, de forma sustentável, a rede viária do Concelho, em termos de densidade, de 
circulação e de qualidade. A conservação e o melhoramento das vias é outra das prioridades, sem a qual, 
começam a proliferar debilidades muito graves para a segurança e conforto de quem circula.

3.2 ZONAS INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE MONÇÃO
No seguimento da análise das redes viárias que integram o Concelho de Monção, será pertinente fazer 
referência à localização das zonas e dos parques industriais em Monção.

A indústria assume um papel importante de progresso no Concelho, através da criação de uma fonte de oportuni-

dades de emprego, promovendo ainda o desenvolvimento de outras atividades, como possíveis investimen-
tos, e a fixação novos serviços contribuindo para o dinamismo do Concelho. Contudo, para que este setor 
tenha um bom funcionamento é necessário que possua uma boa acessibilidade, daí esta linha de pensa-
mento estar no seguimento da análise das redes viárias do Concelho de Monção.

Quando uma empresa planeia a sua fixação numa região, leva em consideração inúmeros fatores que mi-
nimizem os custos ou que, num curto prazo haja um retorno desse investimento. O terreno geográfico, os 
custos de transporte, a aquisição de matéria prima, a existência de locais definidos para a sua instalação, 
entre outros, são fatores influentes na decisão da localização de uma empresa. Mas são também estes os 
fatores que o Município pode interferir, proporcionando a estas empresas um espaço para a sua fixação, 
bem como outro tipo de incentivos.

Passam agora a expor-se os lugares que o Concelho de Monção oferece às empresas que manifestem von-
tade de criar e desenvolver a sua atividade económica. Distribuem-se pelo Concelho, estrategicamente 
localizadas as seguintes zonas/parques industriais: Parque Empresarial da Lagoa e Minho Park Monção.

3.2.5 PARQUE EMPRESARIAL DA LAGOA
O Parque Empresarial do Parque da Lagoa, como mostra a Figura 9 situa-se na União de Freguesias de 
Mazedo e Cortes, antiga Freguesia de Cortes, a 3km do centro urbano do Concelho de Monção e, pratica-
mente à mesma distância, da fronteira internacional com Espanha. Situa-se ainda à margem da EN101 
(Monção – Valença), como se pode confirmar na Figura 9. “A situação geográfica privilegiada do Concelho, 
proximidade à fronteira e ao porto de mar de Vigo, 35 quilómetros, é um motivo de atratividade empresa-
rial. Outros relacionam-se com os incentivos fiscais do Município, ausência de imposto sobre os lucros 
das empresas (derrama), e a comercialização de lotes a preços favoráveis.” (Câmara Municipal de Mon-
ção). Estes acessos fazem deste parque um local apetecível para realizar investimentos, estão até ao 
momento “instaladas várias empresas portuguesas e espanholas que se dedicam à construção de recu-

Figura 9 Identificação do Parque Empresarial da Lagoa, Monção. Fonte: Google Maps
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peradores de calor para uso doméstico, caldeiras para aquecimento central, fabricação de portas e jane-
las em PVC, componentes metálicos para automóveis e artigos em granito” (Câmara Municipal de Mon-
ção).

3.2.6 MINHO PARK MONÇÃO
Abrangido pelas freguesias de Pinheiros, Lara, Mazedo e Troporiz, o Minho Park (Figura 10) é neste mo-
mento um espaço livre à procura de novos investidores. “Com uma extensão total próxima dos 90 hec-
tares, compreendendo 56 hectares de terreno que irão receber 80 lotes para unidades empresariais (54 
empresas, 15 serviços e 11 armazéns) e 889 lugares de estacionamento (765 ligeiros e 124 pesados)” (Câ-
mara Municipal de Monção). Prevê-se ainda um aproveitamento de outras áreas “destinadas ao desporto 
e lazer (campos de futebol e ténis), espaços de investigação (setores do vinho e transportes), serviços de 
apoio empresarial (incubadora de empresas) e serviços sociais e educacionais (creche e ensino profissio-
nal).” (Câmara Municipal de Monção).

Entre os objetivos, conta-se a interação entre a ciência, instituições públicas e a iniciativa privada, possi-
bilitando a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento empresarial. Como público-alvo, estão 
compreendidas empresas industriais, projetos inovadores e empresas em fase de modernização.

A construção recente de um acesso da estrutura empresarial à Estrada Nacional 101, entre Monção e 
Valença, permite maior fluidez de trânsito e melhor ligação das freguesias do Vale do Gadanha aquela via 
rodoviária.” (Câmara Municipal de Monção).

Figura 9 Identificação do Parque Empresarial da Lagoa, Monção. Fonte: Google Maps

Figura 10 Perspetiva do Minho Park Monção. 

Fonte: (CâmaraMunicipal de Monção
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3.2.7 ÁREA INDUSTRIAL DE MESSEGÃES
Localizada na União de Freguesias de Valadares, Messegães e Sá, a área industrial de Messegães vem 
colmatar uma carência existente no Vale do Mouro. Oferece condições privilegiadas para a captação de 
investimento industrial e qualificado, tecnologicamente mais avançado e abrindo espaço para o reforço 
da dinamização das relações Norte de Portugal – Galiza. Como novidade salienta-se a inclusão de uma 
UPAC – Unidade de Produção de Autoconsumo Coletivo por forma a tornar a energia mais barata às em-
presas aí estabelecidas. Esta área industrial está classificada como ZER – Zona Empresarial Responsável.

Para a área industrial de Messegães perspetiva-se uma vertente de inovação e de acompanhamento das 
novas tendências de gestão de Áreas Empresariais e:

o criação de postos de trabalho diretos (150);

o valorização e promoção das áreas empresarias do Concelho e atração investimento produtivo;

o reforço da capacidade de atração de empresas novas;

o favorecimento da qualificação e desenvolvimento de uma cultura industrial no Concelho;

o valorização do potencial humano;

o reforço do empreendedorismo tecnológico.

Pretende-se ainda melhorar a competitividade das empresas, nomeadamente, através da exploração de 
sinergias ou de economias de escala na sua localização.

3.3 SÍNTESE
• A relação que existe entre as redes viárias e as zonas e parques industriais é bastante próxi-

ma. Ter uma noção da importância das redes viárias na construção de uma zona industrial é 
fundamental, pois esta última exige componentes de acessibilidade práticas;

• Apresentadas as zonas e parques industriais pertencentes ao Concelho de Monção, conse-
gue-se compreender a localização estratégica destas zonas, principalmente pela proximi-
dade das principais estradas e vias, facilitando o acesso de entrega e chegada de materiais 
às empresas. A proximidade com a fronteira torna estes espaços ainda mais apelativos no 
sentido se possibilitar um mercado mais abrangente. É evidente que existem outros fatores 
que conseguem moldar a posição de uma empresa, mas uma das responsabilidades da en-
tidade pública local é proporcionar a estas empresas instrumentos facilitadores para a sua 
fixação, sendo um deles a construção de parques e zonas industriais em locais estratégicos. 
Situação que já se verifica no Concelho de Monção, como se pode observar em cada descrição 
das zonas industriais;

• Estas localizações estratégicas das zonas e parques industriais criam condições de elevada 
competitividade e atratividade para o investimento no Concelho de Monção. Para além desta 
oferta, o Município de Monção possui um Gabinete de Apoio à Criação de Emprego, Empreen-
dedorismo e Captação de Investimento (GACEECI) como forma de apoio e orientação. Este 
serviço da Câmara Municipal de Monção está direcionado para o atendimento e acompanha-
mento personalizado aos empresários que pretendam investir no Concelho, bem como aos 
jovens e adultos à procura de ocupação profissional e laboral;

• A cooperação que o Município oferece para o desenvolvimento e progresso do Concelho é 
imprescindível no crescimento de emprego e indústria, mas cabe a esta mesma entidade a 
responsabilidade de proporcionar e garantir acessibilidades sustentáveis.
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4 ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA DO 
CONCELHO DE MONÇÃO

4.1 EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE
O Concelho de Monção evidencia desde 2011, uma perda progressiva da sua população residente confor-
me se pode verificar no Gráfico 1.

Entende-se por população um conjunto de pessoas, que, independentemente de estarem presentes ou 
ausentes num determinado alojamento no momento de observação, vivem no seu local de residência ha-
bitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que 
chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores 
ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano (Insti-
tuto Nacional de Estatística, 2018).

A população total residente em 2011 era de 19.186hab., em 2014 era 18.626hab. e em 2018 era de 17.902hab., 
pelo que, entre 2011 e 2017 assistimos a um decréscimo de 6.69% da população residente no Concelho de 
Monção. Ambos os géneros registam descidas no número total de residentes.

Esta perda visível da população residente no Concelho de Monção está provavelmente relacionada com 
inúmeros fatores, principalmente com os fluxos migratórios, com a baixa taxa de natalidade, e com a ele-
vada taxa de mortalidade.

De uma forma mais ampla, o Gráfico 2 mostra uma projeção da população residente para Portugal e tam-
bém para a região Norte. Pode intuir-se que a população do Concelho terá uma evolução em número mais 
próxima destas realidades.

Tal como em todo o país, a região Norte regista uma tendência de diminuição da população. Em 2018 re-
gistou-se uma população de 3 623 051 indivíduos enquanto que, em 2060, prevê-se um registo de 2 723 
769, uma diferença de 899 282 indivíduos.

Gráfico 1 População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais 

da população residente. Fonte: INE
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Gráfico 2 População residente (projeções 2012-2060 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo, Idade e Cenário; Anual - INE, 

Projeções da população residente. Fonte: INE

Quanto à densidade populacional, medida que estima a intensidade do povoamento expressa pela re-
lação entre o número de habitantes e a superfície do território (habitualmente expressa em número de 
habitantes por quilómetro quadrado) (Instituto Nacional de Estatística, 2018), o Concelho de Monção 
perdeu uma grande parte da sua população, em 2004 era de 93,70 hab./km2 e em 2018 era de 84.70 hab./
km2, nunca registando qualquer recuperação deste número (Gráfico 3).

A relação entre homens e mulheres (Gráfico 1) manteve-se constante, sendo que a população residente do 
sexo feminino é mais elevada do que a do sexo masculino. Por exemplo, em 2018, pessoas do sexo feminino 
eram 9.822, enquanto que do sexo masculino apontavam para 8.080 pessoas, o que corresponde a uma 
percentagem de 54,87% e 45.13% respetivamente.

Gráfico 3 Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Estimativas anuais da população 

residente. Fonte: INE
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O decréscimo da população é o resultado de uma Taxa de Crescimento Natural negativa, -0,90% em 
2011 e -1,13% em 2013, e de uma Taxa de Crescimento Efetivo em 2011 de -0.5% e em 2013 de -1%, como se 
pode avaliar pelos valores do Gráfico 4. Estes valores negativos representam claramente tendência para 
o decrescimento da população, ainda que, em 2015 e 2017 se observou uma subida, tanto da taxa de cres-
cimento efetiva como da taxa de crescimento natural. Mesmo assim, continuam a ser valores negativos.

Gráfico 4 Taxa de crescimento efectivo (%) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Indicadores demográficos e Taxa de 

crescimento natural (%) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Indicadores demográficos. Fonte: INE

Estes valores são o resultado de uma Taxa Bruta de Natalidade em decréscimo entre 2011 e 2017, com 
ligeiras subidas em 2015 (5,2‰) e em 2018 (5,5‰), como representa o Gráfico 5. Por sua vez, a Taxa Bruta 
de Mortalidade tem vindo a registar ligeiras subidas, com um máximo de 17,1‰ em 2018.

Gráfico 5 Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Indicadores demográficos e Taxa bruta 

de natalidade (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Indicadores demográficos. Fonte: INE
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O Gráfico 6 compara a população residente em Monção e nos Concelhos vizinhos, dos Arcos de Valdevez, 
de Melgaço, Paredes de Coura e Valença.

Como se pode observar, Monção é o segundo Concelho mais habitado entre os cinco, no período de tempo 
registado no Gráfico 6. O facto de o Concelho de Arcos de Valdevez ser o que possui maior número de po-
pulação residente pode eventualmente estar ligado à área deste Concelho de 447,60 km2, enquanto que 
Monção possui 211,31 km2. Esta situação pode confirmar-se através da densidade populacional, em que o 
Concelho de Arcos de Valdevez possui um valor de 47,2 N.º/ km² e Monção de 85,4 N.º/ km² (Gráfico 3) 
(Instituto Nacional de Estatística, 2018).

Todos estes Concelhos têm em comum a perda continua da população residente, registando-se, em todos, 
quebras no número de habitantes.

No Concelho de Monção registou-se uma quebra de 6,69% entre 2011 e 2018, uma perda real de 1.284hab 
no mesmo período.

Gráfico 6 População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas anuais da 

população residente. Fonte: INE
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4.2 ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO
A evolução da população residente tem vindo a registar uma quebra no número total, mas também se tem 
vindo a notar um continuado envelhecimento demográfico, como resultado das tendências de aumento 
da longevidade e de declínio da fecundidade.

Ao analisar o conjunto de Gráficos do 7 ao 14 (Gráfico 7, Gráfico 8, Gráfico 9, Gráfico 10, Gráfico 11, Gráfico 
12, Gráfico 13, Gráfico 14) que representa a evolução da população residente entre 2011 e 2018, por grupo 
etário, é possível reparar que ao longo desse tempo se registaram várias mudanças, sendo as mais notó-
rias o facto de a população mais jovem ter diminuído e a população mais idosa aumentado. De salientar o 
caso do grupo etário dos 0 – 4 anos, que em 2011 eram 625 residentes e em 2018 passaram a ser 477, uma 
diferença de 148 residentes. Em contrapartida, o grupo etário “oposto”, dos 85 e mais anos, em 2011 regis-
tou um número de 674 residentes e em 2018 de 920 residentes, um aumento de 246. Esta desigualdade 
entre grupos etários é originária de consequências no desequilíbrio da estrutura da população, tendo 
implicações futuras tanto a nível social como económico.

Gráfico 7 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2011 - INE, Estimativas anuais 

da população residente. Fonte: INE
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Gráfico 8 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2012 - INE, Estimativas anuais 

da população residente. Fonte: INE

Gráfico 9 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2013 - INE, Estimativas anuais 

da população residente. Fonte: INE
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Gráfico 10 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2014 - INE, Estimativas 

anuais da população residente. Fonte: INE

Gráfico 11 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2015 - INE, Estimativas anuais 

da população residente. Fonte: INE
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Gráfico 12 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2016 - INE, Estimativas 

anuais da população residente. Fonte: INE

Gráfico 13 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2017 - INE, Estimativas 

anuais da população residente. Fonte: INE
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Gráfico 14 População residente (N.º) por Local de residência, Monção (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; 2018 – INE, Estimativas 

anuais da população residente. Fonte: INE

Com o progressivo aumento da população idosa, a Taxa de Fecundidade no Concelho de Monção tem so-
frido impactos negativos, com as consecutivas descidas em 2012 (27,1‰) e 2013 (23,.5‰), como se pode 
verificar no Gráfico 15. Contudo, entre 2016 e 2017 registou-se um aumento considerável neste parâmetro, 
passando de 24‰ para 27‰, aumentando ainda no último ano (2018) para 27,5‰.

Gráfico 15 Taxa de fecundidade geral (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Indicadores demográficos. Fonte: INE

No seguimento da análise da Taxa de Fecundidade torna-se pertinente averiguar qual será a esperança 
de vida à nascença, podendo assim calcular-se o número médio de anos que uma pessoa à nascença pode 
esperar viver, mantendo-se as taxas de mortalidade constantes.
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Observando o Gráfico 16, é notório que se espera viver cada vez mais anos. Em 2019 a esperança média 
de vida é de 78,65 anos para os homens e 84,22 anos para as mulheres, enquanto que, em 2080, será de 
87,39 anos e 91,99 anos, respetivamente. A diferença entre homens e mulheres tende a ser menor, com 
uma ligeira tendência de aproximação de valores. Em 2017 a diferença era de 15,63 anos, enquanto que em 
2080 se prevê um valor de 4,60 anos.

Gráfico 16 Esperança de vida à nascença (projeções 2015-2080 - Ano) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Cenário; Anual - 

INE, Projeções da população residente. Fonte: INE

O processo do envelhecimento é assim cada vez mais uma questão determinante na configuração do 
Concelho de Monção. A relação entre o número de idosos e de jovens tem vindo a traduzir-se, progres-
sivamente, num aumento do Índice de Envelhecimento desde 2011, assim como um ligeiro aumento do 
índice de longevidade.

Um valor de Índice de Envelhecimento superior a 100 significa que há mais idosos do que jovens. O Gráfi-
co 17 confirma, mais uma vez, a tendência do envelhecimento da população no Concelho de Monção, com 
registos de subidas graduais do Índice de Envelhecimento ao longo dos anos, passando de 268,7 em 2011, 
para 309,2 em 2018.
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Quanto mais alto o Índice de Longevidade, mais envelhecida é a população idosa. No Concelho de Monção, 
registaram-se ligeiras subidas deste índice, como se pode observar também no Gráfico 17.

Gráfico 17 Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Estimativas anuais da população 

residente e Índice de longevidade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual - INE, Estimativas anuais da população residente. 

Fonte: INE

Ainda sobre o Índice de Envelhecimento, o Gráfico 18 apresenta uma projeção até 2080 do que será a 
realidade a Norte e em Portugal.

Podemos observar que até 2065 se irão registar sucessivos aumentos no Índice de Envelhecimento, che-
gando ao valor de 417. A partir desse ano verificar-se-ão ligeiras descidas com tendência para a estabili-
zação na média de 410 (índice em 2080).

Com estas previsões, o Concelho de Monção deverá preparar-se para eventuais desequilíbrios na popu-
lação residente, com os devidos impactos na componente da educação.

Gráfico 18 Índice de envelhecimento (projeções 2015-2080 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013) e Cenário; Anual - INE, Projeções 

da população residente. Fonte: INE



Carta Educativa 2019-2029
REVISÃO  | 29 

4.3 ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE                                               
NAS FREGUESIAS

Analisando a evolução da população residente à escala das freguesias no período de 2001-2011, constata-
-se que a diminuição foi particularmente marcante nas freguesias do Vale do Mouro e do Vale do Gada-
nha, em benefício do Vale do Minho, único a apresentar uma variação positiva para a mesma referência 
temporal, tal como se pode constatar na Figura 11.

Figura 11 Variação da população nas freguesias entre 2001 e 2011 (%) Fonte: INE - Censos

Em relação ao peso de cada uma dessas zonas para o total da população do Concelho, entre 2001 e 2011, o 
Vale do Mouro passou de 27,93% para 25%, o Vale do Gadanha de 24,24% para 22,50% e o Vale do Minho 
cresceu de 47,84% para 52,58%.

Como se pode observar na Figura 12, as freguesias do Vale do Minho tiveram um ganho de população na 
ordem do 3,9% (acréscimo de 566 habitantes). Porém, a variação assumiu contornos bastante distintos 
entre as freguesias que compõem este vale. As freguesias de Cortes (40,6%), Mazedo (30,2%) e Bela (1,9%) 
são as únicas a apresentar uma variação positiva, em oposição às freguesias de Longos Vales (-10,2%), 
Lapela (-10,1%), Troporiz (-7,7%), Barbeita (-3,9%), Monção (-3,6) e Troviscoso (-2,1%). Ao longo dos anos, 
tem-se assistido a um despovoamento das freguesias mais periféricas, enquanto o crescimento se vai 
manifestando nas áreas mais centrais e limítrofes à sede do Concelho.
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O grupo de freguesias do Vale do Mouro assistiu a uma variação da sua população na ordem dos -14,4%, 
correspondendo a uma perda populacional de 566 habitantes. Com uma perda muito acentuada apre-
sentam-se as freguesias de Messegães (-23,1%), Tangil (-17,9%), Ceivães (-14,3%), Sá (-14,2%), Podame 
(-13,4%), Riba de Mouro (-13,2%), Merufe (-11,3%), Segude (-8,5%) e Valadares (-6%), como se pode cons-
tatar pela Figura 12.

O grupo de freguesias correspondente ao Vale do Gadanha teve, por sua vez, uma perda populacional de 
-11,3%, correspondendo a um decréscimo de 510 habitantes. Todas as suas freguesias apresentaram uma 
variação negativa, à exceção de Cambeses e Portela, com ganhos na ordem dos 2,5% e 13,6%, respetiva-
mente. Em termos gerais as variações populacionais situaram-se nos seguintes valores: Anhões (-28,6), 
Lara (-25,1), Abedim (-21,2), Luzio (-20,5%), Lordelo (-17,7%), Sago (-15,4%), Moreira (-13,3%), Barroças e 
Taias (-10,4%), Pias (-9,5%), Pinheiros (-7,3%), Parada (-4,5%) e Trute (-0,4%) (Figura 12).

Figura 12 População residente por freguesia em 2001 e 2011 e variação. Fonte: INE - Recenseamento da População e Habitação 2011
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A desertificação alastra-se a uma parte significativa do Concelho, contrastando com o aumento da densi-
dade populacional verificado em algumas freguesias. A distância em relação à sede do Concelho, o acesso 
à rede viária principal e a oferta de habitação e serviços, são as principais razões que norteiam a movi-
mentação da população das freguesias (Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de Monção, 
2018). Agravou-se, assim, o desequilíbrio na distribuição da população. As freguesias centrais e limítrofes 
à sede do Concelho registaram indicadores de densidade populacional mais elevados que as das freguesias 
mais periféricas.

Analisando a estrutura etária das freguesias, na última década, repara-se no fenómeno do duplo enve-
lhecimento da população destas freguesias. Este fenómeno caracteriza-se pelo aumento da população 
idosa e pela redução da população jovem, nas freguesias de Badim, Barbeita, Barroças e Taias, Lapela, 
Longos Vales, Merufe, Messegães, Monção, Moreira, Riba de Mouro, Sago, Segude, Tangil, Troviscoso, Tru-
te e Valadares. Há ainda freguesias que assistem à diminuição da sua população em todos os escalões 
etários como são os casos das freguesias de Abedim, Anhões, Lara, Luzio, Pias, Podame e Sá. As duas 
únicas exceções de ganho populacional em todos os escalões etários, já mencionadas anteriormente, são 
as freguesias de Cortes e Mazedo, apresentando ambas, os índices de envelhecimento mais baixos do Concelho, 
nomeadamente 112.1 e 115.5 respetivamente (Instituto Nacional de Estatística, 2018), abaixo da média con-
celhia (com 261 idosos por cada 100 jovens) e do valor médio da sub-região Minho Lima (com 175 idosos 
por cada 100 jovens).

Figura 13 Índice de Envelhecimento nas freguesias, 2011. Fonte: INE – Recenseamento da População e Habitação

O mapa seguinte (Figura 13), elaborado a partir dos Censos de 2011, sobre o Índice de Envelhecimento da 
totalidade das freguesias, é suficientemente elucidativo deste fenómeno de envelhecimento populacio-
nal. A análise ao nível das freguesias permite constatar que mais de 75% das freguesias apresentam Índi-
ces de Envelhecimento acima da média concelhia, destacando-se negativamente as freguesias de Anhões 
(913), Valadares (690), Luzio (620) e Lapela (608), com os valores mais elevados.

De outra perspetiva, o Gráfico 19 revela o Índice de Envelhecimento por freguesia (à data dos Censos 2011), 
onde as freguesias do Luzio, Anhões, Valadares e Lapela são as que registam um valor elevado, enquanto 
que Cortes, Mazedo, Cambeses e Troporiz são as que registam valores mais baixos. De notar que, tenden-
cialmente, observam-se os valores mais elevados nas freguesias mais longínquas do centro. Este fenó-
meno do envelhecimento das freguesias mais distantes do centro, conduzirá à desertificação de certas 
regiões do Concelho de Monção.
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Gráfico 19 Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal - INE, Recenseamento da 

população e habitação - Censos 2011
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4.4 MIGRAÇÕES E A POPULAÇÃO ESTRANGEIRA
Fazendo uma breve análise do movimento migratório, pode considerar-se que, até finais da década de 
60, Portugal caracterizou-se por ser um país de índole predominantemente emigratória. Só no início da 
década de 80 é que se verificou um forte aumento do número de estrangeiros residentes em Portugal. Ob-
servou-se a entrada e permanência de um considerável número de emigrantes oriundos principalmente 
de Espanha, Brasil e Ucrânia. Contudo, é na década de 90 que, com a chegada de estrangeiros oriundos 
principalmente de países de Leste Europeu (Ucrânia, Moldávia, Roménia e Rússia) e da América Latina 
(Brasil), ocorre um aumento exponencial da população estrangeira residente. Destaque especial para o 
caso da Ucrânia, no início do século XXI, que se tornou numa das comunidades estrangeiras mais repre-
sentativas (Padilla & Ortiz, 2012).

A incidência de pessoas de nacionalidade não portuguesa, residentes em Monção, está resumida no Grá-
fico 20. Este conjunto não inclui os estrangeiros com situação regular ao abrigo da concessão de autori-
zações de permanência, de vistos de curta duração, de estudo, de trabalho ou de estada temporária, bem 
como os estrangeiros com situação irregular.

Gráfico 20 População estrangeira com estatuto legal de residente: total e por algumas nacionalidades. Fonte: PORDATA

Em 2017, para além da população oriunda do Brasil, da Espanha e da Ucrânia, encontra-se quase ao mes-
mo registo a população vinda do Reino Unido, França e da China. Se a população oriunda de vários países 
se fixa no Concelho de Monção, então este terá que estar preparado para corresponder às expectativas. 
Outra situação importante, tem a ver com a Educação, com a integração de crianças/alunos de outras 
línguas que não a portuguesa.
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4.5 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
O nível de instrução predominante no Concelho de Monção era, em 2001, o 1º ciclo do ensino básico com 
5.391 residentes contrastando com os 5.465 sem qualquer nível de escolaridade. Em 2011 continuou a ser 
o 1.º Ciclo com o maior registo, no entanto os residentes sem nível de escolaridade diminuíram para 3.163, 
uma diferença de 2.302, como se pode verificar no Gráfico 21. De salientar o aumento dos restantes níveis 
de instrução, com exceção para o 2º ciclo. A primeira conclusão que se pode tirar destes valores, e sabendo 
que a natalidade tem vindo a diminuir na última década, é que são cada vez mais os indivíduos que dão 
continuidade aos seus estudos.

Gráfico 21 População residente com 15 e mais anos segundo os Censos: total e por nível de escolaridade completo mais elevado. Fonte: 

PORDATA

Se analisarmos as diferenças entre os níveis de instrução entre homens e mulheres (Tabela 3), as diferen-
ças são significativas no ensino secundário e mais acentuadas no ensino superior, onde o número de mu-
lheres é quase o dobro relativamente ao número de homens, situação que se verifica na maior parte das 
freguesias. O mesmo acontece com os números relativos à ausência de qualquer nível de escolaridade.
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Tabela 3 População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Nível de escolaridade mais elevado 

completo; Decenal - INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011. Fonte: INE

Na Tabela 4, a Taxa de Analfabetismo (razão entre a população com mais de 10 anos que não sabe ler e 
escrever e a população residente com mais de 10 anos) (Instituto Nacional de Estatística, 2018), era, em 
2011, de 8.12% em Monção e 6.85% na sub-região Minho-Lima. No entanto ambos são superiores à média 
da zona norte de 5%.

Em termos concelhios existem diferenças acentuadas entre as diferentes freguesias do Concelho, apre-
sentando a freguesia dos Anhões o valor mais alto de 20,29% e a freguesia de Messegães o valor mais 
baixo de 2,08%. Se a maior parte das freguesias apresenta valores inferiores ou iguais a 8%, existindo 
mesmo 5 freguesias com valores iguais ou inferiores à média da zona norte, existem ainda 11 freguesias 
com valores superiores a 9%, sendo estas, maioritariamente, zonas de montanha.

Em Monção, o número de indivíduos com 18 anos ou mais que anualmente são certificados pelo sistema 
de reconhecimento, validação e certificação de competências tem tido sucessivas quebras, fenómeno 
mais significativo nos anos de 2016/2017, conforme representa a Tabela 5. Registou-se uma subida no 
último ano de 18 para 53 (total).

Relativamente à Educação, uma análise mais aprofundada será feita no capítulo sobre e Evolução da 
Rede Educativa no Concelho de Monção, de modo a refletir nas fragilidades e as forças do sistema edu-
cativo concelhio.

143

Indivíduos com 18 e mais anos de idade certificados pelo 
sistema de reconhecimento, validação e certificação de 

competências (N.º) em Monção (NUTS - 2013) e Nível de 
ensino; Anual

N.º 

98

204
17

129
272
73
131

19

115
36
93
129
11
8

26
14
40

-
-
-
-
-
-

53
18
35

14
4
18

2009 / 2010 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2008 / 2009 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2011 / 2012 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2010 / 2011 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2013 / 2014 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2012 / 2013 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2015 / 2016 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2014 / 2015 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2017 / 2018 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

2016 / 2017 Total
Básico - 3.º ciclo
Secundário

Período de 
referência 
dos dados

Nível de ensino

Tabela 4 Taxa de 

analfabetismo (%) por Local 

de residência (à data dos 

Censos 2011) e Sexo; Decenal 

- INE, Recenseamento da 

população e habitação - 

Censos 2011. Fonte: INE

Tabela 5 Indivíduos com 

18 e mais anos de idade 

certificados pelo sistema de 

reconhecimento, validação e 

certificação de competências 

(N.º) por Localização 

geográfica (NUTS - 

2013) e Nível de ensino; 

Anual - Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e 

Ciência. Fonte: INE
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4.6 ATIVIDADE ECONÓMICA E EMPREGO
A atividade económica compreende o conjunto de atividades que produzem bens e que prestam serviços, 
a que a população se dedica. Estas atividades têm impactos em toda a estrutura populacional de uma 
região, pois são formas de gerar riqueza, através de vários processos como a extração, transformação e 
distribuição de recursos naturais, bens e serviços, tendo como objetivo final a satisfação das necessi-
dades da população, como a educação, a alimentação, segurança e outros. É por isso que as atividades 
económicas estão divididas em três grandes setores: primário, secundário e terciário.

No Gráfico 22 é possível observar a evolução da população empregada em Portugal, por cada um dos se-
tores.

Gráfico 22 População empregada: total e por grandes sectores de atividade económica. Fonte: PORDATA

Admitindo que a atividade económica de Portugal é “bastante diversificada, possuindo como base a ini-
ciativa privada de pequenas empresas e grandes multinacionais, sendo destaque nos setores agrícolas, 
de extração, de turismo e exportação de vinhos” (Clara Grizotto, 2018).

Relativamente ao setor primário, Portugal é um país bastante rico em recursos naturais e a extração 
mineral representa ainda uma boa parte do PIB nacional. Já o setor agrícola é responsável por 2,5% do 
PIB e emprega mais de 5% da população portuguesa. Foi este setor o mais importante até à década de 
60, altura em que o setor industrial se começou a destacar e a crescer (Clara Grizotto, 2018). O setor se-
cundário representa uma parte considerável do PIB nacional. A indústria cresceu fortemente a partir da 
década de 50, quando mudanças expressivas ocorrem na sociedade portuguesa, nomeadamente o êxodo 
rural, investimentos em colónias africanas e a criação da sociedade de consumo (Clara Grizotto, 2018). 
O setor terciário é o mais relevante, principalmente porque a economia portuguesa depende essencial-
mente do setor dos serviços, como o turismo, responsável por empregar um grande número de pessoas 
(Clara Grizotto, 2018).

Da observação do Gráfico 22 podemos concluir que o setor terciário é dominante nos últimos anos, prin-
cipalmente a partir da década de 80. Enquanto que este setor ganhava preponderância, os outros dois 
setores perdiam indivíduos, destacando-se, pela negativa, o setor primário. Mas nem sempre foi esta a 
tendência, como se pode observar pelos valores do início dos anos 70, a atividade do setor primário era a 
que empregava mais indivíduos, com um registo de 1 290 500 pessoas em 1974. Durante os anos de 1977 
e 1982 os setores secundário e terciário ganharam visibilidade. Após 1982, o setor secundário tendeu 
para a estabilização, ou até ligeira diminuição. Por sua vez, o setor terciário tem vindo a aumentar a sua 
dominância.
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O Gráfico 23 confirma a diferença de números anterior, desta feita diferenciando as principais atividades 
dentro de cada setor. Pode observar-se que as atividades que empregam mais indivíduos, pertencem ao 
setor terciário: comércio por grosso e retalho, e atividades de saúde humana e apoio social.

Gráfico 23 População empregada: total e por sector de atividade económica. Fonte: PORDATA

Depois uma visão abrangente do país, importa analisar a atividade económica do Concelho de Monção. 
Em 2011, a região apresentava uma Taxa de Atividade de 37,58% (Gráfico 24), ainda pela organização an-
tigas das freguesias e uma Taxa de Desemprego de 9,84% (Gráfico 25), já com a nova organização das 
freguesias em vigor. Isto significa que apenas 37,58% da população em idade ativa se encontra disponível 
para o mercado de trabalho.

Gráfico 24 Taxa de atividade (%) da população residente por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal - INE, 

Recenseamento da população e habitação - Censos 2011. Fonte: INE
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Gráfico 25 Taxa de desemprego (%) por Local de residência (NUTS - 2013) e Sexo; Decenal - INE, Recenseamento da população e 

habitação - Censos 2011. Fonte: INE

A Taxa de Desemprego, em Portugal atingiu um valor de 12,70% em 2011, enquanto que na Região Norte 
este valor ascendeu os 13,00%. Esta situação viu-se alterada no ano de 2018 a registar valores mais posi-
tivos, tanto em Portugal como na Região Norte, de 7,00% e 7,30%, respetivamente (Instituto Nacional de 
Estatística, 2018).

Quanto à Taxa de Atividade (da população residente com idade entre 20 e 64 anos por sexo e por grupo 
etário) em Portugal, teve uma variação de apenas 2,10%, entre 2011 (78,90%) e 2018 (81,00%). Embora seja 
uma subida ligeira, é um sinal positivo para a população em Portugal (Instituto Nacional de Estatística, 
2018).

As assimetrias no território municipal reforçam esta conclusão. São as freguesias de montanha e com 
população mais envelhecida que apresentam os valores mais baixos na taxa de atividade.

No que respeita ao número de desempregados por grupo etário, este é mais significativo no grupo etário 
dos 35-39 anos, mas se até 2010 o 3º grupo era dos inferiores a 25 anos, em 2011 o 3º grupo passa a ser o 
dos 55 anos e mais, pois com a crise económica surge um novo paradigma económico mais virado para as 
novas tecnologias, onde a geração mais nova é mais forte, como se pode observar no Gráfico 26.

Gráfico 26 Desempregados por grupo etário no Concelho de Monção. Fonte: IEFP
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Analisando o Gráfico 27, a maior parte dos desempregados tem o secundário, no entanto, se até 2011, 
tirando o grupo com < 1º ciclo que se mantem mais ou menos constante, o grupo com menor número de 
desempregados era o com ensino superior, a partir de 2012 é o grupo de desempregados com o 2º ciclo 
que apresenta menor número.

De forma preencher o Gráfico 27, o Gráfico 28 indica a real verdade sobre o desemprego por nível de esco-
laridade em 2011. A registar um valor de 6.41% os indivíduos com ensino secundário são os mais afetados 
pelo desemprego, em seguida com 5,01% são os indivíduos com o ensino superior. Observa-se ainda que 
os menos afetados são os indivíduos com o 1.º ciclo do ensino básico.

Gráfico 27 Desempregados por nível de ensino no Concelho de Monção. Fonte: IEFP

Gráfico 28 Desempregados por nível de escolaridade (%), no Concelho de Monção, 2011. Fonte: Dados do Gráfico 27 e Tabela 3
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Relativamente à população empregada, por sector de atividade, podemos verificar que o sector mais em-
pregador é o sector terciário, tanto em 2001 como 2011 (data da realização dos últimos Censos), cenário 
que vai de encontro à realidade nacional. Embora seja uma região maioritariamente não urbana, o sector 
primário é o que mais perde população empregada, variação de 19% para 6%, como se pode observar pela 
Tabela 6.

Tabela 6 População empregada (%) por Sector de Atividade. Fonte: IEFP

Analisando a distribuição da população empregada por freguesia e sector, podemos verificar que a dife-
rença dos valores entre 2001 e 2011 é mais acentuada nas freguesias de montanha, sendo esta uma dife-
rença negativa, enquanto que nas freguesias do Vale do Minho existe um registo positivo, nomeadamente, 
Mazedo e Cortes, conforme a Tabela 7.

Tabela 7 População empregada (%) por Sector de Atividade económica e por residência. Fonte: IEFP

2001 2011 Diferença 2001 2011 Diferença 2001 2011 Diferença 2001 2011 Diferença 2001 2011 Diferença
6968 6516 -452 1342 377 -965 2157 2062 -95 1578 1832 254 1891 2245 354

71 71 0 15 21 6 32 26 -6 11 9 -2 13 15 2
80 21 -59 63 8 -55 5 4 -1 1 3 2 11 6 -5
57 38 -19 13 5 -8 23 9 -14 8 7 -1 13 17 4

347 360 13 33 15 -18 101 115 14 103 114 11 110 116 6
150 99 -51 65 4 -61 56 46 -10 8 18 10 21 31 10
216 201 -15 20 7 -13 78 75 -3 39 42 3 79 77 -2
159 206 47 19 13 -6 72 67 -5 39 54 15 29 72 43
173 138 -35 22 3 -19 43 35 -8 48 47 -1 60 53 -7
76 62 -14 2 0 -2 22 20 -2 25 17 -8 27 25 -2
81 83 2 15 9 -6 31 27 -4 17 17 0 18 30 12

357 312 -45 90 29 -61 127 126 -1 59 59 0 81 98 17
67 30 -37 30 1 -29 24 16 -8 3 3 0 10 10 0
43 25 -18 27 3 -24 11 10 -1 3 3 0 2 9 7

560 789 229 30 23 -7 179 224 45 169 250 81 182 292 110
368 307 -61 94 39 -55 141 117 -24 54 75 21 79 76 -3
105 73 -32 25 7 -18 24 15 -9 33 25 -8 23 26 3

1020 978 -42 15 15 0 208 208 0 372 316 -56 425 439 14
273 205 -68 58 10 -48 103 95 -8 49 43 -6 63 57 -6
36 40 4 14 4 -10 13 14 1 4 7 3 5 15 10

294 288 -6 62 30 -32 124 113 -11 46 65 19 62 80 18
130 120 -10 11 9 -2 49 40 -9 38 37 -1 32 34 2
111 87 -24 25 3 -22 33 23 -10 29 32 3 24 29 5
67 60 -7 20 2 -18 24 31 7 9 7 -2 14 20 6

386 210 -176 206 31 -175 100 82 -18 37 49 12 43 48 5
71 67 -4 23 8 -15 28 19 -9 10 26 16 10 14 4

106 52 -54 39 8 -31 31 21 -10 8 11 3 28 12 -16
132 115 -17 17 12 -5 44 50 6 20 20 0 51 33 -18
353 187 -166 173 18 -155 81 68 -13 63 58 -5 36 43 7
97 88 -9 3 1 -2 32 29 -3 28 24 -4 34 34 0

380 366 -14 23 11 -12 127 114 -13 101 134 33 129 107 -22
124 95 -29 65 7 -58 28 44 16 6 7 1 25 37 12
55 64 9 10 9 -1 18 15 -3 13 22 9 14 18 4

423 679 256 15 12 -3 145 164 19 125 231 106 138 272 134

Trute
Valadares
Cortes

Total Sector primário Sector secundário Sector terciário (social) Sector terciário (económico)

Tangil
Troporiz
Troviscoso

População empregada (N.º) 

Sector de actividade económica

Sá
Sago
Segude

Podame
Portela
Riba de Mouro

Parada
Pias
Pinheiros

Messegães
Monção
Moreira

Luzio
Mazedo
Merufe

Lara
Longos Vales
Lordelo

Cambeses
Ceivães
Lapela

Barbeita
Barroças e Taias
Bela

Abedim
Anhões
Badim

Monção

Local de residência 
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Em termos de distribuição por setores, verifica-se uma diminuição generalizada na população empregada 
no sector primário, acentuada nas freguesias de montanha, como Riba de Mouro e Tangil.

No sector secundário destaca-se o aumento em Mazedo e Cortes, desde logo associados à Zona Industrial 
da Lagoa e da Zona Mista, mas também de referenciar o aumento na freguesia de Trute.

No sector terciário, destaca-se novamente o aumento da população empregada residente em Mazedo e 
Cortes, quer a nível do social, quer a nível do económico.

Analisando o Valor Acrescentado Bruto (VAB), o peso do sector terciário no Concelho é evidente, seguido 
do sector secundário (Tabela 8).

Tabela 8 Atividade económica. Fonte: INE

Em sentido oposto, é no sector primário que encontramos o maior número de empresas. Na zona do Al-
varinho por excelência, e devido à obrigatoriedade dos agricultores se constituírem como empresa para 
vender as uvas, o número destas empresas de 2011 para 2017 cresceu exponencialmente (Tabela 9).

2017

€ 
61893147
3235128
2790748
18495869

7428

6886027
11829778

4353304
1983133
586571
2570597
1416779
260808
2837215
186938
1730408

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços

Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades imobiliárias

Total
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição

Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) (1)

Valor acrescentado bruto (€) 
das Empresas por 

Localização geográfica (NUTS 
- 2013) e Atividade 

económica (Divisão - CAE 
Rev. 3); Anual (3) 
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Um outro indicador disponível para avaliar as condições de vida da população é a proporção de profis-
sionais socialmente mais valorizados. Em 2011, O Concelho de Monção apresentava uma proporção mais 
baixa do que as médias nacional, da região Norte e da CIM do Minho-Lima. Este dado indicia as debilida-
des na qualificação e formação da população ativa (Tabela 10).

Para este indicador, no Concelho existem assimetrias muito acentuadas. Se nas freguesias ribeirinhas os 
valores estão, na sua maioria, em consonância com a média nacional e da zona Norte, sobressaem pela 
positiva a freguesia de Luzio com 32% e pela negativa as freguesias de Badim, Lordelo, Riba de Mouro e 
Trute com valores inferioras a 10% (Tabela 10).

2994 1931 *
2420 1415 *
574 516 *

1120 49 *
1098 36 *

22 13 *
10 19 *
2 5 *
8 14 *

138 133 *
56 58 *
82 75 *
6 1 *
4 0 *
2 1 *
1 3 *
0 1 *
1 2 *

346 380 *
249 284 *
97 96 *

403 472 *
256 333 *
147 139 *
47 54 *
16 23 *
31 31 *

174 182 *
123 137 *
51 45 *
9 7 *
5 1 *
4 6 *

34 24 *
5 6 *

29 18 *
155 148 *
116 119 *
39 29 *

255 176 *
242 167 *
13 9 *
66 98 *
59 94 *
7 4 *

124 105 *
102 89 *
22 16 *
29 17 *
24 14 *
5 3 *

77 63 *
63 48 *
14 15 *

Empresas (N.º) por Localização 
geográfica (NUTS - 2013), 

Atividade económica (Divisão - 
CAE Rev. 3) e Forma jurídica; 

Anual (2) 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativasTotal
Empresa individual
Sociedade

Outras atividades de serviços Total
Empresa individual
Sociedade

Educação Total
Empresa individual
Sociedade

Atividades de saúde humana e apoio socialTotal
Empresa individual
Sociedade

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similaresTotal
Empresa individual
Sociedade

Atividades administrativas e dos serviços de apoioTotal
Empresa individual
Sociedade

Atividades de informação e de comunicaçãoTotal
Empresa individual
Sociedade

Atividades imobiliárias Total
Empresa individual
Sociedade

Transportes e armazenagem Total
Empresa individual
Sociedade

Alojamento, restauração e similaresTotal
Empresa individual
Sociedade

Construção Total
Empresa individual
Sociedade

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclosTotal
Empresa individual
Sociedade

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frioTotal
Empresa individual
Sociedade

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluiçãoTotal
Empresa individual
Sociedade

Indústrias extrativas Total
Empresa individual
Sociedade

Indústrias transformadoras Total
Empresa individual
Sociedade

N.º 
Total Total

Empresa individual
Sociedade

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pescaTotal
Empresa individual
Sociedade

Atividade económica (Divisão - 
CAE Rev. 3) Forma jurídica

Monção

2017 2011

N.º 

2011

% 
22,24
20,81
19,21
18,34
15,49
14,29
5,26

20,56
11,11
15,42
13,59
16,67
20,97
20,48
16,03
6,67

32,00
21,80
11,07
20,55
22,09
13,66
22,50
16,67
16,67
16,09
21,67
9,52

17,91
11,54
12,17
11,23
11,36
21,58
5,26

14,06
26,07

Trute
Valadares
Cortes

Tangil
Troporiz
Troviscoso

Sá
Sago
Segude

Podame
Portela
Riba de Mouro

Parada
Pias
Pinheiros

Messegães
Monção
Moreira

Luzio
Mazedo
Merufe

Lara
Longos Vales
Lordelo

Cambeses
Ceivães
Lapela

Barbeita
Barroças e Taias
Bela

Abedim
Anhões
Badim

Norte
Minho-Lima
Monção

Portugal

Proporção de profissionais socialmente 
mais valorizados (%) 

Local de residência 

Tabela 9 Atividade económica, forma jurídica. Fonte: INE Tabela 10 Proporção de profissionais 

socialmente mais valorizados (%). Fonte: INE
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Quanto à situação na profissão dos ativos empregados, constata-se que o Concelho de Monção se encon-
tra dentro do padrão expectável face às realidades nacional e regional. Verifica-se uma larga prevalência 
de trabalhadores por conta de outrem (73%), no entanto em 2º lugar encontram-se os trabalhadores por 
conta própria (≈ 13%) seguido de empregadores (≈ 11%), como representa a Tabela 11. 

Tabela 11 Tipo de trabalhador (%), por local de residência (Censos 2011)

Dentro do Concelho, ao analisar por sector, é no sector primário que se encontra o maior número de 
trabalhadores por conta própria (Tabela 12), o que estará mais uma vez associado à produção de vinho.

Tabela 12 População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Sector de atividade económica e Situação 

na profissão; Decenal - INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011. Fonte: INE

Se analisarmos a distribuição por freguesia, verificamos que a o maior número de empregadores, traba-
lhadores por conta própria e trabalhadores por conta de outrem se encontra na freguesia de Monção, 
seguidos de Mazedo e Cortes, ou seja na zona na sede do Concelho (Tabela 13).

6516 745 840 98 4758 13 62
377 36 181 45 111 1 3

2062 271 259 6 1500 12 14
1832 58 73 28 1648 0 25
2245 380 327 19 1499 0 20

Total
Sector primário
Sector secundário
Sector terciário (social)
Sector terciário (económico)

Outra 
situação

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Total Empregador
Trabalhador 

por conta 
própria

Trabalhador 
familiar não 
remunerado

Trabalhador 
por conta de 

outrem

Membro de 
uma 

cooperativa de 
produção

Setor de atividade económica

População empregada (N.º) por Sector de actividade económica e Situação na profissão

Monção - 2011

Situação na profissão

Empregador
Trabalhador 

por conta 
própria

Trabalhador 
familiar não 
remunerado

Trabalhador 
por conta de 

outrem

Membro de uma 
cooperativa de 

produção

Outra 
situação

N.º N.º N.º N.º N.º N.º 
459123 286090 24130 3540336 2157 49351
156436 99550 9663 1220150 805 15279

745 840 98 4758 13 62
6 24 0 41 0 0
4 5 0 12 0 0
1 10 0 27 0 0

47 43 4 258 0 8
9 24 1 63 0 2

27 29 2 143 0 0
17 35 3 148 0 3
16 23 0 96 1 2
4 8 1 48 0 1

11 9 8 54 0 1
46 40 7 218 0 1
3 5 0 22 0 0
7 4 0 14 0 0

82 70 10 619 3 5
24 49 16 212 0 6
7 11 2 52 0 1

128 85 8 745 1 11
21 36 1 145 2 0
9 3 0 27 1 0

34 43 2 206 0 3
10 16 2 92 0 0
4 16 1 66 0 0

13 6 0 41 0 0
23 53 1 133 0 0
10 5 1 51 0 0
5 3 7 37 0 0

13 21 2 78 0 1
14 37 2 133 0 1
7 6 0 74 1 0

43 39 5 271 1 7
9 14 0 70 2 0
8 10 7 38 1 0

83 58 5 524 0 9

Trute
Valadares
Cortes

Tangil
Troporiz
Troviscoso

Sá
Sago
Segude

Podame
Portela
Riba de Mouro

Parada
Pias
Pinheiros

Messegães
Monção
Moreira

Luzio
Mazedo
Merufe

Lara
Longos Vales
Lordelo

Cambeses
Ceivães
Lapela

Barbeita
Barroças e Taias
Bela

Abedim
Anhões
Badim

Portugal
Norte
Monção

Local de residência (à data dos 
Censos 2011)

População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Sector 
de actividade económica e Situação na profissão; Decenal
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Tabela 13 População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Sector de atividade económica e Situação 

na profissão; Decenal - INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011. Fonte: INE

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem a tempo inteiro com remuneração com-
pleta é um indicador que reflete a disponibilidade de rendimento auferido por parte muito significativa 
da população empregue.

Pela Tabela 14, pode constatar-se que em Monção o ganho médio mensal dos trabalhadores, referenciado 
a 2016, era claramente inferior às médias nacional e da região Norte e inferior à da NUT, com diferenças 
negativas de 292,80€ e 174,10€ respetivamente. Entre os Concelhos da CIM do Alto-Minho, Monção apre-
senta o quinto valor mais baixo.

Tabela 14 Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - MTSSS/GEP, Quadros de pessoal. Fonte: INE

____________________________________________

Nota(s): (1) A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013). Ao nível da NUTS II ocorreu 

apenas uma alteração de designação em “Lisboa” que passou a ser designada por “Área Metropolitana de Lisboa”.

Relativamente ao ganho mensal (trabalhadores por conta de outrem) dos indivíduos no Concelho de 
Monção, segundo o seu nível de escolaridade, podemos observar no Gráfico 29 que os indivíduos que 
mais auferem são os que possuem o nível de escolaridade superior. Seguem-se os que possuem o ensino 
secundário/pós-secundário com registos de ganho constantes desde 2012. Comparativamente aos res-

Empregador
Trabalhador 

por conta 
própria

Trabalhador 
familiar não 
remunerado

Trabalhador 
por conta de 

outrem

Membro de uma 
cooperativa de 

produção

Outra 
situação

N.º N.º N.º N.º N.º N.º 
459123 286090 24130 3540336 2157 49351
156436 99550 9663 1220150 805 15279

745 840 98 4758 13 62
6 24 0 41 0 0
4 5 0 12 0 0
1 10 0 27 0 0

47 43 4 258 0 8
9 24 1 63 0 2

27 29 2 143 0 0
17 35 3 148 0 3
16 23 0 96 1 2
4 8 1 48 0 1

11 9 8 54 0 1
46 40 7 218 0 1
3 5 0 22 0 0
7 4 0 14 0 0

82 70 10 619 3 5
24 49 16 212 0 6
7 11 2 52 0 1

128 85 8 745 1 11
21 36 1 145 2 0
9 3 0 27 1 0

34 43 2 206 0 3
10 16 2 92 0 0
4 16 1 66 0 0

13 6 0 41 0 0
23 53 1 133 0 0
10 5 1 51 0 0
5 3 7 37 0 0

13 21 2 78 0 1
14 37 2 133 0 1
7 6 0 74 1 0

43 39 5 271 1 7
9 14 0 70 2 0
8 10 7 38 1 0

83 58 5 524 0 9

Trute
Valadares
Cortes

Tangil
Troporiz
Troviscoso

Sá
Sago
Segude

Podame
Portela
Riba de Mouro

Parada
Pias
Pinheiros

Messegães
Monção
Moreira

Luzio
Mazedo
Merufe

Lara
Longos Vales
Lordelo

Cambeses
Ceivães
Lapela

Barbeita
Barroças e Taias
Bela

Abedim
Anhões
Badim

Portugal
Norte
Monção

Local de residência (à data dos 
Censos 2011)

População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Sector 
de actividade económica e Situação na profissão; Decenal

2016 2015 2014 2013 2012 2011

1105,6 1094,1
986,9 975 967,2 963,4 958,1 949,1
899,6 895,5 881,1 878,9 864,8 860,8
815,8 801,3 797,3 802,3 789,9 764,5
816,8 850,5 833,4 843,1 846,2 854,9
792,3 774,5 782,5 757,2 735,7 753,1
812,8 795,7 800,9 786,5 773,5 768,1
783,5 779 738,2 751,1 733,7 740
806,9 797,7 793,5 792,4 796,3 789,5
810,4 798 789,5 773 758,4 751,2
877,4 824,4 853,9 876,9 854,8 862,9
978,4 984,2 949,6 957,3 943,7 944,1

1003,4 1003,2 1013,3 958,9 927,3 905,5

Valença
Viana do Castelo
Vila Nova de Cerveira

Paredes de Coura
Ponte da Barca
Ponte de Lima

Caminha
Melgaço
Monção

Norte
Alto Minho
Arcos de Valdevez

Portugal

Localização geográfica (NUTS - 
2013) (1)

Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica (NUTS - 2013); 
Anual (2) 

Período de referência dos dados
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tantes níveis de ensino, estes aproximam-se dos valores de ganho do ensino secundário, particularmente 
desde 2010. Conclui-se que a maior diferença de ganho entre os indivíduos regista-se essencialmente no 
ensino superior, enquanto que o ganho dos indivíduos com o ensino secundário ou inferior não apresen-
tam grandes diferenciações.

Gráfico 29 Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: total e por nível de escolaridade. Fonte: PORDATA

O Gráfico 30 dá-nos a perspetiva do ganho mensal de todos os trabalhadores, seja por conta de outrem, 
seja por conta própria ou outra atividade. Podemos observar que entre 1985 e 2010 a tendência do ganho 
mensal é crescente, estabilizando entre 2010 e 2016, subindo apenas 43,50€.

Em 2016 registava-se o valor de 812,80€ de ganho médio mensal no Concelho de Monção, um valor mui-
to abaixo do ganho médio mensal em Portugal, que no mesmo ano era de 1.107,86€, uma diferença de 
295,06€ (Instituto Nacional de Estatística, 2018). Quanto à Região Norte do País, os valores aproximam-se 
mais do registado no Concelho de Monção, um valor de 986,93€, uma diferença menos acentuada, de 
174,13€. Em suma, no Concelho de Monção o ganho médio mensal é inferior aos valores registados tanto 
em Portugal como na Região Norte (Instituto Nacional de Estatística, 2018).

Gráfico 30 Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - MTSSS/GEP, Quadros de pessoal. Fonte: 

PORDATA
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Apenas uma pequena parte da população exerce atividade principal no setor primário e, ainda assim, 
esta parcela encontra-se em regressão permanente, como referida anteriormente. No entanto, é no setor 
primário que encontramos o maior número de empresas, a grande maioria a nível individual.

A agricultura é uma atividade que tem vindo a resistir aos novos tempos, nela reside uma meio de subsis-
tência de muitas famílias do Concelho, sobretudo associado à atividade vinícola, como se pode observar 
Tabela 15. Verificou-se uma quebra no número de explorações agrícolas em Monção, num total de 160. No 
que concerne à exploração vinícola, a freguesia de Pias foi a que sofreu um maior impacto (de 159 explo-
rações, em 1999 para 122 em 2009). Em contrapartida, a freguesia de Mazedo regista valores positivos, 
com um aumento de 19 explorações de “vinha”, passando de 73 para 92 explorações, conforme a Tabela 15.

Tabela 15 Explorações agrícolas com culturas permanentes, Superfície Agrícola Utilizada, SAU média por exploração, Unidade de 

trabalho ano médio por exploração agrícola, Produtores agrícolas singulares, População agrícola familiar. Fonte: INE

No seguimento das atividades económicas é importante abordar o Turismo, pois é uma atividade econó-
mica extremamente importante podendo desempenhar um papel decisivo em termos do desenvolvimen-
to local e regional, e que pode dinamizar as potencialidades naturais e histórico-culturais, promovendo o 
desenvolvimento dos recursos endógenos.

A abordagem sobre uma perspetiva do turismo, enquanto meio de promoção do desenvolvimento inte-
grado e sustentável das populações ‘hospedeiras’ constitui um facto consensual. No entanto a definição 
quanto aos modelos a preconizar é um processo demasiado complexo, marcado por profundas divergên-
cias, existindo uma bipartição entre os que, incondicionalmente, defendem o desenvolvimento sustentá-
vel, numa perspetiva holística, e os que preconizam uma abordagem economicista, que consubstancia a 
prova cabal da dificuldade de encontrar uma via consensual (Plano de Acção para o Turismo).

Entretanto, é por demais reconhecido que o turismo constitui uma atividade de grande potencial eco-
nómico para o Concelho, na medida em que ao criar sinergias entre as diversas atividades económicas, 
estimula os agentes regionais e locais para a criação de mais serviços e infraestruturas, potenciando e 
integrando os recursos endógenos na estratégia de desenvolvimento.

Assim, o desenvolvimento do turismo é uma componente de um processo de desenvolvimento local e 
regional multissectorial.
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Quanto aos recursos turísticos é reconhecida a existência de diversidade, tanto na vertente cultural (pa-
trimónio construído, equipamentos desportivos e culturais, gastronomia, produtos regionais, ambiente 
rural), como na vertente ecológica (recursos naturais, ambientais e paisagísticos).

Como se observa no Gráfico 31, o número de dormidas tem aumentado a nível concelhio e a nível da CIM 
do Alto Minho.

Verifica-se, no entanto, que globalmente, o número de dormidas em Monção é dos mais baixos no univer-
so de Concelhos da CIM do Alto Minho.

Gráfico 31 Dormidas (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo (estabelecimento hoteleiro); 

Anual - INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos. Fonte: INE

Ao longo dos anos, o crescimento e diversificação da atividade turística, tem vindo a evidenciar o impor-
tante papel que este setor desempenha a vários níveis, especialmente em termos económicos.

Quanto à proporção de hóspedes estrangeiros que visitaram o Concelho de Monção e que pernoitam nos 
estabelecimentos hoteleiros, este número tem vindo a oscilar ao longo dos anos, conforme o Gráfico 32.

É evidente que nos últimos anos tem-se observado uma alteração nos gostos e motivações que levam à 
escolha do destino turístico. A crescente procura por destinos turísticos alternativos aos destinos con-
vencionais, cria novas oportunidades e impulsiona a oferta de um turismo alternativo de qualidade, mais 
ativo e participativo, centrado em atividades que permitam desfrutar e interagir com a natureza e com a 
expressão cultural (Plano de Acção para o Turismo).

Este tipo de turismo, com atividades relacionadas com o Lazer, a Natureza e a Cultura, origina um turismo 
mais informado e consciente que liga o turista ao local, criando novas oportunidades que se estendem ao 
território concelhio (Plano de Acção para o Turismo).
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Gráfico 32 Proporção de hóspedes estrangeiros nos alojamentos turísticos. Fonte: PORDATA

A oferta de alojamento no Concelho de Monção era em 2009 constituída por um total de 16 unidades 
descriminadas pelas seguintes tipologias: 1 hotel, 1 hotel rural, 5 pensões, e 9 unidades de turismo rural 
/ de habitação (Tabela 16).

Nome Categoria

Hotel Bienestar Termas de Monção H**** Quinta de Santo António CC

Hotel Fonte da Vila H*** Casas Armada AL

Hotel Dom Afonso H** Casa de Turismo da Reguenga AL

Hospedaria Beco da Matriz 3CAT Casa de Turismo de St André AL

Hospedaria Deu-la-Deu 3CAT Villa Rio AL

Hospedaria Muralhas do Minho AL Quinta da Uba AL

Hotel Rural Convento dos Capuchos HR**** Cardenha da Bessada CC

Solar de Serrade TH Casa da Corga CC

Casa de Rodas TH Casa de Ladeda, Natural Heritage CC

Quinta da Portelinha TH Casa da Parada CC

Casa da Valinha TH Casa do Real CC

Casa de São Bento da Torre TR Quinta da Teimosa AG

Casa de Campo Senhora do Campo CC Quinta de Brei AG

Cantinho do Cantador CC Terras de Conclave Agroturismo AG

Refúgio dos Cregos CC Hotel Vila Esteves *

Tabela 16 Oferta de alojamento no Concelho de Monção. Fonte: Dados internos da CMM
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4.7 HABITAÇÃO, CONFORTO E CONDIÇÕES DE VIDA
Neste subcapítulo são elencados alguns indicadores que sumarizam genericamente as condições de vida 
da população, traduzidas nos ganhos auferidos através do trabalho e do poder aquisitivo que estes pro-
porcionam, bem como da proporção de população dependente das prestações do Estado, nomeadamente 
as pensões da segurança social e o rendimento social de inserção.

Estes indicadores complementam e estão, obviamente, correlacionados com a análise efetuada nos sub-
capítulos anteriores.

O indicador traduzido no Gráfico 33, Poder de Compra Per Capita demonstra que ao longo dos anos e até 
2013 assistiu-se à subida deste índice, um sinal positivo. Entre 2013 e 2015 este índice teve uma ligeira 
quebra, provavelmente relacionado com a crise financeira e as dificuldades que o país atravessava no 
momento. “Este indicador compósito pretende traduzir o poder de compra em termos per capita. É um 
número índice com o valor 100 na média do país, que compara o poder de compra manifestado quotidia-
namente, em termos per capita, nos diferentes Municípios ou regiões.” (INE, PORDATA, s.d.).

Gráfico 33 Poder de compra per capita no Concelho de Monção. Fonte: PORDATA

Relativamente à proporção do poder de compra, indicador que reflete o peso do poder de compra de cada 
localidade, no Gráfico 34 em comparação estão três Concelhos, no total do país para o qual a proporção 
de poder de compra assume o valor 100%.

Para ter uma perceção mais realista do poder de compra, o Gráfico 34 apresenta a proporção do poder 
de compra do Concelho de Monção em comparação com os dois Concelhos vizinhos, Melgaço e Valença. 
O Concelho de Melgaço é o que apresenta um registo mais baixo, enquanto que Monção e Valença têm 
valores mais próximos.
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Gráfico 34 Proporção de poder de compra. Fonte: PORDATA

Quanto ao número de reformados/aposentados e pensionistas da caixa geral de aposentações, o mesmo 
tem sofrido sucessivos aumentos ao longo dos anos. No caso específico da Caixa Geral de Aposentações, 
distingue-se entre quem recebe pensão de aposentação (aposentado), pensão de reforma (reformado) e 
outras pensões (pensionista), como apresenta o Gráfico 35.

No Concelho de Monção existe, por consequência do aumento da população idosa, população que na sua 
maioria é a principal beneficiária das pensões e reformas. A subida gradual de reformados e pensionistas 
no Concelho de Monção, à semelhança do resto do país, leva a um desequilíbrio, pois se por um lado te-
mos mais idosos a receber reformas, por outro há cada vez menos jovens e um nível de desemprego ainda 
elevado.

Gráfico 35 Caixa Geral de Aposentações: reformados/aposentados e pensionistas. Fonte: PORDATA

Relativamente às pensões da segurança social, tanto as de sobrevivência, de invalidez como as de velhice 
registam uma tendência decrescente, como se pode observar no Gráfico 36.
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Gráfico 36 Pensões da Segurança Social: total, de sobrevivência, de invalidez e de velhice. Fonte: PORDATA

Fazendo uma distinção entre os diferentes tipos de pensões, entende-se por pensão de velhice o mon-
tante atribuído mensalmente pela segurança social a quem atinge uma determinada idade e tempo de 
descontos. Os idosos que não descontaram anos suficientes ou que não estão abrangidos por qualquer 
sistema de proteção social podem aceder à pensão social de velhice.

A pensão de invalidez corresponde ao montante atribuído mensalmente pela segurança social a quem 
tem incapacidade permanente para trabalhar, mas não tem idade para se reformar. Já a pensão de sobre-
vivência é o montante atribuído mensalmente pela segurança social a familiares do beneficiário falecido.

Esclarecidos os tipos de pensões, verifica-se através da análise do Gráfico 36 que o número de pensões da 
segurança social, baixou desde a década de 90.

Para além dos pensionistas, importa abordar outro grupo que usufrui de subsídios da segurança social, 
fundos geridos pelas taxas e impostos cobrados à população ativa, que serão transformados em contri-
buições sociais e pagamentos das prestações sociais, como as pensões de reforma, de invalidez ou de 
sobrevivência, abordados acima e o abono de família ou o subsídio de desemprego, analisados adiante.

Entende-se por abono de família para crianças e jovens, o montante atribuído mensalmente pela Segu-
rança Social às famílias enquanto criam e educam os filhos, visando compensar os encargos familiares 
respeitantes ao sustento e à educação das crianças e jovens.

Como se pode observar no Gráfico 37, o número de beneficiários do abono de família diminuiu desde 2010 
(1729) até 2016 (1171), subindo ligeiramente em 2017 para 1187 beneficiários, voltando a descer em 2018 
(1149). O facto de o número de beneficiários ter descido é um indício do baixo número de crianças e jovens 
no Concelho de Monção. Por outro lado, as famílias podem possuir um nível de rendimentos que não jus-
tifique a atribuição deste abono.
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Gráfico 37 Abono de família para crianças e jovens da Segurança Social: número de beneficiários e descendentes ou equiparados. 

Fonte: PORDATA

O número de beneficiários do subsídio de desemprego da Segurança Social é um indicador de grande 
impacto nos agregados familiares. Quando não existe empregabilidade no agregado familiar, é atribuído 
ao(s) indivíduo(s) o subsídio de desemprego, montante compensatório atribuído pela Segurança Social 
durante um número limitado de meses, enquanto decorre a procura por um novo trabalho.

Quantificando o número de beneficiários do subsídio de desemprego, com o auxílio do Gráfico 38, é pos-
sível entender as diferenças existentes entre o sexo masculino e o feminino, e ter uma perspetiva do uni-
verso total dos beneficiários. Note-se que de 2001 para 2009 o número de beneficiários teve um aumento 
significativo, superior a 300%. Para além do pico máximo em 2013, com 286 beneficiários, este número 
teve uma quebra, chegando aos 118 beneficiários em 2017 e aos 127 em 2018.

Neste período de crise de assistência financeira, o número de homens era superior ao número de mulheres, 
porém após esta fase critica, os níveis dos beneficiários masculinos e femininos aproximaram-se. Verifica-
-se no ano de 2017 os valores de 55 beneficiários (masculino) e 63 beneficiárias (feminino). Já em 2018 esta 
distância alarga-se, com um valor de beneficiários do sexo feminino (77) superior ao masculino (50).

Gráfico 38 Beneficiários do subsídio de desemprego da Segurança Social: total e por sexo. Fonte: PORDATA
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Se por um lado existem beneficiários da Segurança Social, que usufruem dos apoios necessários para 
suportar despesas, por outro existem os contribuintes para a Segurança Social. Por forma a garantir a 
sustentabilidade do sistema, é desejável que exista um equilíbrio entre o número de beneficiários e o 
número de contribuintes.

O Gráfico 39 contabiliza esses contribuintes para o sistema da Segurança Social funcionar. O contributo é 
devido quer pelos trabalhadores (independentes ou por conta de outrem) quer pelas entidades patronais.

Analisando o Gráfico 39, constata-se que o número de beneficiários ativos da segurança social aumentou 
progressivamente desde 2014, tendo anteriormente sofrido uma quebra acentuada de 5.792 indivíduos 
em 2011 para 5.611 em 2012. O último registo destes beneficiários foi em 2018 apontando para um número 
de 6.050 beneficiários.

Gráfico 39 Beneficiários ativos da Segurança Social (R) por ano no Concelho de Monção. Fonte: PORDATA

Outra medida de apoio social é o Rendimento Social de Inserção. Constata-se que, para o Concelho de 
Monção, o número de beneficiários foi diminuindo ao longo dos anos até 2015, em linha com a tendência 
nacional. De 2015 para 2016 houve um pequeno aumento, contrário à tendência do país, como demonstra 
o Gráfico 40. No último ano (2017) o número de beneficiários diminuiu (12.96), um sinal positivo de que 
menos indivíduos necessitam de auxílios complementares.

Gráfico 40 Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social por 1000 habitantes em idade ativa (‰) por Local 

de residência (NUTS - 2013); Anual. Fonte: INE
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Apesar disto, o número de beneficiários por 1000 habitantes é claramente inferior à média nacional e 
regional. Este facto poderá estar relacionado com a alteração de critérios de atribuição desta prestação 
social, mas também (e mais relevante) ao facto de o desemprego ter valores historicamente mais baixos.

As condições de habitabilidade dos agregados familiares servem como indicador da qualidade de vida, ou 
da falta dela. Apesar de ser uma necessidade para as famílias, a habitação é uma forma de património, um 
investimento e captação de poupanças, o que implica uma forte capacidade financeira.

Neste sentido, e por reconhecer que algumas divisões ou conjunto de instalações são fundamentais numa 
habitação, o Gráfico 41 mostra algumas das condições básicas que as famílias devem usufruir nas ha-
bitações, e quais são os números presentes no Concelho de Monção em comparação com os Concelhos 
vizinhos.

A eletricidade e a cozinha também são consideradas condições básicas fundamentais, mas pela inexis-
tência de dados não estão integradas na análise.

Analisando os dados, o Concelho de Monção é o que demonstra ter menos condições nas habitações. 
Chega-se a esta conclusão devido a diferença existente entre o universo total de habitações e as que pos-
suem condições segundo as categorias. Por isso, quanto maior for a diferença entre os dois valores, mais 
são as habitações que refletem a falta de condições. Portanto, o Concelho de Melgaço é o Concelho que 
regista melhores valores relativamente às habitações, enquanto que o Concelho de Monção fica aquém 
das expectativas, como se pode observar no Gráfico 41.

Gráfico 41 Alojamentos familiares ocupados por instalações existentes (%) segundo os Censos, nos Concelhos de Melgaço, Monção e 

Valença em 2011. Fonte: PORDATA

Considerando um “alojamento familiar clássico” como um local onde moram pessoas, caso dos aparta-
mentos ou das moradias, através do Gráfico 42, pode concluir-se que, entre 2001 e 2009, este número 
sofreu uma ligeira subida, de 11.037 edifícios para 11.651. Desde 2009 até 2017 o número de edifícios de 
habitação familiar clássica aumentou continuamente, revelando uma capacidade, por parte das famílias, 
de assegurarem o encargo com a habitação.
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Gráfico 42 Edifícios de habitação familiar clássica, no Concelho de Monção. Fonte: PORDATA

Também é importante que os indivíduos/famílias se sintam seguros no local onde se fixaram. O bem-es-
tar pessoal e coletivo são essenciais e necessários para o desenvolvimento de um indivíduo numa comu-
nidade saudável. Neste sentido o indicador da segurança é alvo de análise no Gráfico 43.

Gráfico 43 Crimes registados pelas polícias por mil habitantes. Fonte: PORDATA

Um território com alta incidência de criminalidade leva ao afastamento das famílias, e à procura de locais 
mais seguros.

Observando o Gráfico 43 podemos considerar o Concelho de Monção como um território pacífico, compa-
rativamente à região do Alto-Minho. À exceção do ano de 2013 que Monção (35.4) registou um valor acima 
da região do Alto Minho (34,3).
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4.8 CULTURA
O acesso à cultura ou às ferramentas que nos levam a interação desta é uma base fundamental do desen-
volvimento de uma comunidade, de forma a estimular e a criar novas ideias. Pode-se até mesmo conside-
rar a cultura como um exercício pedagógico de educação não formal.

Neste sentido, e estando interligada com a educação, mesmo quando é utilizada como um meio no siste-
ma educativo, é pertinente observar o indicador da cultura no Concelho de Monção.

No Concelho de Monção, o Município é o principal investidor nas práticas culturais, sendo também o 
principal responsável pelo desenvolvimento destas atividades. O Gráfico 44 mostra as principais des-
pesas da Câmara Municipal de Monção em cultura e em desporto. Nos anos representados no gráfico, o 
valor mais elevado recai nas atividades desportivas (2015 e 2017) e em seguida nas “Artes do Espetáculo” 
(2017).

As Atividades Interdisciplinares como método de colocar o espetador como sujeito da sua própria ativi-
dade, tornando-o um agente ativo, são outra categoria que apresenta uma grande parte desta despesa.

Gráfico 44 Despesa da Câmara Municipal de Monção em cultura e desporto: total e por domínio cultural (2013-). Fonte: PORDATA

4.9 SÍNTESE
· A população residente tem vindo a diminuir a um ritmo estável e não há previsões de recupera-

ção;

· Verifica-se uma desertificação dos locais mais afastados do centro da localidade e/ou um enve-
lhecimento da população nesses locais. Em contraponto, no centro e subúrbios verifica-se um 
aumento da população residente;

· A visível fixação da população em torno do centro está relacionada com as zonas industriais e 
serviços e a melhor rede viária;

· Apesar da rede viária alargada, a realização de alguns trajetos para freguesias mais distantes do 
centro do Município ainda é demorada. 
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5 EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E 
REDE EDUCATIVA

Para além da quantidade da amostra da população inscrita no sistema de ensino no Concelho de Monção, 
outro fator que devemos ter em consideração são as instalações físicas dos estabelecimentos de ensino. 
A manutenção destes edifícios e todos os custos adjacentes estão a cargo do Município, conforme o n.º 1 
da cláusula 17º do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências que confirma que “o Mu-
nicípio é responsável pela gestão, pela conservação, incluindo manutenções, e pelo apetrechamento das 
Infraestruturas Escolares constantes do Anexo III, salvo o disposto no n.º 3.” (Contrato interadministrati-
vo de delegação de competências, 2015).

Nos seguintes subtemas, serão apresentados e descritos os equipamentos que reúnem os edifícios da 
rede educativa, bem como outros equipamentos de utilização coletiva do Concelho de Monção, desde 
equipamentos de apoios sociais aos desportivos. É importante que estes estabelecimentos escolares e 
não escolares estejam dotados de equipamentos técnicos, pedagógicos e lúdicos essenciais para a esti-
mulação da aprendizagem e socialização de crianças/alunos.

A Câmara Municipal de Monção tem a responsabilidade e o dever de assegurar a conservação dos es-
tabelecimentos, de forma a garantir a durabilidade e sustentabilidade destes, considerando possíveis 
adaptações e reestruturações dos espaços de acordo com as estratégias educativas e o desgaste natural 
provocado pelo uso. O cuidado com a manutenção dos estabelecimentos escolares tem um impacto po-
sitivo no sucesso escolar dos alunos e no bem-estar das crianças, já que o meio em que estão inseridos, 
influencia diretamente os resultados.

5.1 EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL
Entende-se por equipamentos sociais aqueles estabelecimentos destinados à prestação de serviços e 
respostas sociais à comunidade ou de enquadramento a determinadas respostas que são prestadas jun-
to da comunidade, como por exemplo os serviços domiciliários. Estes equipamentos são, de certa forma, 
elementos de mitigação às diferenças sociais, permitindo que todos os indivíduos tenham o acesso às 
mesmas realidades. O caso da rede de equipamentos e serviços/apoios sociais na área das creches e da 
educação pré-escolar funciona como um fator de igualdade no que diz respeito ao acesso à educação e à 
sua qualidade.

Considerando que no Concelho de Monção existe um número considerável de respostas às necessida-
des sociais da comunidade, estão identificados na Tabela 17 alguns destes estabelecimentos por tipo de 
prestação de serviço. Desta listagem, há estabelecimentos destinados à prestação de serviços educativos 
como é o caso da Santa Casa da Misericórdia e do Centro Paroquial e Social de Barbeita, com apoios ao 
nível da creche e da educação pré-escolar.
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Instituições com valência para População Idosa, no Concelho de Monção

Valências Instituições

Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas

Santa Casa da Misericórdia de Monção 
Centro Paroquial e Social de Barbeita
Éden – Casa de Repouso
Residência Geriátrica São Francisco de Assis
Censo
Associação Social e Cultural São Cosme e São Damião de Podame
Centro Paroquial Social de São Pedro de Merufe

Serviço de Apoio 
Domiciliário

Santa Casa da Misericórdia de Monção 
Centro Paroquial e Social de Barbeita
Censo
Associação Social e Cultural São Cosme e São Damião de Podame
Centro Paroquial e Social Padre Agostinho Caldas Afonso
Centro Paroquial Social de São Pedro de Merufe

Serviço de Apoio 
Domiciliário Integrado

Santa Casa da Misericórdia de Monção 

Centro de Dia
Associação Social e Cultural São Cosme e São Damião de Podame
Centro Paroquial e Social Padre Agostinho Caldas Afonso
Censo

Tabela 17 Instituições com valência para população idosa, no Concelho de Monção. Fonte: Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, Instituições Privadas

5.2 EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
Partindo do pressuposto que a saúde é um direito de todos, considerado um bem indispensável ao desen-
volvimento, pode-se afirmar que os indivíduos que têm acesso aos equipamentos de saúde possuem mais 
vantagens e qualidade de vida. Estes equipamentos são dos mais importantes para o desenvolvimento 
estável da comunidade, pois a saúde pode ser vista como um investimento de progresso humano, um 
fator fundamental na luta contra a pobreza e exclusão.

Aliada à educação, a segurança e proteção na saúde, constituem os suportes da segurança humana.

Caracterizando o Concelho de Monção, podemos observar que este está servido por um Centro de Saúde, 
com uma extensão de saúde, situada na freguesia de Tangil e um Serviço de Urgência Básica. O Centro 
de Saúde de Monção compreende as seguintes unidades funcionais: uma Unidade de Cuidados de Saúde 
Personalizados (UCSP), uma Unidade de Saúde Familiar (USF) e uma Unidade de Cuidados na Comunida-
de (UCC). Sendo que a intervenção da UCC é fundamentalmente dirigida a grupos, um tipo de intervenção 
direta nas escolas com responsabilidade na divulgação e dinamização do Programa Nacional de Saúde 
Escolar. Recentemente, está o Concelho de Monção dotado de uma Unidade de Hemodiálise, serviço pres-
tado na Santa Casa da Misericórdia.

5.3 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
O Município de Monção tem compromissos ao nível do desporto perante a comunidade, como a constru-
ção e manutenção dos equipamentos desportivos à disposição. O desporto tem, atualmente, uma grande 
importância na educação e na comunidade em geral, a prática desportiva tem sido valorizada devido às 
novas preocupações dos cidadãos com a saúde, sendo que as políticas públicas têm valorizado o acesso 
às práticas desportivas. Mesmo assistindo a estas mudanças, o índice de atividade desportiva continua 
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baixo, aproximando-se o grau de sedentarismo dos 70% em todo o país. Neste sentido, deve o Município 
ser o motor de mudança, contribuindo para o desenvolvimento da personalidade e da manutenção da 
saúde físico-mental de cada indivíduo, principalmente na escola. Desta forma é fundamental racionalizar 
a utilização do tempo livre de todos os munícipes (crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com defi-
ciência), fomentar a adoção de equipamentos capazes de oferecer às populações possibilidade de acesso 
às práticas desportivas (instalações e equipamentos), promover projetos de atividades que respondam 
às necessidades daquelas pessoas que não se encontram integradas em qualquer tipo de instituição ou 
tenham alguma dificuldade de integração.

Concordando com estes princípios, o Concelho de Monção assume a responsabilidade, aliada à educação, 
da prática continua de desporto.

Nos estabelecimentos escolares são cada vez mais os incentivos à prática de desporto, e para que isto 
aconteça, é necessário possuir equipamentos adequados e proporcionais a essas práticas. Neste sentido, 
os pontos seguintes retratam a oferta disponível dos equipamentos desportivos no Concelho de Monção.

Piscina Municipal de Monção
Projetada pelo arquiteto António Albuquerque Calvão, a piscina municipal transmite uma imagem de 
sobriedade e destaca-se pela elegância e luminosidade (Figura 14). Em termos desportivos, possui as ca-
raterísticas necessárias para receber competições internacionais.

Figura 14 Piscina Municipal de Monção

O acesso é feito por escadaria ou rampa (preparada para utilização de pessoas com deficiência), sendo a 
receção dos utentes efetuada num átrio amplo que garante acesso aos balneários e bancadas. Nesta zona, 
encontra-se ainda a sala de primeiros socorros e gabinetes de monitores. 

O tanque de aprendizagem, no enfiamento da saída dos balneários, é um retângulo de 100 metros qua-
drados com profundidade variável entre 1 e 1,50 metros. A piscina principal dispõe de dimensões se-
miolímpicas com 25 por 17 metros e uma profundidade de 2 metros, permitindo a realização de provas 
internacionais. 

Adjacente à nave principal e aos balneários, organiza-se a zona de solário, massagens, banhos turcos, 
sauna, jacuzzi e ginásio. O primeiro piso compreende uma unidade similar de hotelaria com uma vista 
panorâmica sobre a área envolvente.

Pavilhão Gimnodesportivo
Fruto de um protocolo de utilização assinado entre a autarquia local e a direção da EB 2.3 de Monção, no 
dia 25 de outubro de 2000, o pavilhão está vocacionado para a prática de diversas modalidades, nomea-
damente, andebol, voleibol, basquetebol, futebol de cinco, ginástica, judo, luta livre e dança.

O Pavilhão Gimnodesportivo localizado na Escola Básica 2.3 de Monção está à disposição dos alunos 
que frequentam a escola, durante as aulas de Educação Física. Para além da atividade durante o horário 
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escolar, o pavilhão está disponível para receber qualquer munícipe de Monção ou de outro Concelho vizi-
nho. Para tal, foi celebrado um protocolo em 2000, entre a E.B 2.3 e a Câmara Municipal de Monção para 
regulamentar a cedência de espaço sem conflitos de interesses. É da competência da Câmara Municipal 
de Monção “zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, conservação e segurança das 
instalações” segundo o regulamento do Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2.3 de Monção.  

O Gimnodesportivo está fisicamente preparado para receber diversas modalidades como andebol, volei-
bol, basquetebol, badminton, ténis de mesa, futsal (futebol de 5), ginástica, judo e luta livre (desportos de 
combate), entre outras.

Monção tem alguns clubes de diferentes modalidades que frequentam o espaço do gimnodesportivo para 
a prática desportiva, tanto para treinos como para competições. É o caso do Monção Basket Clube que 
pratica basquete em vários escalões, o Deu-lá-Deu Karaté Clube que pratica karaté e a União Desportiva 
Os Raianos representada pelas jogadoras de futsal (futebol de 5). Uma prática recente são as aulas de 
aprendizagem de defesa pessoal, na sala de ginástica igualmente preparada para esta prática.

Polidesportivos
O incentivo ao desporto junto da população é um objetivo central da atividade municipal que, através de 
intervenções no setor, tem manifestado essa intenção, quer construindo estruturas direcionadas para a 
prática desportiva, quer apoiando as coletividades.

A par da construção da piscina municipal, equipamento coletivo que junta a componente competitiva à 
aprendizagem, o executivo avançou, com a disseminação de polidesportivos descobertos em diferentes 
lugares do Concelho.

Ao todo, foram construídos doze polidesportivos nas freguesias de Badim, Barbeita, Bela, Lapela, Lara, 
Longos Vales, Messegães, Monção, Moreira, Pias, Riba de Mouro, e Troporiz, contribuindo, desta forma, 
para a prática desportiva informal e realização de torneios de futebol de salão no período de verão, no 
entanto alguns já se encontram abandonados. Relativamente ao Polidesportivo de Pias, este em particu-
lar, acolhe o desporto hóquei patins e a patinagem.

Parque Desportivo Municipal das Caldas
O Parque Desportivo Municipal das Caldas (Figura 15) foi inaugurado no dia 12 de março de 2013.

O equipamento desportivo, localizado junto à piscina municipal e balneário termal, divide-se em duas 
zonas distintas. Numa área situa-se um campo sintético de futebol de onze com bancadas e balneários e, 
em outra, um campo polidesportivo e dois courts de ténis.

Figura 15 Parque Desportivo Municipal das Caldas

A bancada do campo de futebol apresenta-se com uma boa exposição para o visionamento das atividades 
desportivas, garantindo que a articulação do campo de jogos com os balneários resulte num espaço aber-
to para quem chega e pretenda usufruir das valências da estrutura desportiva.
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Entre as duas zonas, “desenhou-se” uma zona arbórea e vegetal propícia ao descanso e construídos pas-
seios, interligando o edifício de apoio do campo de futebol de onze, o campo polidesportivo, os courts de 
ténis e o parque de estacionamento existente.

Outros equipamentos (Tabela 18):

a) Campo de Jogos Manuel Lima – Desportivo de Monção – relvado natural
b) Parque Desportivo do vale do Gadanha - Desportivo de Moreira – relvado sintético
c) Campo de Jogos do Areal – União desportiva “Os Raianos” – relvado sintético
d) Campo de Jogos de Longos Vales – Club de Futebol de Longos Vales – pelado
e) Gimnodesportivo de Pias
f) Gimnodesportivo de Tangil
g) Campo de tiro de Longos Vales – Associação de Caçadores

Tabela 18 Outros Equipamentos

5.4 EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Epilogando a importância da Cultura na sociedade e consequentemente o impacto que esta tem sob a 
educação, pode considerar-se a cultura como um agente forte na identificação pessoal e social de um 
indivíduo, principalmente em fase de aprendizagem. A aproximação da cultura à educação faz com que 
se desenvolvam crianças/alunos mais sensíveis, melhorando a sua capacidade de concentração, e ainda, 
da memória. Portanto ver a Cultura como um modelo de comportamento que integra segmentos sociais e 
gerações, uma terapia efetiva que desperta os recursos internos do indivíduo e fomenta a sua interação 
com o grupo é um fator essencial na promoção da saúde, na medida em que o indivíduo se realiza como 
pessoa e expande suas potencialidades.

Para tal, o Concelho de Monção disponibiliza vários edifícios, apresentados nos pontos seguintes, para a 
realização de atividades e projetos culturais, importantes para o desenvolvimento da comunidade, mais 
propriamente para crianças/alunos, necessários ao processo de aprendizagem.

Biblioteca Municipal de Monção
Biblioteca Municipal de Monção (Figura 16), aberta ao público a 12 de março de 2003, apresenta uma área 
aproximada de 2800 metros quadrados servida por infraestruturas básicas e arruamento urbano. A área 
coberta, com um total de 600 metros quadrados, divide-se pelos serviços públicos e internos.

Nos serviços públicos, destacam-se um átrio/receção, secção áudio-vídeo, área para consulta de periódi-
cos e utilização de computadores com acesso à Internet, espaço infantil com sala do conto, um auditório 
para a realização de encontros com escritores, conferências e seminários. O serviço interno compreende 
gabinetes de trabalho, sala do pessoal e áreas de manutenção e depósito de documentos.

Figura 16 Biblioteca Municipal de Monção
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O equipamento pedagógico, assente numa plataforma do baluarte da Terra Nova pertencente às mu-
ralhas setecentistas de Monção, desenvolveu-se tendo como linha orientadora a integração do edifício 
existente (antiga escola primária) e o respeito pelo valor histórico e afetivo daquele espaço no casco ur-
bano da localidade.

A sua funcionalidade permite colocar ao alcance de todos os munícipes o acesso aos mais variados co-
nhecimentos e à cultura universal, contribuindo, com isso, para uma verdadeira igualdade de oportunida-
des e para o surgimento de gerações mais esclarecidas e cientes dos seus direitos e deveres.

Com espaços funcionais para a promoção da cultura, a biblioteca municipal é palco, ao longo do ano, de 
diversas iniciativas para públicos diferenciados, nomeadamente seminários, palestras, encontros com 
escritores, horas do conto, teatro de marionetes, ateliês vários (carnaval, páscoa, natal...), celebrações de 
dias temáticos (criança, ambiente, namorados...) etc.

Casa do Curro
A Casa do Curro (Figura 17) situa-se na Praça Deu-la-Deu, um dos pontos centrais da vila de Monção. 
Trata-se de uma casa senhorial do século XVII, o nome da Casa do Curro está relacionado com o Terreiro 
do Curro, atual Praça Deu-la-Deu Martins. Com entrada pelas duas principais praças de Monção, Praça 
Deu-la-Deu Martins e Praça da República, o edifício dispõe ainda de um espaço exterior convidativo ao 
descanso. 

Figura 17 Casa do Curro

O imóvel começou por ser utilizado como espaço de apoio à atividade cavalar, tendo, nas décadas seguin-
tes, conhecido diversos fins. Em 1984, foi objeto de uma profunda recuperação, recebendo a biblioteca 
municipal e a delegação de turismo. Em 2003, com a inauguração da nova biblioteca municipal, na antiga 
escola primária da vila, aquele espaço passou a centrar-se na divulgação e promoção do vinho Alvarinho. 
Presentemente, recebe a Loja Interativa de Turismo e o Museu do Alvarinho.

Arquivo Municipal de Monção
O Arquivo Municipal de Monção (Figura 18) foi inaugurado a 12 de março de 2008, numa cerimónia presi-
dida pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado. Projetado pelo arquiteto Paulo 
Gomes, compreende três pisos com espaços destinados à consulta, acondicionamento e tratamento de 
toda a documentação existente referente à atividade municipal. O piso 0 engloba três espaços para depó-
sito documental e uma sala técnica enquanto o piso 1 alberga a receção, sala de leitura, sala de fotocópias, 
gabinetes administrativos, depósito para microfilmes, instalações sanitárias e mais espaços para infor-
mação documental. O piso 2 compreende depósito de fotografia, salas específicas para receção de docu-
mentos, higienização, conservação/acondicionamento e tratamento documental/informático. Ao longo 
dos tempos, o edifício sofreu utilizações diversas e grandes transformações. As soluções urbanísticas 
projetadas passaram pela recuperação integral do imóvel, garantindo-lhe a reposição dos volumes der-

Figura 18 Arquivo Municipal de Monção
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rubados por um incêndio e uma definição funcional dos espaços existentes. Um dos pontos de atração da 
estrutura é um poço datado da época medieval descoberto no decorrer dos trabalhos de recuperação que 
viria a saber-se estar associado ao sistema de fornecimento de água da povoação que vivia dentro do 
casco amuralhado. Devidamente recuperado e delimitado, o referido poço, com cerca de 1,5 metros de 
diâmetro e escavado até aos 8 metros de profundidade, pode ser visto pelo público que visite o Arquivo 
Municipal.

Figura 18 Arquivo Municipal de Monção

Centro Interpretativo de Castro de São Caetano
O Centro Interpretativo do Castro de São Caetano, situado na freguesia de Longos Vales, foi inaugurado 
em maio de 2009, tendo como missão a divulgação da presença castreja no Concelho de Monção, mais 
concretamente do Castro de São Caetano e também servir de apoio ao visitante, onde pode receber in-
formações concretas sobre a Cultura Castreja presente em Monção, através dos painéis interpretativos, 
assim como visitar a sala de reservas onde estão depositados os vestígios recolhidos nas campanhas 
arqueológicas realizadas ao longo dos tempos nos castros existentes neste Concelho. Ao longo do ano são 
realizadas atividades lúdico-pedagógicas e visitas guiadas a grupos com o objetivo de divulgar a Arqueo-
logia do Concelho, mas também de sensibilizar o público para as questões de preservação dos espaços 
arqueológicos.

Cine Teatro João Verde
Depois de um profundo processo de requalificação, o Cine Teatro João Verde reabriu no dia 25 de abril de 
2013 (Figura 19), mantendo a traça arquitetónica original do edifício e retomando a atividade cultural em 
diversas áreas. Os trabalhos obedeceram a duas fases.

A primeira incidiu no exterior do imóvel, contemplando a consolidação dos paramentos e a execução de 
novas divisões, coberturas e caixilharias. Englobou ainda o aumento da volumetria para receber uma 
caixa de palco adequada àquele equipamento cultural. 

A segunda compreendeu diversas intervenções no interior (tetos, paredes e pavimentos), bem como tra-
balhos relacionados com a rede de abastecimento de água e gás, segurança contra incêndios, instalação 
de equipamentos elétricos, elevadores, climatização, e rede estruturada de telecomunicações/informá-
tica. 

Além da projeção de filmes, concertos musicais e apresentação de peças de teatro, este equipamento 
multicultural, com uma capacidade total de 292 lugares sentados, 8 para pessoas com deficiência, recebe 
uma intensa atividade cultural através da realização de seminários, colóquios, encontros e exposições. 

O rés-do-chão compreende auditório, foyer com um bar, um balcão de atendimento e sanitários públicos. 
No primeiro piso, poder-se-ão realizar exposições, pequenos colóquios ou ações de formação. A sala de 
ensaio, uma área destinada a oficina e os camarins situam-se na cave.
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O Cine Teatro João Verde abriu portas a 11 de junho de 1949, tornando-se, desde logo, numa das mais im-
portantes salas de espetáculos do Alto Minho. No último dia de 1986, a sociedade proprietária “Empreen-
dimentos do Norte, Lda.”, decidiu encerrar o edifício devido à menor afluência motivada pela ascensão do 
vídeo e necessidade de maior conforto dos espetadores. 

Figura 19 Cine Teatro João Verde

Em 1998, primeiro ano do mandato do executivo liderado por José Emílio Moreira, a autarquia adquire o 
imóvel, procedendo-se à elaboração do estudo prévio e projeto de adaptação, recuperação e redimensio-
namento espacial do atual edifício.

Casa Museu de Monção
A Casa Museu de Monção (Figura 20) é uma Unidade Cultural da Universidade do Minho criada em con-
formidade com os objetivos e as condições do Legado instituído pela Senhora Dona Maria Teresa Cardeal 
Andrade Martins Salgueiro, falecida em 29 de outubro de 2001. É uma unidade aberta à comunidade, 
palco de exposições e palestras, criada de modo a valorizar e divulgar, sob o ponto de vista museológico, 
etnográfico e sociológico, o imóvel em si e o seu recheio, como expressão e testemunho do modo de viver 
de uma família da alta burguesia, na primeira metade do século XX, no Alto Minho.

Figura 20 Casa Museu de Monção

Centro Cultural do Vale do Mouro
Fruto da requalificação e ampliação da antiga escola da freguesia de Tangil, o Centro Cultural do Vale do 
Mouro (Figura 21) abriu portas no dia 6 de junho de 2015, permitindo a recuperação de um edifício outro-
ra com funções educacionais num espaço polivalente dedicado à música e à arte.

Inaugurado pelo Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, este equipamento estruturante 
concretiza um sonho há muito desejado pela Banda Musical da Casa do Povo de Tangil, assegurando a 

Figura 21 Centro Cultural do Vale do Mouro
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realização de atividades culturais num espaço coberto e a dinamização da escola de música da coletivi-
dade filarmónica.

A sua proximidade à EBI de Tangil implica ainda a concretização de projetos comuns com benefício para 
a comunidade educativa que passa, também ela, a contar com uma estrutura funcional para a efetivação 
do seu plano de atividades na vertente lúdica e cultural.

Figura 21 Centro Cultural do Vale do Mouro

Torre de Menagem de Lapela
A Torre de Menagem de Lapela (Figura 22), conhecida como a melhor varanda sobre o rio Minho agora 
batizada como Núcleo Museológico Torre de Lapela, mantem a sua postura imponente e mostra uma si-
lhueta mais atraente para receber munícipes e visitantes, garantindo um maior contacto com a história 
do nosso Concelho. 

Inaugurada no dia 27 de maio de 2016, esta valência turística do Concelho de Monção englobou a res-
tauração da torre de menagem, a beneficiação do pavimento envolvente e a valorização dos canastros 
existentes, proporcionando uma paisagem deslumbrante sobre o rio Minho, casario tradicional de Lapela 
e margem galega. 

Neste edifício carregado de histórias e memórias, pretendeu-se, através desta intervenção, a criação de 
uma imagem renovada de todo o interior, criando-se um espaço funcional para os visitantes e mais um 
elemento de promoção cultural do Concelho, desta vez, debruçado sobre o troço internacional do rio 
Minho.

Figura 22 
Torre de Menagem de Lapela
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Sede da Banda de Música de Monção – Antiga Estação de Comboio
O edifício da Estação da CP foi inaugurado em 1915, tendo sido desativado em 1989. Em 25 de abril de 
2017 foi inaugurado como a nova Sede da Banda Musical de Monção (Figura 23), engloba um espaço para 
ensaios coletivos e salas individualizadas para a aprendizagem e aperfeiçoamento dos diferentes instru-
mentos. Mantendo a traça arquitetónica original e a memória ferroviária de outrora, através de elemen-
tos identificativos e a cobertura nas traseiras.

Outros equipamentos culturais (Tabela 19):

a) Auditório da Adega Cooperativa de Monção
b) Auditório do Consistório da Santa Casa de Monção
c) Auditório do Centro Paroquial de Monção

Tabela 19 Outros equipamentos culturais

Outros Equipamentos do Concelho de Monção (Tabela 20):

a) Mercado Municipal de Monção
b) Matadouro Regional de Monção, EM
c) Posto GNR de Monção
d) Posto GNR de Tangil
e) Quartel de Bombeiros da Associação HBV de Monção
f) Secção destacada dos Bombeiros de Riba de Mouro

Tabela 20 Outros Equipamentos do Concelho de Monção

5.5 SÍNTESE
· No Concelho de Monção, os equipamentos de utilização coletiva estão, na sua maioria, localizados 

no centro e periferia do Concelho;

· Alguns dos equipamentos de apoios sociais, já se encontram dispersos de uma forma homogénea 
pelo Concelho;

· A localização destes equipamentos deve-se ao fato de existirem aglomerados de pessoas em de-
terminados locais;

· A localização destes equipamentos não está diretamente relacionada com as principais vias da 
rede viária;

· O aproveitamento de alguns edifícios devolutos pelo Concelho foi fixando estes equipamentos, 
como são os casos de algumas associações, que se hospedaram em antigas escolas encerradas.

Figura 23 
Sede da Banda de Música de Monção
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6 CARATERIZAÇÃO DA REDE EDUCATIVA DO 
CONCELHO DE MONÇÃO
Definição: “entende-se por «rede educativa» a configuração da organização territorial dos edifícios escolares (…)”

DL nº 21/2019, de 30 de janeiro (na sua atual redação)

6.1 LOCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR
Na linha de pensamento da afirmação reproduzida acima, a rede educativa define-se como a configuração 
organizacional territorial dos edifícios escolares afetos aos estabelecimentos de ensino da educação, bá-
sico, secundário e profissional. De certa forma, estas instalações e equipamentos escolares compreendem 
todos os espaços físicos fixados no Concelho de Monção, bem como os equipamentos e instrumentos 
utilizados, para que em conjunto alcancem um sistema educativo produtivo, eficiente e acessível.

É indispensável um reconhecimento do terreno e de toda a área educativa do Concelho de Monção, para 
compreender as principais fragilidades destes estabelecimentos, só assim se conseguirá realizar inves-
timentos no âmbito da requalificação destes espaços para um proveito maior. Se por outro lado não se 
verificar tal situação, devemos igualmente estudar a rede escolar para se conseguir aperfeiçoar o que de 
bom já existe.

A auscultação aos estabelecimentos escolares foi realizada através de inquéritos enviados a cada um dos 
estabelecimentos escolares de todo o Concelho de Monção, quer aqueles que pertencem ao Agrupamento 
de Escolas de Monção (AEM), quer aos restantes estabelecimentos educativos, pois são igualmente rele-
vantes na educação.

Perceber as condições dos estabelecimentos escolares pode ser uma ferramenta imprescindível na con-
clusão dos futuros capítulos, como a análise da evolução do número de crianças/alunos e o sucesso e/ou 
insucesso destes. A localização destas é igualmente fundamental para perceber a logística dos transpor-
tes escolares e tudo o que condiciona e regula a realização do Plano de Transportes.

Compreendida a importância deste estudo debrucemo-nos sobre cada estabelecimento escolar. 

Em funcionamento desde 1976, a Escola Secundária de Monção (Figura 24) possui cinco pavilhões, um 
pavilhão gimnodesportivo e um campo desportivo exterior. “Os pavilhões 1 e 2, ambos com 2 pisos, pos-
suem 21 salas de aula, 3 salas de informática, salas de oficinas, salas de estudo orientado, sala de cinema, 
sala de educação visual/tecnológica, sala de desenho técnico, nave e biblioteca/centro de recursos. O 
pavilhão 3, com 3 pisos, possui 14 salas de aula, laboratórios de física/química e biologia, biotério, sala da 
rádio escolar e sala de trabalho. O pavilhão 4 possui o refeitório, o bar e sala de convívio dos alunos, a 
papelaria e gabinete do SASE, a sala de pessoal auxiliar, a sala da associação de estudantes e sala de ar-
rumos e arrecadação. No pavilhão 5 localizam-se o gabinete da direção, de segurança, dos SPO, da educação 

inclusiva, dos serviços do Centro de Formação do Vale do Minho, a sala de convívio dos docentes com um 

Figura 24 Escola Secundária de Monção. Fonte: Projeto Educativo AEM

Figura 24 
Escola Secundária de Monção. 
Fonte: Projeto Educativo AEM
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bar, a sala de trabalho dos diretores de turma e docentes, a reprografia, os serviços de administração 
escolar e o gabinete do chefe desses serviços, o gabinete de atendimento aos pais/encarregados de edu-
cação, o gabinete da associação de pais, o gabinete de haja saúde/GAIA e o auditório.” (Agrupamento de 
Escolas de Monção, 2017). O estabelecimento está dotado de um serviço de portaria, onde existe um con-
trolo de entradas e saídas. Relativamente aos recursos humanos deste estabelecimento está completo 
com 1 chefe de serviço de administração escolar, 14 assistentes técnicos e 23 assistentes operacionais. 

A Escola Básica Deu-la-Deu Martins (Figura 25) localizada no centro urbano de Monção, em funcio-
namento desde 1999, o único edifício possui apenas 2 andares com espaços comuns que são constituídos 
por sala de professores, sala de administração, sala para pessoal auxiliar, bar, livraria/papelaria, cantina. 
Existem ainda dois gabinetes para uso da coordenação do estabelecimento e um para os SPO. Para além 
da biblioteca/centro de recursos, existem 28 salas de aula, que incluem salas específicas de ciências 
naturais, físico-química, educação visual, educação tecnológica, informática e educação musical. Nesta 
escola está integrado o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) para suporte à educação inclusiva. Existe 
ainda um espaço próprio para a receção a encarregados de educação. Estando o edifício dimensionado 
para as reais necessidades da população escolar, esta escola dispõe de salas de número suficiente e es-
paços apropriados para a criação de clubes ou para uso de grupos de trabalho e dos grupos multidiscipli-
nares. A escola dispõe ainda de espaços exteriores, espaços verdes, de recreio e lazer com cobertura até à 
entrada principal. Possui um pavilhão gimnodesportivo, com balneários adequados e um espaço exterior 
para a prática de jogos desportivos (Agrupamento de Escolas de Monção, 2017). Na prestação de serviços 
neste estabelecimento estão 32 assistentes operacionais dos quais 3 estão afetos ao pavilhão desportivo, 
2 assistentes técnicos e 2 em regime de CAF. Todo o recinto deste estabelecimento escolar se encontra 
vedado, com controlo de entradas e saídas através de um porteiro, possui ainda um local destinado à pa-
ragem dos transportes públicos e passadeira para que a travessia seja feita em segurança.

Figura 25 
Escola Básica Deu-la-Deu Martins.
Fonte: Projeto Educativo AEM



Carta Educativa 2019-2029
REVISÃO  | 69 

A Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil (Figura 26) está em funcionamento desde 1994, sob a deno-
minação de Escola Preparatória de Tangil – Monção, agora como Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil, 
localizada na área geográfica do Vale do Mouro. É constituído por 3 edifícios com 2 pisos em bom estado 
de conservação. Este estabelecimento acolhe crianças/alunos de vários níveis de ensino, desde a educa-
ção pré-escolar até ao terceiro ciclo. De uma forma geral as salas apresentam um bom estado de conser-
vação, à exceção do mobiliário do jardim de infância que apresenta já sinais de desgaste e, algum, a preci-
sar de possível manutenção. Para além das salas de aula, o estabelecimento possui 1 sala de professores, 
1 sala de administração, 1 laboratório, 1 sala/oficina e 2 salas de computadores para crianças/alunos. Este 
edifício está ainda dotado de biblioteca, papelaria, cantina e bar. No exterior há espaço para o recreio, 
um parque infantil, campo de jogos, polidesportivo e gimnodesportivo com balneários apropriados. Todo 
o recinto do estabelecimento está devidamente vedado com porteiro à entrada/saída do edifício, possui 
estacionamento, local de espera para as viaturas e passadeira. Não existe, no entanto, um local exclusivo 
para a paragem dos transportes públicos. Neste estabelecimento são 16 os assistentes operacionais, 2 
assistentes técnicos e 3 em regime de CAF.

A Escola Básica de Estrada, Monção (Figura 27) localizada na União de Freguesias de Mazedo e Cortes 
recebe crianças/alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, desde 2002 e 1950 respe-
tivamente. O estabelecimento escolar está dividido em 2 edifícios, um deles com 2 pisos, e apresenta um 
bom estado de conservação como se pode confirmar no inquérito realizado. O estabelecimento possui 6 
salas de aulas, duas ocupadas com crianças da educação pré-escolar e as restantes com o 1º ciclo. Este 
edifício dispõe ainda de 1 sala de professores, 1 sala do futuro, biblioteca e cantina. O espaço exterior está 
totalmente vedado possuindo um recreio amplo, mas sem um espaço exclusivo para um parque infantil, 
nem para a prática desportiva como campo de jogos, polidesportivo e gimnodesportivo. O controlo das 
entradas e saídas do estabelecimento escolar é feito através de um sistema de videovigilância. No recinto 
exterior, o estabelecimento possui grande parte dos elementos essenciais à segurança e transporte como 

Figura 26 
Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil. 
Fonte: Projeto Educativo AEM

Figura 27 
Escola Básica de Estrada, Monção. 
Fonte: Projeto Educativo AEM
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uma paragem de transportes públicos, estacionamento, locais de paragem para as viaturas em espera e 
ainda passadeira para uma travessia da estrada em segurança. Os recursos humanos afetos a este es-
tabelecimento são compostos por 7 assistentes operacionais, 7 em regime de CAF e ainda um em regime 
ASU (Atividades Socialmente Úteis).

A Escola Básica de Pias (Figura 28) está localizada na Freguesia de Pias e recebe as crianças/alunos 
da educação pré-escolar e do 1.º ciclo. Existem neste estabelecimento 5 assistentes operacionais, 4 em 
regime de CAF, 1 através de contrato de empresa externa e ainda 1 em regime de voluntariado na cozinha. 
O estabelecimento escolar data do ano de 1991, com 3 edifícios com 2 pisos num bom estado de con-
servação. O estabelecimento conta com 15 salas de aula e outras salas de apoio ao desenvolvimento da 
atividade letiva curricular e extracurricular, nomeadamente biblioteca, cantina, sala de professores, sala 
de audiovisuais e sala do futuro. Relativamente ao espaço exterior, o estabelecimento está dotado de um 
recreio, parque infantil, campo de jogos, polidesportivo, gimnodesportivo e balneários com necessidade 
de intervenção. Todo o recinto está devidamente vedado e o controlo das entradas e saídas do estabele-
cimento escolar é feito através de um sistema de videovigilância. Não existe paragem para os transportes 
públicos nem passadeira, existe apenas estacionamento e um local onde as viaturas podem aguardar.

A Escola Básica José Pinheiro Gonçalves, (Figura 29) localizada na União das Freguesias de Monção e 
Troviscoso, admite crianças/alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo. Quanto aos recursos humanos 
neste estabelecimento, existem 18 assistentes operacionais, 7 em regime de CAF, 1 assistente técnico, 1 
através de contrato de empresa externa, 1 em regime ASU (Atividades Socialmente Úteis) e 1 em contrato 
– ver tipo de contrato. Este estabelecimento é composto por 20 salas de aula. Construído apenas em 2011 
é constituído por 2 edifícios, um deles com 2 pisos, classificado como razoável quanto ao seu estado de 
conservação, embora as salas e o mobiliário que as completam se encontrem em bom estado. Para além 
das salas de aula, existem: 1 sala de professores, 1 enfermaria, 1 gabinete pessoal e 1 sala para a associação 
de pais. Possui ainda 1 sala do futuro, 2 salas de oficina para a educação pré-escolar e 4 para o 1.º Ciclo. 

Figura 28 
Escola Básica de Pias. 
Fonte: Projeto Educativo AEM

Figura 29 
Escola Básica José Pinheiro Gonçalves.
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Tem também uma biblioteca e uma cantina. Quanto ao espaço exterior é dotado de um recreio, parque 
infantil, polidesportivo e balneários. Todo o espaço está devidamente vedado, existindo um controlo de 
entradas e saídas. A escola proporciona segurança exterior verificando-se a existência de passadeiras 
para peões, locais para as viaturas em espera, estacionamento e paragem de transportes públicos perto.

O Jardim de Infância de Cortes (Figura 30) construído em 2003 é constituído por 2 edifícios com ape-
nas 1 piso com um estado de conservação razoável, assim como as salas e o seu mobiliário. Este estabe-
lecimento, embora não tendo uma sala de futuro, possui o equipamento informático. É constituído por 4 
salas para a educação pré-escolar, 2 arrecadações, 1 gabinete de apoio e cantina. O exterior é composto 
por recreio e parque infantil, e todo o recinto é vedado sendo o controlo das entradas e saídas do esta-
belecimento escolar feito através de uma campainha. Os recursos humanos deste estabelecimento são 3 
assistentes operacionais, 2 em regime CAF e 2 através de contrato de empresa externa.

A Creche e Jardim Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Monção (Figura 31) é um espaço da 
Santa Casa da Misericórdia de Monção em funções desde 1981. É composto por 1 edifício de 2 pisos e tem 
capacidade para acolher 45 bebés e crianças na creche e 54 crianças no jardim de infância. Este serviço 
possui 4 educadores e 11 funcionários para a creche e 4 educadores e 8 funcionários para o jardim de in-
fância. No total, possui 9 salas onde 5 são da creche com um número de lugares por sala que variam entre 
os 10, 14 e 18, para o jardim de infância existem 4 salas com 25 lugares cada uma, revelam um estado bom 
de conservação, segundo o inquérito realizado, assim como o seu mobiliário. Relativamente aos espaços 
de apoio, existem: 1 sala pessoal, 1 gabinete de serviço administrativo, 1 cozinha, 2 refeitórios (creche e 
jardim de infância), 2 recreios e 2 parques infantis. Quanto à segurança, no interior e exterior do espaço 
existem passadeiras, locais para as viaturas em espera, estacionamento, paragem de transporte público 
perto, e vedação do estabelecimento, existe ainda um controlo de entradas e saídas através de uma cam-
painha.

Figura 30 
Jardim de Infância de Cortes. 
Fonte: Projeto Educativo AEM

Figura 31 
Creche e Jardim Infantil da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Monção
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Desde 2005 a Creche Arco-íris do Centro Social e Paroquial de Barbeita (Figura 32) recebe crian-
ças/alunos dos 4 aos 36 meses. Esta instituição inicialmente apenas de apoio aos idosos, considerou uma 
necessidade a abertura de uma creche para que assim seja possível aos pais/encarregados de educação 
preservarem o seu emprego, conciliando desta forma o trabalho e a vida familiar. Este estabelecimento 
possui 2 educadores e 4 funcionários para uma capacidade máxima de 33 crianças. Tem apenas 3 salas 
com 8, 10 e 15 lugares por sala, tendo sido consideradas num bom estado de conservação, segundo o 
inquérito. Possui ainda 1 sala pessoal, 1 gabinete administrativo, 1 cozinha, 1 refeitório, recreio e parque 
infantil. Quanto à segurança do estabelecimento existem locais para as viaturas em espera, estaciona-
mento e vedação, não possuindo porteiro à entrada/saída, paragem de transportes públicos perto nem 
passadeira.

A APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Figura 33) 
é uma associação que se pode dividir em Centro de Atividade Ocupacionais e Lar Residencial. O estabe-
lecimento é composto por 2 blocos (CAO) e 1 bloco (LRE) com 1 piso cada um, apresentando um estado 
de conservação razoável. Possui 17 funcionários, onde 14 são de apoio às atividades ocupacionais, entre 3 
blocos com um estado razoável de conservação, segundo o inquérito realizado. Quanto à divisão do seu 
espaço apenas possui uma sala de administração, 4 oficinas, 1 cantina, 1 recreio e 2 balneários. Quanto à 
segurança, no exterior, é um estabelecimento vedado, com paragem de transportes públicos perto, esta-
cionamento, locais para viaturas em espera e passadeira, ainda que mal colocada, segundo o inquérito 
realizado. Não possuir porteiro à entrada/saída do edifício.

Figura 32 
Creche Arco-íris do Centro Social e Paroquial de 
Barbeita

Figura 33 
APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental
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A Escola Profissional do Alto Minho Interior – EPRAMI – delegação de Monção (Figura 34), em fun-
cionamento desde 1999, exerceu, ao longo dos anos atividade em vários edifícios, tendo sido inaugurado 
o atual edifício em março de 2007, o qual se encontra devidamente apetrechado em função da oferta for-
mativa da escola. O estabelecimento é constituído por um único edifício com dois pisos, num estado de 
conservação razoável, apesar de apresentar alguns problemas estruturais relacionados com infiltrações.  
Estas instalações comportam 13 salas de aula, com capacidade para 24 alunos, equipadas com quadro 
interativo e internet Wi-Fi; 8 laboratórios (oficina de Mecânica, Eletricidade, Automação, Física e Química, 
Cozinha Pedagógica, Restaurante Pedagógico e Saúde e Bem-estar, Informática); 2 salas de informática 
equipadas com 25 computadores cada; 1 sala de reuniões; 1 centro de recursos - Qualifica; 1 biblioteca; 1 
sala de professores; 1 gabinete de psicologia; 1 auditório com capacidade para 123 ocupantes; 3 gabinetes 
de trabalho; 1 estúdio – rádio escolar; 1 secretaria; 1 reprografia/papelaria e um espaço de bar/refeitório. 
A EPRAMI carece de um espaço fechado (polidesportivo) para a realização das atividades da disciplina de 
Educação Física e, ainda, de um espaço coberto no exterior, para o convívio dos alunos. O recinto escolar 
é vedado, com entrada principal pelo lado lateral, controlada pelo serviço de portaria.

O Colégio do Minho – Pólo de Monção (Figura 35) é uma instituição de ensino fundada em 1942, pro-
priedade do Seminário Diocesano de Viana do Castelo. O Pólo de Monção apenas iniciou atividade no 
Concelho de Monção em 2015, nas instalações do antigo Seminário de Monção, um único edifício com 2 
pisos, constituído por 4 salas de aulas com 26 lugares disponíveis, com um bom estado de conservação, 
bem como do mobiliário que o constitui. Possui ainda 1 sala de professores, 1 sala de administração, 1 sala/
oficina e 1 sala de computadores disponível para os alunos. É dotada ainda com alguns espaços de apoio 
como biblioteca e cantina, exteriormente é constituída por 2 espaços de recreio e 1 campo de jogos. O es-
tabelecimento está totalmente vedado, possui paragem para os transportes públicos, estacionamento e 
local de espera para as viaturas no interior do recinto e ainda passadeira para uma travessia da estrada 
em segurança. Não possui controlo de entradas/saídas através de um porteiro.

Figura 34 
Escola Profissional do Alto Minho Interior – 
EPRAMI

Figura 35 
O Colégio do Minho – Pólo de Monção
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A Creche do Grémio Social de Mazedo (Figura 36) é propriedade do Grémio Social de Mazedo que 
decidiu adicionar esta unidade aos seus apoios sociais, nomeadamente unir o apoio social prestado aos 
mais idosos com o apoio necessário às crianças entre os 3 e os 36 meses de idade. A creche está em 
funcionamento desde 2010 e é constituída por 1 edifício de apenas 1 piso com 3 salas de 10 lugares em 
média, mostrando um estado razoável de conservação, bem como o mobiliário que a constitui, segundo o 
inquérito realizado à instituição. Para além das salas de aula, o edifício é constituído por 1 sala de pessoal, 
1 gabinete administrativo, 1 cozinha e 1 refeitório. Quanto ao espaço exterior possui um local de recreio 
apropriado, bem como um parque infantil, estando este espaço totalmente vedado. O edifício não possui 
porteiro para controlo das entradas/saídas, não tem um local específico para a paragem de transportes 
públicos nem para as viaturas em espera. Não tem qualquer zona de estacionamento e não há passadeira 
que permita a passagem de peões. No que diz respeito aos recursos humanos desta instituição é compos-
ta por apenas 2 educadores que são devidamente auxiliados por 10 funcionários.

A caracterização individual dos estabelecimentos apresentada proporciona elementos para uma visão 
crítica sobre a oferta disponível no Concelho, ajudando nas possíveis escolhas que os pais/encarrega-
dos de educação têm de fazer, seja por um ensino público, por uma instituição social ou até mesmo pelo 
ensino privado. Todavia, esta escolha está limitada pelo tipo de organização e pela sua disponibilidade, 
estando assim dependente do número de vagas. Outra limitação diz respeito aos níveis de ensino, pois 
nem todos os estabelecimentos escolares garantem a formação desde a educação pré-escolar ao ensino 
secundário, por exemplo. É comum que crianças/alunos alterem de estabelecimento de ensino ao longo 
da sua jornada no ensino.

No seguinte ponto iremos analisar a estrutura dos níveis de ensino e da formação, percebendo a organi-
zação da oferta educativa no Concelho de Monção. 

Figura 36 
Creche do Grémio Social de Mazedo
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6.2 OFERTA EDUCATIVA
O Concelho de Monção detém uma oferta educativa diversificada e organizada, estabelecimentos disper-
sos pelas freguesias (algumas) do Concelho de Monção, as escolas associadas ao Agrupamento de Escolas 
de Monção (AEM) e as escolas não agrupadas, se assim as podemos designar. Estas escolas oferecem 
diferentes níveis e alternativas de ensino, como já se percebeu pela organização e caracterização acima 
descrita. Para compreender melhor o próximo passo é fundamental explicar a forma como estas escolas 
estão preparadas e que modelo de ensino oferecem, para que posteriormente sejam apresentados os 
números desta oferta.

Iniciando esta análise pela edificação atual do Agrupamento de Escolas de Monção (AEM), ao qual per-
tencem os seguintes estabelecimentos: Escola Secundária de Monção (sede), Jardim de Infância de Cor-
tes, Escola Básica de Estrada, Monção (Mazedo), Escola Básica de Pias, Escola Básica José Pinheiro Gon-
çalves, Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil e  Escola Básica Deu-la-Deu Martins, como se pode verificar 
no Anexo I – Oferta Educativa – Concelho de Monção.

Esta nova estrutura foi estabelecida em 2012, “por iniciativa dos serviços centrais e regionais do Minis-
tério da Educação (ME), com o apoio da Autarquia, resultado da agregação do Agrupamento de Escolas 
Deu-la-Deu Martins, Agrupamento de Escolas de Vale do Mouro e Escola Secundária de Monção, após 
várias reuniões preparatórias, em que participaram os elementos das direções das unidades orgânicas 
envolvidas, representantes do ME, da Câmara Municipal da Educação e as Associações de Pais.” (Agrupa-
mento de Escolas de Monção, 2017).

Em alternativa ou apenas como forma de complementar a oferta educativa do Concelho de Monção, estão 
outras instituições e escolas preparadas para acolher crianças/alunos. É o caso da Creche do Grémio So-
cial de Mazedo, Colégio do Minho – Pólo de Monção, Escola Profissional do Alto Minho Interior, Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, Creche Arco Íris do Centro Social e Paroquial 
de Barbeita e a Creche e Jardim Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Monção.

Apesar de o Concelho de Monção possuir uma oferta educativa diversa e completa, não é possível garan-
tir a disponibilidade de uma larga variedade de cursos, principalmente no que diz respeito aos cursos 
que garantem a conclusão do ensino obrigatório. Alguns dos alunos optam pelas ofertas educativas de 
Concelhos vizinhos, onde podem concluir o nível de educação ou o nível de ensino desejado com uma 
formação profissional. Esta deslocação de alunos para outros Concelhos aumenta o encargo do Município 
relativamente ao transporte, isto porque como o Município tem como dever garantir o acesso à educa-
ção e, se não está presente no Concelho, deve então assegurar o transporte mesmo que seja numa outra 
região de um Concelho vizinho. Portanto, um aluno que opte por uma área educacional que não esteja 
contemplada no plano de ofertas do próprio Concelho, é-lhe garantido, pelo menos, o transporte de casa 
ao estabelecimento escolar e vice-versa.

Para além desta oferta até ao ensino secundário, o Concelho de Monção não dispõe de oferta do ensino 
superior, não tem qualquer tipo de escola, instituição ou polo de ensino superior.

O Anexo I – Oferta Educativa – Concelho de Monção resume a estrutura do sistema educativo do Con-
celho de Monção, relativamente às escolas pertencentes ao agrupamento de escolas de Monção e às 
alternativas que existem para dar seguimento aos estudos. De certa forma, o esquema representa os 
níveis educacionais que o Concelho de Monção possui para oferecer aos “consumidores”, crianças/alu-
nos. Podemos observar um maior número de estabelecimentos que oferecem níveis de ensino primários, 
educação pré-escolar e creche. Este número vai reduzindo conforme os níveis de ensino evoluem, como 
por exemplo o ensino secundário que apenas está a cargo de um estabelecimento escolar em todo o Con-
celho de Monção.

Para além da oferta, interessa conhecer a “procura” destas/destes crianças/alunos no Concelho de Mon-
ção, numa relação de procura e oferta é essencial regular as necessidades e fragilidades do Concelho. 

A tabela do Anexo I representa ainda os tipos de ensino que cabem em cada nível, como as áreas de 
formação que existem no secundário. São ainda expostas as alternativas ao ensino regular e os apoios 
necessários a situações diversas, casos de intervenção específicas, como é o exemplo da APPACDM que 
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disponibiliza serviços característicos.

Compreendendo como esta rede está organizada, e quais as opções disponíveis no Concelho de Monção, 
nos pontos seguintes serão clarificados estes níveis de ensino de uma forma mais específica e aprofun-
dada.

6.2.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
“A educação pré-escolar, tal como está estabelecido na  Lei-Quadro   (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), 
destina-se às crianças entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo considerada como 
“a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida.” (da Silva, Marques, Mata, 
& Rosa, 2016). É um nível de educação universal para todas as crianças, devendo o Estado assegurar a 
existência de uma rede da educação pré-escolar que possibilite a inscrição de todas as crianças por ela 
abrangidas, bem como assegurar que essa frequência se efetue em regime de gratuitidade da componen-
te educativa (Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, com a alteração da Lei n.º 65/2015, de 03 de julho). 

Tal como referem as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, “Os contextos educativos 
destinados à educação e cuidados de crianças antes da entrada na escolaridade obrigatória são muito 
diversos. Estabelece-se uma diferença entre a fase de creche e a de jardim de infância que justifica pro-
postas específicas para estas duas fases”.

Na educação de infância “o desenvolvimento motor, social, emocional, cognitivo e linguístico da criança 
é um processo que decorre da interação entre a maturação biológica e as experiências proporcionadas 
pelo meio físico e social,” as quais estão intrinsecamente ligadas ao “desenvolvimento de aprendizagens 
fundamentais” e ao “desenvolvimento de atitudes e valores estruturantes para aprendizagens futuras.” 
Neste nível educativo, “em que o currículo se desenvolve com articulação plena das aprendizagens, os 
espaços são geridos de forma flexível e as crianças são chamadas a participar ativamente na planificação 
das suas aprendizagens.” (da Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016). Existe uma intencionalidade educativa, 
que se concretiza através da disponibilização de um ambiente culturalmente rico e estimulante, promo-
vendo o sentimento de bem-estar, a vontade de interagir com os outros, a construção de alicerces para 
uma aprendizagem ao longo da vida, o sucesso educativo e a construção da identidade. 

Este nível de educação tem vindo a adquirir, progressivamente, uma relevância significativa no âmbito 
das políticas educativas e sociais dos Municípios. A responsabilização e o sucesso na vida ativa, bem 
como o envolvimento das famílias e o reforço de um clima de humanização, aleado a um conhecimento 
mais profundo e consciente das capacidades e das dificuldades da criança, são outros elementos fulcrais 
para que a educação pré-escolar esteja presente desde cedo na vida das crianças. A educação de infân-
cia deve proporcionar um ambiente inclusivo e valorizador da diversidade, garantindo o acolhimento e 
respeito de todos (crianças, pais/famílias e profissionais). Para tal, é necessário que exista uma ligação 
próxima com a comunidade e uma rentabilização dos seus recursos e que os pais e famílias sejam consi-
derados como seus parceiros.

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Jardins de Infância - Público IPSS

EB. de Estrada, 
Mazedo EB de Pias

EB José Pinheiro 
Gonçalves, Mon-

ção

Jardim de Infân-
cia de Cortes

EB do Vale do 
Mouro, Tangil

Santa Casa da 
Misericordia de 

Monção

Figura 37    Estabelecimentos escolares – educação pré-escolar

O Município de Monção possui uma vasta oferta no que diz respeito à educação de infância, com cinco 
estabelecimentos de educação pertencentes ao AEM e três instituições de solidariedade social, (Figura 
37) cobrindo, desta forma, praticamente todo o Concelho. Dividindo a oferta da educação pré-escolar 
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em dois, os únicos no Concelho de Monção, público e social, é sabido que a educação pré-escolar pública 
em Monção oferece inúmeras atividades às crianças para que estas tenham um desenvolvimento global 
adequado. Para além da educação pré-escolar pública, o Município de Monção compreende mais três es-
tabelecimentos que oferecem a educação de infância da rede social (duas creches e um jardim de infância 
com creche). Cabe às famílias escolherem o estabelecimento ou a instituição que mais se adequa às suas 
necessidades ou preferências.

6.2.2 ENSINO BÁSICO
O ensino básico, ensino que hierarquicamente se segue à educação pré-escolar, está ramificado em três 
ciclos: 1.º Ciclo – 1º, 2º, 3º e 4º anos; 2.º Ciclo – 5º e 6º anos e 3.º Ciclo – 7º, 8º e 9º anos, e no Concelho de Mon-
ção varia entre uma oferta do público (AEM) e do privado (Colégio – 1º ciclo e 5.º ano do 2.º ciclo). Estes 
nove anos de ensino “visam assegurar uma formação geral comum a todos os alunos, proporcionando a 
aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o prosseguimento de estudos.” (Direção-Geral da 
Educação, 2018).

Esquematizando os estabelecimentos que oferecem o 1.º, 2.º e 3.º ciclo, no Concelho de Monção, estão re-
presentados na Figura 38. Na sua maioria, os estabelecimentos são pertencentes ao AEM, à exceção da 
EPRAMI e do Colégio do Minho, este último a representar o ensino privado, dispondo desde 2015 do ensino 
referente ao 1.º ciclo com atividades complementares como ginástica, música, inglês, educação cívica e 
moral e apoio ao estudo. Este estabelecimento escolar representa uma alternativa ao ensino público. “O 
Colégio do Minho é propriedade da Diocese, ou mais propriamente, do Seminário Diocesano de Viana 
do Castelo. É um estabelecimento de Ensino Particular, reconhecido pelo Ministério da Educação e des-
tina-se à formação de alunos, segundo os princípios definidos para a Escola Católica. Tem à sua frente 
um diretor nomeado pelo Bispo da Diocese e aprovado pelo Ministério da Educação. O Colégio funciona 
autonomamente. Anualmente, são dados a conhecer o relatório das atividades e a contabilidade.” (Colégio 
do Minho, 2014-2018).

O Colégio do Minho – Delegação de Monção chegou em 2015 transformando a perspetiva de ensino no 1.º 
ciclo, já preparado para lecionar o 5.º ano do 2.º ciclo no ano letivo 2019/20, sendo que “os objetivos gerais 
se centram em três vertentes essenciais: educação responsável dos alunos, ensino diversificado com 
qualidade e desenvolvimento de um projeto competente e exigente.” (Câmara Municipal de Monção, 2018).

ENSINO BÁSICO
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Figura 38 Estabelecimentos Escolares de Ensino Básico, Público e Privado

O AEM dispõe de ensino articulado oferecendo cursos artísticos especializados, organizados com o ob-
jetivo de assegurar a formação artística especializada nas áreas das artes visuais, audiovisuais, dança e 
música, por exemplo. Neste momento existe o ensino articulado de música no 5º e 6º anos de escolaridade, 
na escola Deu-la-Deu Martins.
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6.2.3 ENSINO SECUNDÁRIO
Quanto ao ensino secundário, os alunos dispõem de duas saídas diferentes com vista à continuidade de 
estudos. A primeira é optar pelo ensino regular na Escola Secundária de Monção. A segunda é o ensino 
profissional, através da escolha de um curso na Escola Secundária ou na EPRAMI – Escola Profissional do 
Alto Minho Interior, com a possibilidade de frequentar cursos profissionais de equivalência ao 12.º ano. 
Estas alternativas disponíveis para a conclusão do ensino obrigatório são medidas que podem ajudar a 
combater o insucesso e abandono escolar no Concelho de Monção.

O ensino regular envolve os três últimos anos de ensino obrigatório – 10.º ano, 11.º ano e o 12.º ano, ofere-
cendo três modalidades de cursos científico-humanísticos, orientadas para o prosseguimento dos es-
tudos ou, em alternativa, entrada para o mundo do trabalho. Geralmente, esta forma de orientação está 
sujeita a escolhas, dependendo do propósito do aluno.

É obvio que cada estabelecimento escolar possui a sua organização no que diz respeito à oferta de cur-
sos, ficando ao critério o tipo de oferta dos cursos. Embora haja esta autonomia, o ensino secundário é da 
competência do Ministério da Educação, o Município já não tem qualquer poder de intervenção, apesar 
desta limitação, sempre que necessário existe interferência do Município, principalmente no que diz res-
peito aos níveis de igualdade relativamente aos outros níveis de ensino.

De forma a manter a consistência de um ensino equitativo e segundo o artigo 9º da Lei de Bases do Sis-
tema de Educação, há vários objetivos associados para assegurar o “desenvolvimento do raciocínio, da 
reflexão e da curiosidade científica e o aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura 
humanística, artística, científica e técnica que constituam suporte cognitivo e metodológico apropriado 
para o eventual prosseguimento de estudos e para a inserção na vida ativa; Facultar aos jovens conhe-
cimentos necessários à compreensão das manifestações estéticas e culturais e possibilitar o aperfei-
çoamento da sua expressão artística; Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais apro-
fundado assente no estudo, na reflexão crítica, na observação e na experimentação; Formar, a partir da 
realidade concreta da vida regional e nacional, e no apreço pelos valores permanentes da sociedade, em 
geral, e da cultura portuguesa, em particular, jovens interessados na resolução dos problemas do País e 
sensibilizados para os problemas da comunidade internacional; Facultar contactos e experiências com 
o mundo do trabalho, fortalecendo os mecanismos de aproximação entre a escola, a vida ativa e a comu-
nidade e dinamizando a função inovadora e interventora da escola; Favorecer a orientação e formação 
profissional dos jovens, através da preparação técnica e tecnológica, com vista à entrada no mundo do 
trabalho; Criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento de atitudes de 
reflexão metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade e de disponibilidade e adaptação à mudança”. 
(Diário da República n.º 237/1986, Série I de 1986-10-14 ).

Relembrando, a conclusão do ensino secundário confere o direito à atribuição de um diploma de certifi-
cação da formação adquirida, da mesma forma que é possível ao aluno ter acesso a um curso do ensino 
superior.

No Concelho de Monção, a Escola Secundária de Monção e a EPRAMI são os únicos estabelecimentos 
escolares que representam o ensino secundário, público e privado respetivamente.

Na Escola Secundaria de Monção esta divisão pode ainda ser subdividida relativamente ao tipo de ensi-
no: regular onde estão inseridos os níveis do 10.º, 11.º e 12.º ano da Escola Secundária de Monção, com as 
seguintes áreas de formação: Ciências e Tecnológicas, Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanida-
des; e ensino profissional onde a Escola Secundária de Monção oferece os seguintes cursos profissionais: 
Técnico Comercial, Técnico da Qualidade, Técnico de Turismo Ambiental e Rural, Técnico de Instalações 
Elétricas, Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Publicas e Publicidade, Técnico de Manutenção 
Industrial e Eletromecânica.

Devido às alterações das disposições dos estabelecimentos escolares, nomeadamente o encerramento de 
alguns destes estabelecimentos, cabe a outras escolas estarem preparadas para a receção destes alunos. 
Foi o que se verificou na Escola Secundária de Monção, que está a receber alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico, oriundos de outros estabelecimentos encerrados pela força da reorganização do sistema.
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Quanto à EPRAMI, estabelecimento de ensino de natureza privada que persegue fins de interesse público 
e goza de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, é ainda propriedade da ADEMINHO – Asso-
ciação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional do Alto Minho, criada à luz do Decreto-lei nº 4/98, 
de 8 de janeiro, com o objetivo de dar corpo ao Projeto Educativo da EPRAMI. Nos termos da Autorização 
Prévia de Funcionamento nº 44 e seus aditamentos, a EPRAMI está autorizada a ministrar os cursos 
profissionais previstos nos artigos 6º e 7º, do DL 4/98, bem como, os cursos e atividades de formação pre-
vistos nos números 1 e 2, do art.º 10.º, do mesmo Decreto-lei, mantendo-se, à data, o previsto no Artº 67º 
do Decreto-lei 92/2014, 20 de junho. Para cada ano letivo é elaborado um Plano de Formação trienal com 
indicação dos cursos a ministrar.

A EPRAMI atribui diplomas do ensino secundário, obtidos por percurso de dupla certificação CNQ (Ca-
tálogo Nacional de Qualificações). Além dos Cursos Profissionais de Nível IV, a EPRAMI foi, igualmente, 
promotora do Centro Novas Oportunidades, com dispositivos de RVCC - Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências com continuidade no CQEP, substituído no presente pelo QUALIFICA, cria-
do através da Portaria 232/2016, de 29 de agosto.

A EPRAMI possui um polo em Monção, pertencendo desta forma ao círculo de ofertas educativas do 
Município. Esta escola pode ser considerada como uma alternativa ao ensino regular, podendo os alunos 
obter a dupla certificação de Nível IV. 

O Projeto Educativo da EPRAMI privilegia o contacto do aluno com o mundo real de trabalho, desenvol-
vendo o seu projeto de formação em parceria com as instituições e empresas locais, regionais e interna-
cionais e proporcionado aos jovens uma aprendizagem em contexto de trabalho. 

Relativamente às ofertas que este estabelecimento possui, registaram-se no último ano letivo, os seguin-
tes cursos de Nível IV: Técnico de Massagem de Estética e Bem-estar, Técnico de Restauração: Cozinha/
Pastelaria, Técnico de Mecatrónica Automóvel, Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica Automó-
vel, Técnico de Restaurante/Bar, Técnico Auxiliar de Saúde, Esteticista e Técnico de Manutenção Indus-
trial e Eletromecânica (Parceria com o Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho e Escola Secundária 
de Monção).

6.3 SÍNTESE
• De uma forma geral, todos os estabelecimentos escolares do Concelho de Monção apresentam um 

estado de conservação “razoável”;

• A rede de estabelecimentos escolares consegue dar resposta à área total do Concelho de Monção, 
embora a maioria esteja localizada no centro urbano;

• No ano letivo 2018/19 foram criadas salas de futuro para a educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensi-
no básico, com o objetivo de familiarizar crianças/alunos com as novas tecnologias.
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7 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS/
ALUNOS DA REDE EDUCATIVA DO CONCELHO 
DE MONÇÃO

A análise da rede escolar e de todo o contexto do Concelho de Monção realizado anteriormente demons-
tra as capacidades e fragilidades presentes no território. A análise dos dados apresentados a seguir cons-
titui uma forma de minimizar as debilidades do sistema e capacitar a rede educativa de ferramentas de 
melhoria contínua.

Neste sentido, é necessário e fundamental identificar e quantificar a população alvo – crianças/alunos - 
que frequentam os vários níveis de ensino no Concelho de Monção. Descrever essencialmente a evolução 
do número de crianças/alunos e toda a informação no âmbito da educação, de forma a dar a conhecer a 
realidade do Concelho.

A rede educativa do Concelho de Monção será o alvo de investigação, onde será apresentado o número de 
crianças/alunos por níveis de ensino – educação pré-escolar, ensino básico e secundário.

Salientar que a rede educativa do Concelho de Monção sofreu alterações e cortes, essencialmente quanto 
ao número de estabelecimentos escolares, principalmente pela “consequência da desvitalização e enve-
lhecimento demográficos a que o Concelho de Monção tem assistido, as taxas de ocupação dos estabele-
cimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico apresentam valores muito baixos, mesmo depois do encerramento 
de 12 escolas entre 1998/1999 e o final do ano letivo de 2003/2004.” (Carta Educativa 2006)

7.1 A EVOLUÇÃO
A necessidade de estudar a evolução da rede educativa do território de Monção surge pelo facto da exis-
tência de oscilações ao longo dos anos, da procura da educação e do ensino, bem como a necessidade 
de rentabilização da rede escolar existente. Fundamentalmente, adaptar as necessidades conforme as 
mudanças no sistema educativo é uma das preocupações do Município de forma a conceder um serviço 
de educação de excelência.

Para tal, os pontos seguintes serão de uma abordagem quantitativa de crianças/alunos que frequenta-
ram e frequentam o sistema de ensino no Concelho de Monção, incluindo crianças/alunos oriundos de 
outros Concelhos. Esta análise será realizada por níveis de ensino, facilitando desta forma a leitura da 
evolução do número de crianças/alunos. 

Outra situação a ter em conta nesta análise é o facto de estabelecimentos escolares no Concelho, terem 
encerrado, o que causou a mobilidade de crianças/alunos de uma escola para uma outra.

7.1.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Respeitando a estrutura da oferta educativa no Concelho de Monção, é importante quantificar, não só as 
crianças que frequentam o ensino público do AEM, mas também todas as outras crianças que optaram 
por outras ofertas.

O Gráfico 45 representa isso mesmo, o número de crianças no ensino público e privado, que frequentam 
a educação pré-escolar. No geral, o número de crianças tem vindo a diminuir, registando uma ligeira su-
bida no ano letivo de 2018/19. As crianças a frequentar o ensino público representam a fatia maior deste 
universo, registando uma tendência decrescente, por outro lado no ensino privado o número de crianças 
tem vindo a aumentar, registando 103 inscritos (2019/20).
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Gráfico 45 Crianças na Educação Pré-escolar Privado e Público no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência – Norte; Dados Internos da CMM; Dados fornecidos pela SCMM.

O Anexo II – Número de Crianças de Educação Pré-escolar do Concelho de Monção representa especi-
ficamente a evolução do número de crianças desde 1999/00 nas escolas das freguesias do Concelho de 
Monção. Há vários fatores a ter em conta na análise desta tabela, como o encerramento de algumas esco-
las, a mudança na estrutura dos agrupamentos de escolas e ainda, o número de crianças que frequentam 
essas mesmas escolas.

Para uma leitura mais clara, na tabela do Anexo II – Número de Crianças de Educação Pré-escolar do 
Concelho de Monção, as cores evidenciam os diferentes estados de organização que as escolas sofreram 
aos longo dos anos. Estas reformas foram necessárias devido ao encerramento de escolas em algumas 
freguesias, em diferentes anos letivos. Por exemplo, a primeira escola a ser encerrada foi em Ceivães, que 
registava apenas 5 crianças no ano letivo de 2005/06. Em seguida, foram encerradas as escolas em Bar-
roças e Taias, Lara, Moreira e Valadares, no ano letivo 2007/08.

Verifica-se ainda, no ano letivo de 2006/07, a extinção do Agrupamento de Escolas do Vale do Gadanha, 
sobrevivendo apenas a escola na freguesia de Pias, transferida para o Agrupamento de Escolas Deu-la-
-Deu Martins.

Foi no ano 2011/12 que ficou definida a estrutura organizacional das escolas como conhecemos nos dias 
de hoje, embora também tenham encerrado as escolas nas freguesias da Bela (2013/14) e de Segude 
(2012/13). Nos estabelecimentos escolares do AEM verificou-se uma quebra colossal no número de esco-
las com a educação pré-escolar, passando de 16 para apenas 5 escolas dispersas pelo Concelho.

A acompanhar o encerramento dos estabelecimentos, também o número de crianças a frequentar a edu-
cação pré-escolar foi reduzindo. Apesar de se verificarem alguns aumentos no número de crianças em 
algumas escolas, esta situação pode estar ligada ao facto de certas escolas acolherem crianças oriundas 
de escolas encerradas. Como é o caso da escola da freguesia em Pias, que no ano 2007/08 aumentou 
exponencialmente o número de crianças, muito provavelmente pelo encerramento das escolas perten-
centes ao AE do Vale do Gadanha.
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O Gráfico 46 exibe o número total de crianças por ano letivo. Número este que tem vindo a registar al-
gumas oscilações, aumentando entre os anos letivos de 2004/05 e 2006/07. Em 2012/13 registou-se o 
número máximo de crianças, 358. Contudo, é a partir desse ano que o número começa a diminuir até ao 
presente ano letivo (2019/20), com apenas 203 crianças a frequentar a educação pré-escolar no AEM.

Gráfico 46 Crianças da Educação Pré-escolar do AEM por ano letivo. Fonte: Dados internos da CMM

O Gráfico 47 apresenta o número de crianças distribuídas por estabelecimento escolar do AEM. Confir-
ma-se visivelmente a receção de crianças oriundas de outras escolas para a EB de Pias em 2007/08. O 
mesmo acontece na EB do Vale do Mouro, Tangil em 2011/12 e na EB José Pinheiro Gonçalves em 2013/14.

Gráfico 47 Número de Crianças da Educação Pré-escolar, por escola e por ano letivo. Fonte: Dados internos da CMM

Como já foi referido, a oferta da educação pré-escolar não se limita às escolas do AEM, existindo no Con-
celho de Monção outra valência do setor social: Jardim Infantil da Santa Casa da Misericórdia.
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7.1.2 ENSINO BÁSICO
Recordando, o ensino básico divide-se em três ciclos e é neste formato que será exposto o número de 
alunos e a sua evolução.

O Gráfico 48 indica o número de alunos do ensino público e privado, os números apresentados são re-
ferentes a vários tipos de formações, como os cursos de educação e formação para adultos, e cursos vo-
cacionais, entre outros. A partir de 2015 passou a existir uma oferta no privado para o 1.º ciclo do ensino 
básico, alargada ao 5.º ano do 2.º ciclo (2019/20). 

De certa forma, este tipo de cursos/formações leva ao aumento dos níveis de qualificação da população 
residente, principalmente para aqueles indivíduos que não conseguiram concluir o nível de ensino no 
tempo previsto.

Debruçando-nos nos valores do ensino público, este é líder das preferências dos alunos para a frequência 
do ensino básico, mesmo com a entrada do Colégio do Minho na rede educativa do Concelho de Monção 
em 2015.

Gráfico 48 Alunos no Ensino Básico Privado e Público no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência – Norte e dados Internos da CMM.

O Anexo III - Número de Alunos do Ensino Básico no Concelho de Monção (AEM + Colégio do Minho + 
EPRAMI)  representa o número de alunos que ao longo dos tempos frequentaram o ensino básico no 
Concelho de Monção (por ciclos). Analisando o número total, em 2003/04 registaram-se 1641 alunos no 
ensino básico, o número registado mais elevado. Este número foi diminuindo até 2007/08 (1384), subindo 
ligeiramente em 2008/09 (1480) e 2009/10 (1532).

No ano letivo de 2012/13 registou-se a maior quebra de alunos no ensino básico, menos 205 alunos. Mes-
mo com o surgimento do Colégio do Minho, não foi possível recuperar o número de alunos alcançados 
anteriormente. Em 2019/20 registam-se 1225 alunos.

Na última década, o balanço do registo de alunos no Concelho de Monção, é de uma perda de 307 alunos, 
uma média de 30 alunos por ano.
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7.1.2.1 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
O 1.º Ciclo do Ensino Básico complementa os níveis do 1.º, 2.º, 3.º e 4º anos, como já vimos anteriormente, 
existindo escolha entre ensino público e privado.

O Gráfico 49 apresenta os valores do ensino público e privado, com apenas 3 registos de ensino privado 
no Concelho de Monção até 2014/15, valores que correspondem a “Processos de Reconhecimento, Valida-
ção e Certificação de Competências”, cursos de qualificação de indivíduos que não completaram este nível 
de ensino no seu devido tempo. A partir de 2015/16 registam-se os valores correspondentes ao número 
de alunos do Colégio do Minho.

Gráfico 49 Alunos Matriculados no 1.º Ciclo do Ensino básico Privado e Público no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência – Norte; Dados Internos da CMM; Dados Colégio do Minho.

O Anexo IV – Número de Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Monção representa não 
apenas a evolução do número de alunos ao longo dos anos letivos, mas as mutações que a rede escolar 
foi sofrendo no Concelho de Monção. Mais uma vez a questão do encerramento das escolas, visível na 
tabela onde se pode observar que em apenas 10 anos foram encerrados 32 estabelecimentos escolares 
do 1.º Ciclo.

Este encerramento contínuo dos estabelecimentos escolares criou constrangimentos na organização re-
partida dos alunos por escolas, isto porque, para além de enquadrar o aluno numa determinada escola, o 
transporte deste tinha que ser assegurado. Um encargo que foi aumentando com os consecutivos encer-
ramentos dos estabelecimentos escolares.

Para além desta circunstância agrava-se o baixo número de alunos a frequentar todo o 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. O Concelho de Monção tem vindo a perder alunos, como se pode observar no Gráfico 50, apesar de 
no ano letivo 2011/12 se verificar uma recuperação de 122 alunos.

Nos últimos três anos letivos verifica-se igualmente uma tendência de uma acentuada diminuição do 
número de alunos do 1º ciclo, registando apenas 411 (2019/20) alunos no AEM.
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Gráfico 50 Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do AEM. Fonte: Dados internos da CMM

O Gráfico 51 representa a evolução do número de alunos a frequentar os estabelecimentos escolares que 
permaneceram em funcionamento. Considerando que, em diferentes momentos, estas escolas acolheram 
os alunos dos estabelecimentos entretanto encerrados, não é possível tirar conclusão direta quanto à 
evolução da distribuição dos alunos pelas escolas. 

De qualquer forma, a Escola Básica José Pinheiro Gonçalves é a que reúne mais alunos ao longo dos anos 
letivos, tanto a EB de Pias, como a EB do Vale do Mouro em Tangil registam uma subida no número de 
alunos nos anos 2007/08 devido ao encerramento de escolas próximas e como consequência, da transfe-
rência de alunos. A EB de Estrada, Monção, em Mazedo, foi o estabelecimento que manteve o número de 
alunos mais constante.

Gráfico 51 Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, por escola do AEM e por ano letivo. Fonte: Dados Internos da CMM
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O 1.º Ciclo do Ensino Básico, para além dos estabelecimentos escolares do AEM, está também disponível 
no Colégio do Minho como ensino privado. Como já foi mencionado, este estabelecimento apenas se ins-
talou no Concelho de Monção no ano letivo 2015/16. Nesse ano apenas com uma turma do 1.º ano do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e depois prosseguindo as turmas para os anos escolares seguintes.  

Ao longo dos cinco anos letivos em exercício no Concelho de Monção, o Colégio do Minho tem aumentado 
o seu número de alunos. Em 2015/16 eram apenas 10 inscritos, passando este número para 73 inscritos 
em 2019/20, como se pode observar no Gráfico 52.

Gráfico 52 Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas Não Agrupadas do Concelho de Monção. Fonte: Dados fornecidos pelo Colégio 

do Minho.

7.1.2.2   2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
O 2.º Ciclo do Ensino Básico compreende os 5.º e 6.º anos de escolaridade.

No AEM, este ciclo de ensino é oferecido na Escola Básica Deu-la-Deu Martins e Escola Básica do Vale do 
Mouro, Tangil. O Colégio do Minho tem no presente ano letivo a primeira turma do 5º ano.

Os valores apresentados no Gráfico 53 representam novamente os cursos e formações para adultos que 
não concluíram com sucesso este nível no seu determinado tempo. Em 2009/10 o número de alunos do 
ensino privado foi de 245, o registo mais elevado. Este valor deve-se à frequência de Cursos de educação 
e formação para adultos e processos Reconhecimento Validação e Certificação de Competências. O ano 
letivo 2009/10 foi o ano em que se observou um equilibro entre o número de alunos a frequentar o ensino 
privado e o público, sendo que nos outros anos letivos a preferência dos alunos recai no ensino público.
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Gráfico 53 Alunos Matriculados no 2.º Ciclo do EB Privado e Público no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência – Norte e dados Internos da CMM.

O Anexo V – Número de Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico no Concelho de Monção representa a evo-
lução do número de alunos do 2.º Ciclo e os estabelecimentos escolares que dispõem destes níveis de 
ensino. Como se pode verificar, a EB de Pias manteve abertos o 5.º e 6.º anos apenas até 2006/07, porém, 
ao contrário das análises das outras tabelas, esta escola não encerrou, cingiu-se ao 1.º ciclo (até ao 4.º ano). 
Como consequência desta situação, tanto a EB Deu-la-Deu Martins como a EB do Vale do Mouro, Tangil, 
aumentaram os seus registos no que diz respeito ao número de alunos do 2.º Ciclo.

Referir novamente que o Colégio do Minho no presente ano letivo (2019/20) tem a primeira turma do 5.º 
ano (2.º ciclo), com 22 alunos.

O Gráfico 54 mostra a evolução do número total dos alunos do 2.º Ciclo no Concelho de Monção, com osci-
lações ao longo dos anos. Repare-se que no ano letivo (2018/19) excecionalmente, existe uma recuperação 
favorável deste número, de 266 alunos (2017/18) para 299 (2018/19).

Porém, no presente ano letivo (2019/20) registou-se novamente uma quebra deste número, de 19 alunos.  

Gráfico 54 Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico do AEM. Fonte: Dados Internos da CMM
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São evidentes as desigualdades entre as duas escolas, estando grande parte do volume de alunos reuni-
dos na EB Deu-la-Deu Martins, provavelmente pela sua localização no centro da zona urbana, como se 
pode observar no Gráfico 55.

No último ano letivo (2019/20) registou-se o número mais baixo na Escola Básica do Vale do Mouro, Tan-
gil. São apenas 28 alunos a frequentar o 2º ciclo, uma situação preocupante pelo facto de este número 
estar no limite mínimo do permitido. 

Gráfico 55 Número de Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico, por escola do AEM e por ano letivo. Fonte: dados Internos da CMM

7.1.2.3  3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
A completar o Ensino Básico está o 3.º Ciclo, constituído pelos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. O Agru-
pamento possui ainda uma oferta de CEF (Cursos de Educação e Formação). A EPRAMI constitui a oferta 
privada no Concelho no que concerne ao 3º ciclo.

Gráfico 56 Alunos Matriculados no 3.º Ciclo do Ensino básico Privado e Público no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência – Norte; Dados Internos da CMM; Dados EPRAMI.
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Podemos observar pelo Gráfico 56 que o número de alunos se distribui entre o ensino público e privado, 
este último com uma quebra significativa em 2011/12, com 184 alunos para 22 alunos em 2012/13. Também 
o número de alunos do ensino público teve uma quebra não tão notória como do privado, conseguindo 
manter um equilíbrio.

No Anexo VI – Número de Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico no Concelho de Monção podem observar-se 
as situações de mudança ao longo dos anos. Antes de iniciar a análise, saber que no ano letivo de 2008/09 
o ensino profissional da Escola Secundária de Monção apenas acolhia alunos do 8.º ano (13 alunos). Já nos 
anos letivos seguintes (2009/10 e 2010/11) eram apenas alunos do 9.º ano. A EPRAMI apenas lecionou os 
8.º e 9.º anos entre 2008/09 e 2010/11.

Já como AEM, em Tangil o número de alunos foi decrescendo ao longo dos anos, com uma ligeira recupe-
ração em 2017/18.

À semelhança da escola em Tangil, também em Monção houve um decréscimo geral do número de alunos 
desde 2013/14 até ao presente.

Fazer ainda referência à escola na freguesia de Pias que encerrou o ensino do 3.º ciclo no ano letivo de 
2006/07, passando estes alunos para os outros estabelecimentos escolares com esse ciclo de ensino: 
Escola Básica Deu-la-Deu Martins e Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil.

O Gráfico 57 dá-nos a perceção do número total de alunos que frequentam o 3.º Ciclo do Ensino Básico 
do AEM. Nota-se igualmente uma ligeira descida do número de alunos, registando apenas algumas recu-
perações nomeadamente entre 2007/08 e 2008/09 (80 alunos), entre 2008/09 e 2009/10 (40 alunos) e 
entre 2013/14 e 2014/15 (41 alunos).

No último ano letivo (2019/20) registaram-se 394 alunos, um ligeiro aumento do número de alunos (10), 
face ao ano anterior.

Gráfico 57 Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico do AEM, por ano letivo. Fonte: Dados Internos da CMM

De uma outra perspetiva, a análise do número de alunos nos gráficos seguintes espelha algumas das si-
tuações já abordadas anteriormente.

Observando o Gráfico 58 a partir do ano letivo 2007/08 alguns alunos do 3º ciclo do ensino básico migra-
ram para a Escola Secundária de Monção por questões logísticas. No ano letivo 2007/08 registou-se um 
aumento do número de alunos, continuando este número a crescer até ao ano letivo 2009/10, ano que se 
registou o maior número de alunos inscritos.
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Gráfico 58 Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica Deu-la-Deu Martins, por ano letivo. Fonte: Dados Internos da CMM

Relativamente à Escola Básica de Pias, o Gráfico 59 demonstra que após o pico máximo de 145 alunos no 
ano letivo 2005/06, teve no ano letivo seguinte o seu último ano de funcionamento no que concerne ao 
3º ciclo do ensino básico. 

Gráfico 59 Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico da Escola de Pias, por ano letivo. Fonte: Dados Internos da CMM
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Na Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil tem-se registado uma quebra significativa quanto ao número 
de alunos nos últimos anos. Na última década passou-se de 68 alunos para 49, uma diferença de 19 alu-
nos, como se pode observar no Gráfico 60 .

Gráfico 60 Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil, por ano letivo. Fonte: Dados Internos da 

CMM

Nos últimos três anos, o número de alunos inscritos no 3º ciclo na EPRAMI tem vindo a aumentar, passan-
do de 15 alunos (2017/18), para 46 (2019/20), como se pode observar pelo Gráfico 61.

Gráfico 61 Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico na EPRAMI de Monção, por ano letivo. Fonte: Dados Internos da CMM e Dados fornecidos 
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7.1.3  ENSINO SECUNDÁRIO (REGULAR E PROFISSIONAL)
Atualmente, no Concelho de Monção, o Ensino Secundário está dividido em duas modalidades: ensino re-
gular e ensino profissional. Qualquer aluno que tenha concluído com sucesso o ensino básico, pode optar 
por uma destas modalidades de ensino.

Numa perspetiva mais prática, o ensino profissional visa preparar os alunos para o mundo do trabalho 
através de um procedimento menos teórico e com exercícios semelhantes aos do contexto real do traba-
lho. Ao contrário, o ensino regular, com uma componente teórica estruturada, consegue facilitar de certa 
forma a continuidade para o ensino superior.

O Gráfico 62 representa o número de alunos matriculados no ensino secundário regular e profissional 
(público e privado) no Concelho de Monção. desde 2014/15 tem-se observado ligeiros aumentos no núme-
ro total de alunos até 2018/19, diminuindo consideravelmente em 2019/20.

Gráfico 62 Alunos Matriculados no Ensino secundário regular e profissional (público e privado) no Concelho de Monção. Fonte: Direção-

Geral de Estatísticas da Educação e Ciência – Norte e dados Internos da CMM.

O Gráfico 63 representa o universo de alunos que optam pelo ensino profissional, quer seja de carater 
público ou privado. Ao contrário do que se observa no ensino regular, os alunos que frequentam o ensino 
profissional tendem a preferir o ensino privado. De realçar que o leque de escolhas no ensino privado é 
mais variado (ver capitulo 6.2.3.).

Gráfico 63 Alunos Matriculados no Ensino Secundário Profissional, Público e Privado, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência – Norte; Dados Internos da CMM; Dados fornecidos pela EPRAMI.
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O Anexo VII – Número de Alunos do Ensino Secundário (Regular e Profissional) representa o número 
de alunos que no Concelho de Monção frequentam o ensino secundário, tanto o ensino regular como o 
profissional. O número de alunos tem vindo a diminuir com algumas recuperações, mas sempre com ten-
dência para baixar.

O Anexo IX – Número de Alunos por ano e Curso Profissional na EPRAMI em 2019/20 expõe o número de 
alunos por curso. Identificam-se as ofertas educativas que a EPRAMI disponibiliza aos alunos que prefe-
rem enveredar por este ensino, onde se nota a preferência pela mecatrónica automóvel.

O Gráfico 64 representa o universo de alunos que frequentam o ensino secundário, mas na vertente de 
ensino regular. Organizado em três anos de escolaridade é visível a evolução do número de alunos ao lon-
go dos anos, começando pelo 10.º ano, primeiro nível do ensino secundário, de 2006/07 (141) para 2007/08 
(92) verifica-se uma descida astronómica de 49 alunos. Visível é também a recuperação do número de 
alunos em 2012/13 (126 alunos), entre as oscilações.

No ano letivo 2019/20 confirmou-se a tendência da diminuição do número de alunos, registada pelo nú-
mero de matrículas no 10º ano com apenas 88 alunos.

Gráfico 64 Número de alunos do ensino secundário regular na escola secundária de monção. Fonte: Dados Internos da CMM

O Gráfico 65 representa o universo dos alunos que optaram pelo ensino profissional na Escola Secundária 
de Monção. Cursos e Formações que de certa forma conseguem atenuar o abandono e o insucesso escolar, 
permitindo que os alunos concluam a escolaridade obrigatória em alternativa ao ensino regular.

Gráfico 65 Alunos do ensino secundário profissional na escola secundária de monção. Fonte: Dados Internos da CMM
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7.2  DISTRIBUIÇÃO DE CRIANÇAS E ALUNOS      
NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Depois de uma análise da evolução do número de crianças/alunos ao longo dos últimos anos letivos, é 
importante perceber a origem destes e como estão distribuídos nos estabelecimentos. Esta investigação 
será uma ferramenta útil para posteriormente conseguir organizar as(os) crianças/alunos para os dife-
rentes estabelecimentos escolares.

Contudo, os estabelecimentos escolares não têm a total liberdade de definir os seus próprios critérios 
para a uma gestão melhorada dos recursos. Desta forma o Despacho Normativo n.º 6/2018 vem estabe-
lecer os procedimentos da matrícula, e respetiva renovação, e as normas a observar na distribuição de 
crianças e alunos. Na terceira parte do mesmo despacho, são estabelecidas as prioridades na matrícula, 
conseguindo desta forma atenuar possíveis desigualdades entre crianças e alunos.

Apesar da lei consagrar o livre direito de escolha da escola onde o aluno quer estudar, não podemos des-
cartar alguns fatores como a limitação física dos estabelecimentos. Neste sentido, é importante seriar os 
alunos quanto à sua prioridade de acesso aos estabelecimentos escolhidos. A definição desta prioridade 
é feita através de critérios como a idade da criança/aluno, a continuidade no mesmo estabelecimento 
escolar, o facto de possuir irmãos na mesma escola e ainda os alunos com necessidades educativas es-
peciais.

A Tabela 21 demonstra a correspondência do número de alunos com residência nas freguesias de abran-
gência pelos estabelecimentos escolares e aqueles que se encontram inscritos no estabelecimento escolar.

Na prática os estabelecimentos escolares devem dar preferência a crianças/alunos residentes na área de 
influência pedagógica. A titulo de exemplo, na Escola Básica de Estrada, Mazedo estão inscritos 122 alu-
nos, dos quais apenas 80 pertencem à área de influência pedagógica, sendo que como podemos confirmar 
nas tabelas que se seguem, 1 aluno é oriundo de outro concelho e 41 residem em freguesias fora da área 
de influência pedagógica deste estabelecimento escolar. 

Tabela 21 Distribuição dos Alunos por Estabelecimento Escolar e Área de Influência Pedagógica. Dados fornecidos pelo AEM à data de 

17/12/2018.

Com a gradual diminuição do número de crianças/alunos no Concelho de Monção, os números de vagas 
por estabelecimento escolar nem sempre são preenchidos na sua totalidade. Esta situação faz com que 
uma escola receba crianças/alunos oriundos de outras freguesias que não aqueles que à partida estava 
destinada, como iremos analisar adiante.

As próximas tabelas representam a realidade atual da distribuição de crianças/alunos no Concelho de 
Monção e a capacidade que os estabelecimentos escolares possuem para os acolher. Com os vários en-
cerramentos das escolas pelo Concelho, crianças/alunos foram enviadas para outras escolas da proximi-
dade, ficando desta forma mais distantes dos seus locais de residência. 

Estabelecimento Escolar Freguesias e Uniões de Freguesia que constituem a Área de Influência 
Pedagógica

Alunos da Área de 
Influência Pedagógica Alunos Inscritos

Escola Básica de Estrada, Mazedo UF Mazedo e Cortes 80 122
Escola Básica José Pinheiro 
Gonçalves

Barbeita, Bela, Longos Vales, UF Monção e Troviscoso 154 162

Escola Básica de Pias Abedim, UF Anhões e Luzio, Cambeses, Lara, Moreira, Pias, Pinheiros, 
Portela, UF Sago, Lordelo e Parada, Trute,UF Troporiz e Lapela

101 119

Escola Básica do Vale do Mouro, 
Tangil

Merufe, Podame, Riba de Mouro, Tangil, UF Ceivães e Badim, UF Messegães, 
Valadares e Sá, Segude

157 163

Jardim de Cortes UF Mazedo e Cortes 27 42

Escola Básica Deu- la-Deu Martins

Abedim, UF Anhões e Luzio, Barbeita, Barroças e Taias, Bela, Cambeses, 
Lara, Longos Vales, Moreira, Pias, Pinheiros, Portela, UF Mazedo e Cortes, 
UF Monção e Troviscoso, UF Sago, Lordelo e Parada, Trute, UF Troporiz e 
Lapela

463 491

Escola Secundária de Monção Concelho de Monção (completo) 465 465
Total 1447 1564

Distribuição dos Alunos por Estabelecimento Escolar
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Conforme as tabelas seguintes, podemos observar que cada escola oferece um ou mais níveis de ensino 
ou de educação, como referido anteriormente, e que por sua vez, estas escolas recebem crianças/alunos 
oriundos de certas freguesias.

No ato de matrícula na Escola Básica José Pinheiro Gonçalves têm prioridade, como já acima observamos, 
crianças/alunos residentes nas freguesias de Barbeita, Bela, Longos Vales e UF Monção e Troviscoso, mas 
aceita crianças/alunos oriundos de outras freguesias e até mesmo de outros Concelhos. Esta situação 
acontece devido às vagas que ficam por preencher e essencialmente pela preferência dos encarregados 
de educação no que diz respeito à escolha do estabelecimento escolar. De salientar o número de crianças/
alunos inscritos da UF de Mazedo e Cortes é próximo do número de alunos da UF de Monção e Troviscoso 
(Tabela 22).

Tabela 22 Proveniência de crianças/alunos da EB José Pinheiro Gonçalves. Fonte: Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)

Quanto à Escola Básica de Estrada, Monção (Tabela 24), as(os) crianças/alunos que têm prioridade neste 
estabelecimento são exclusivamente os que provêm da UF Mazedo e Cortes (80 crianças/alunos). Mas 
como mais uma vez as vagas não são preenchidas na sua totalidade, crianças/alunos de outras fregue-
sias conseguem inscrição neste estabelecimento escolar, um maior volume oriundos da UF de Monção e 
Troviscoso (9 crianças/alunos) e de Barbeita (11 crianças/alunos). 

Tabela 24 Proveniência de crianças/alunos da EB da Estrada, Mazedo. Fonte: Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)

Barbeita 13
Bela 17
Cambeses 6
Longos  Va les 20
Moreira 1
Pias 2
Pinheiros 1
Riba  de Mouro 1
Segude 1
UF Messegães , Va ladares  e Sá 1
UF Ceivães  e Badim 1
UF Mazedo e Cortes 86
UF Monção e Troviscoso 104
UF Troporiz e Lapela 3
Arcos  de Valdevez 1
Melgaço 1
Valença 3

262
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Barbeita 11
Bela 1
Cambeses 2
Longos  va les 2
Merufe 5
Moreira 3
Pinheiros 1
Segude 2
UF Messegães , Va ladares  e Sá 1
UF Ceivães  e Badim 2
UF Mazedo e Cortes 80
UF Monção e Troviscoso 9
UF Troporiz e Lapela 2
Valença 1

122
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No Jardim de Infância de Cortes (Tabela 23), à semelhança da Escola Básica de Estrada, Monção, têm prio-
ridade crianças residentes na UF de Mazedo e Cortes (27 crianças). Não existe tanta abrangência deste 
estabelecimento, pelo facto de possuir apenas educação pré-escolar, mesmo assim crianças oriundas de 
Merufe (2 alunos) estão inscritas neste estabelecimento. 

Tabela 23 Proveniência de crianças do Jardim de Infância de Cortes. Fonte: Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)

A Escola Básica do Vale do Mouro, Tangil (Tabela 25) é o estabelecimento mais distante do centro urbano 
do concelho. À exceção dos alunos abrangidos pela área de influência pedagógica, constata-se que apenas 
3 alunos da Freguesia de Barbeita e 1 da UF de Mazedo e Cortes estão inscritos, por opção, neste estabe-
lecimento. Esta procura reduzida, relativamente a este estabelecimento, poderá ter uma relação direta 
com a sua localização.

Tabela 25 Proveniência de crianças/alunos da EB do Vale do Mouro, Tangil. Fonte: Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)

A Escola Básica de Pias (Tabela 26) pode receber um grande número de alunos, pela  capacidade física das 
suas instalações. Estão no presente ano letivo inscritos 119 alunos oriundos de várias freguesias do Con-
celho de Monção.

Tabela 26 Proveniência de crianças/alunos da EB de Pias. Fonte: Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)

Bela 1
Cambeses 1
Lara 2
Merufe 2
UF Ceivães  e Badim 1
UF Mazedo e Cortes 27
UF Monção e Troviscoso 6
UF Troporiz e Lapela 3

43
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Barbeita 3
Merufe 35
Podame 10
Portela 2
Riba  de Mouro 27
Segude 17
Tangi l 35
UF Ceivães  e Badim 13
UF Mazedo e Cortes 1
UF Messegães , Va ladares  e Sá 20

163
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Tabela 26 Proveniência de crianças/alunos da EB de Pias. Fonte: Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)
 
Apesar de a maior parte dos alunos que frequentam a Escola Básica Deu-la-Deu Martins (Tabela 27) 
serem do Concelho de Monção, também recebe alunos de Concelhos vizinhos, como Melgaço e Valença.

Relembrar que este estabelecimento escolar se situa no centro urbano de Monção, onde grande parte da 
população reside, daí a UF de Mazedo e Cortes possuir 145 alunos e a UF Monção e Troviscoso 134.

Para além da população residente, alguns destes encarregados de educação poderão ter o seu local de tra-
balho sediado no centro urbano, daí preferirem inscrever os seus educandos num estabelecimento próximo.

Tabela 27 Proveniência de crianças/alunos da EB Deu-la-Deu Martins. Fonte: Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)

Abedim 8
Barroças  e Ta ias 3
Bela 2
Cambeses 11
Lara 14
Longos  va les 1
Moreira 13
Pias 27
Pinheiros 5
Portela 4
Trute 8
UF Anhões  e Luzio 2
UF Mazedo e Cortes 5
UF Monção e Troviscoso 7
UF Sago, Lordelo e Parada 5
UF Troporiz e Lapela 4

119
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Abedim 4
Barbeita 21
Barroças e Taias 10
Bela 22
Cambeses 18
Lara 6
Longos vales 20
Merufe 4
Moreira 18
Pias 25
Pinheiros 12
Portela 2
Riba  de Mouro 5
Segude 2
Trute 2
UF Anhões e Luzio 2
UF Ceivães  e Badim 5
UF Mazedo e Cortes 145
UF Messegães , Va ladares  e Sá 2
UF Monção e Troviscoso 134
UF Sago, Lordelo e Parada 10
UF Troporiz e Lapela 12
Melgaço 3
Valença 7

491
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A Escola Secundária de Monção (Tabela 28) é o segundo estabelecimento que atualmente incorpora um 
grande número de alunos de várias freguesias do Concelho de Monção e Concelhos vizinhos. Importante 
referir que até à data, todos os estabelecimentos referidos possuem critérios na aceitação de alunos de 
certas freguesias, enquanto que a Escola Secundária de Monção aceita alunos oriundos de qualquer lo-
calização. Esta situação torna-se obvia, pela razão de apenas existir uma escola secundária no Concelho 
de Monção, não podendo limitar, a nenhum aluno do Concelho, o acesso a este nível dentro da oferta 
disponível.

Mais uma vez, alunos oriundos de outros Concelhos preferem o ensino secundário em Monção, 8 alunos 
de Valença e 3 de Melgaço. Esta transferência deve-se essencialmente ao nível da preferência de cursos 
existentes na Escola Secundária de Monção e/ou pela inexistência de cursos nos Concelhos próximos.

Tabela 28 Proveniência de crianças/alunos da Escola Secundária de Monção. Dados internos da CMM (atualização janeiro 2020)

Abedim 4
Barbeita 25
Barroças  e Ta ias 12
Bela 21
Cambeses 17
Lara 8
Longos  va les 20
Merufe 12
Moreira 11
Pias 22
Pinheiros 7
Podame 1
Portela 6
Riba  de Mouro 13
Segude 6
Tangi l 12
Trute 7
UF Anhões  e Luzio 1
UF Ceivães  e Badim 8
UF Mazedo e Cortes 117
UF Messegães , Va ladares  e Sá 6
UF Monção e Troviscoso 88
UF Sago, Lordelo e Parada 14
UF Troporiz e Lapela 16
Valença 8
Melgaço 3

465
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7.3  INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR
Na conclusão do ensino secundário com sucesso, os alunos poderão optar pelo ingresso no ensino supe-
rior ou então enveredar pelo mundo do trabalho.

Como se pode observar pelo Gráfico 66, uma grande parte dos alunos optam pelo ensino superior, acres-
centando assim às suas habilitações literárias um nível superior, especializando-se numa área de eleição. 
De salientar que o ano letivo de 2014/15 foi o ano em que menos alunos ingressaram no ensino superior, 
dos 111 alunos que concluíram o 12.º ano apenas 69 (68%) ingressaram no ensino superior. O melhor regis-
to nesta década, foi o ano de 2007/08 com apenas 108 (92%) alunos a ingressarem no ensino superior. O 
ano letivo de 2017/18 regista o melhor resultado dos últimos três anos, com 80 (82%) alunos que ingres-
saram no ensino superior. Relativamente ao número de alunos que não ingressa no ensino superior, não 
existem dados que permitam concluir objetivamente o motivo da interrupção dos estudos.

Gráfico 66 “Relação entre os alunos que terminam o 12º ano e aqueles que ingressam no ensino superior”. Fonte: Dados fornecidos pelo AEM

Ainda que haja um grande número de alunos a seguir o nível superior de ensino, não é possível optar por 
permanecer no Concelho de Monção, pela inexistência de qualquer estabelecimento deste nível, levando 
os alunos a mudar a sua área de residência, por vezes até para fora do país. Mas esta escolha tem relação, 
por vezes, direta com as médias de acesso ao ensino superior, pelo facto de o acesso a este nível estar 
limitado aos alunos que possuem uma nota mínima para o ingresso.

O acesso ao ensino superior não é exclusivo aos alunos que frequentam o ensino secundário, os alunos 
que optaram pelo ensino profissional tem a mesma possibilidade de ingresso, realizando obrigatoria-
mente os exames nacionais, tal como os alunos do ensino regular.

A EPRAMI, escola de ensino profissional que prepara os alunos para o mundo do trabalho com uma for-
mação mais técnica, proporciona também o acesso ao ensino superior. Com um número inferior ao que 
possivelmente seria pretendido pela escola, são poucos os alunos que preferem seguir o ensino, candida-
tando-se assim a uma universidade ou a uma instituição superior. Durante a última década foram apenas 
53 os alunos que quiseram seguir o ensino superior, como se pode observar no Gráfico 67. O registo mais 
elevado em 2014/15 com a entrada de 10 alunos no ensino superior, em contraste com o ano letivo de 
2017/18 com apenas 2 alunos. Estes 53 alunos tiveram preferências diversas no que diz respeito às áreas 
de formação no ensino superior, como Hotelaria, Fisioterapia, Estética/Cosmetologia, Saúde e Bem-estar, 
Transportes e Logística, Tecnologia Automóvel, Intervenção Educativa e Creche, Energias Renováveis, 
Contabilidade e Gestão, Direito, Turismo, Mecânica, Ciências Informáticas e Filosofia (EPRAMI, 2019).
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Gráfico 67 Alunos Diplomados pela EPRAMI e Alunos a Ingressar no Ensino Superior. Fonte: Dados fornecidos pela EPRAMI

No mesmo Gráfico 67, pode observar-se simultaneamente o número de alunos diplomados pela EPRAMI, 
registando uma descida gradual nos últimos quatro anos letivos (2014/15 – 40 alunos; 2015/16 – 23 alu-
nos; 2016/17 – 17 alunos; 2017/18 – 14 alunos).

No Concelho de Monção não existe universidade, politécnico, instituto superior ou outro estabelecimento 
de ensino superior. Todavia, dois dos Concelhos vizinhos, Valença e Melgaço, possuem estabelecimentos 
onde é possível frequentar o ensino superior. Com áreas de diferentes oportunidades e preferências, 
os estabelecimentos próximos do Concelho de Monção pertencem ao Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo, com dois polos, Escola Superior de Desporto e Lazer (Melgaço) com apenas uma licenciatura em 
desporto e lazer e a Escola Superior de Ciências Empresariais (Valença) com um leque maior de ofertas 
formativas, com cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, pós-graduações e mestrados, to-
das as áreas orientadas para a vertente financeira e de gestão.

Embora haja esta proximidade com o ensino superior, muitos dos alunos optam por outros estabeleci-
mentos do ensino superior mais distantes.

Como se pode observar no Gráfico 68  e nas Tabela 29 e Tabela 30, durante a última década de inscrições, 
os alunos preferiram sempre o ensino universitário, à exceção do ano 2016 com um registo de 31 entradas 
em Universidades e 41 em Institutos Politécnicos. Apenas em 2012 se registou uma entrada numa Escola 
Superior (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril).
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Gráfico 68 Número de Alunos a Ingressar no Ensino Superior por tipo de Estabelecimento. Fonte: Dados internos do AEM

Tabela 29 Número de Alunos a ingressar no Ensino Superior em Universidades, por Estabelecimento. Fonte: Dados internos do AEM

Tabela 30 Número de Alunos a ingressar no Ensino Superior em Institutos Politécnicos e Escolas Superiores, por Estabelecimento. 

Fonte: Dados internos do AEM
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Total Universidade Instituto Politécnico Escola Superior

Estabelecimentos de Ensino Superior -  Universidade 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Universidade da Beira Interior 3 1 1 0 3 0 1 2 5 1 4
Universidade de Aveiro 7 4 4 4 6 7 3 6 1 2 6
Universidade de Coimbra 2 5 2 2 0 6 11 3 8 7 10
Universidade de Évora 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Universidade de Lisboa 0 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 8 10 14 6 1 6 3 2 0 6 2
Universidade do Algarve 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universidade do Minho 24 13 13 8 10 12 12 7 7 10 14
Universidade do Porto 24 23 6 11 9 12 9 10 6 12 9
Universidade dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Universidade Nova de Lisboa 1 0 1 0 1 3 3 3 2 1 3
Universidade Técnica de Lisboa 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Total 69 60 43 35 31 47 43 36 31 41 49
Nota: Não estão considerados os alunos que terminam o ensino secundário e ingressam no ensino superior estrangeiro.

Estabelecimentos de Ensino Superior -  IP e ES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 13 14 10 12 12 11 13 8 8 8 7
Instituto Politécnico Cávado e Ave 2 2 2 0 1 2 0 0 8 0 3
Instituto Politécnico de Castelo Branco 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Instituto Politécnico do Porto 5 8 8 3 10 10 14 13 8 8 11
Instituto Politécnico de Viseu 2 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0
Instituto Politécnico de Bragança 8 7 4 5 2 1 5 3 3 1 3
Instituto Politécnico de Leiria 0 4 1 1 1 3 2 0 1 0 0
Instituto Politécnico de Santarém 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Instituto Politécnico de Setúbal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto Politécnico de Coimbra 4 4 3 2 1 2 4 7 11 6 4
Instituto Politécnico de Lisboa 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Instituto Politécnico de Tomar 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Instituto Politécnico da Guarda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 39 42 28 28 29 31 40 33 41 25 31
Nota: Não estão considerados os alunos que terminam o ensino secundário e ingressam no ensino superior estrangeiro.
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A escolha entre universidade e instituto politécnico ou escola superior cabe ao aluno no momento de 
candidatura, mesmo sendo esta uma opção com múltiplos fatores influenciadores na decisão. Nota-se 
que, ao longo dos anos, esta preferência foi-se alterando e diversificando. Inicialmente uma eleição pelos 
estabelecimentos universitários e durante alguns anos uma aproximação do número de candidaturas do 
ensino universitário e institutos, como em 2012, 2014 e 2016, retomando nos últimos anos a preferência 
pelas universidades.

O Gráfico 68 representa o número de alunos que ingressa na universidade por estabelecimento, número 
que foi oscilando, registando uma quebra significativa entre 2008 (108 inscrições) e 2012 (60 inscrições), 
recuperando em 2013 (78 inscrições) e 2014 (83 inscrições). No último ano com dados disponíveis (2018), 
observou-se a uma ligeira recuperação com 80 inscrições.

Neste estudo importa compreender para onde se deslocam os alunos após o ensino secundário e ainda 
saber quais os cursos que passam a frequentar, isto para que no futuro, após a conclusão do nível supe-
rior, seja possível recuperar esta mão de obra qualificada como forma de investimento no Concelho de 
Monção.

Nas Tabela 29 e Tabela 30 consegue perceber-se quais as Universidades e Instituições que geram maior 
interesse nos alunos, como a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo e o Instituto Politécnico do Porto.

Quanto às orientações das áreas de formação pode perceber-se que existe um interesse diversificado 
(Anexo X – Número de Alunos a Ingressar no Ensino Superior por Estabelecimento de Ensino Superior e 
Ano e; Anexo XI – Número de Alunos a Ingressar no Ensino Superior por Áreas (última década).). Durante 
a década em análise (2008-2018), os cursos com mais inscrições foram: Enfermagem (39), Gestão (31), 
Direito (27), Medicina (26), Engenharia Mecânica (23), Economia (21) e Turismo (21). Estes cursos fazem 
parte do top 7 de preferência dos alunos do Concelho de Monção.

7.4  DESEMPENHO DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
A tarefa de definir o sucesso ou o insucesso escolar num determinado estabelecimento escolar não é 
simples. A conceção de critérios que consigam tornar o sucesso e o insucesso escolar alvo de avaliação e 
comparação é, inevitavelmente, alvo de críticas de várias posições. Ora, se por um lado temos um aluno 
que pode achar que os objetivos estabelecidos pela escola estão acima dos níveis de capacidade dele, 
poderemos ter outro aluno que considera, esses mesmos objetivos, limitados. O mesmo pode acontecer 
com a opinião dos encarregados de educação e de outros agentes do sistema educativo. Fatores externos 
interferem igualmente na perceção e definição destes conceitos, como as políticas públicas, ideologias 
fincadas e cultura de cada região, entre outras.

Apesar destas divergências, as escolas são avaliadas consecutivamente, segundo a Lei n. º 31/2002, de 20 
de dezembro, que veio aprovar o sistema de avaliação de educação e do ensino não superior. Este regime 
estabelece que o controlo de qualidade se deve aplicar a todo o sistema educativo com vista à promoção 
da melhoria, da eficiência e da eficácia, da responsabilização e da prestação de contas, da participação e 
da exigência, e de uma informação qualificada de apoio à tomada de decisão.

Quando a Avaliação Externa é realizada, também a autoavaliação efetuada internamente pela escola é 
alvo de análise. É possível então que a Avaliação Externa seja moldada pelos valores da autoavaliação.

Mas o que é realmente a Avaliação Externa? É uma ferramenta de medida do sucesso escolar, avaliando 
a escola ou o agrupamento de escolas em determinado espaço de tempo. Neste sentido, o Agrupamento 
de Escolas de Monção foi alvo de uma avaliação em 2016, onde a equipa de análise se baseou na autoa-
valiação da escola, ou seja, partindo dos indicadores de sucesso académico dos alunos, das respostas aos 
questionários de satisfação da comunidade, e da realização de entrevistas. O resultado pretendido por 
este tipo de avaliações é precisamente melhorar os pontos fortes que o AEM tem vindo a fortalecer e por 
sua vez, combater os pontos menos desenvolvidos.
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Esta última Avaliação Externa colocou o AEM num nível mediano, com um registo de “Bom” numa escala 
de 5 níveis (Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente). Para compreender um pouco melhor a 
avaliação realizada no AEM, foram considerados alguns domínios específicos, como: os resultados acadé-
micos, resultados sociais, reconhecimento da comunidade, planeamento e articulação, práticas de ensino, 
monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens, liderança, gestão, autoavaliação e melhoria.

Antes desta última Avaliação Externa, surge em 2001 o chamado Ranking das escolas em Portugal, onde 
todos os estabelecimentos escolares são avaliados e colocados em ordem segundo os resultados dos 
exames do 12.º ano. Esta fórmula veio criar alguma controvérsia, devido a possíveis injustiças no que diz 
respeito às comparações entre escolas. Mesmo assim, não houve qualquer entrave à sua execução.

Como se pode observar na pirâmide (Tabela 31), nos dados relativos a 2018, os estabelecimentos escolares 
existentes no distrito de Viana do Castelo e as suas respetivas posições no Ranking nacional. De salien-
tar que a maioria das escolas são de natureza pública, o Colégio do Minho é o único estabelecimento de 
natureza privada (o único que entra no ranking).

Escola Secundária de Santa Maria Maior (Viana do Castelo) 62.º
Colégio do Minho (Viana do Castelo) 71.º
Escola Secundária de Monserrate (Viana do Castelo) 84.º
Escola Secundária de Ponte de Lima (Ponte de Lima) 85.º
Escola Básica e Secundária de Valdevez (Arcos de Valdevez) 99.º
Escola Básica e Secundária de Arcozelo (Ponte de Lima) 191.º
Escola Básica e Secundária de Ponte da Barca (Ponte da Barca) 247.º
Escola Básica Sidónio Pais (Caminha) 263.º
Escola Básica e Secundária Arga e Lima (Viana do Castelo) 284.º
Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho (Valença) 333.º
Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira (Vila Nova de Cerveira) 344.º
Escola Básica e Secundária Pintor José de Brito (Viana do Castelo) 375.º
Escola Secundária de Monção (Monção) 385.º
Escola Básica e Secundária de Monte da Ola (Viana do Castelo) 401.º
Escola Básica e Secundária de Barroselas (Viana do Castelo) 434.º
Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura (Paredes de Coura) 474.º
Escola Básica e Secundária de Melgaço (Melgaço) 490.º

Tabela 31 Ranking das Escolas Distritais em 2018 - Viana do Castelo. Fonte: Jornal Público

A Escola Secundária de Monção ficou pelo 385.º a nível nacional, enquanto que a nível distrital se en-
contra em 13º lugar (13/17). Comparativamente com os Concelhos vizinhos, fica atrás da Escola Básica e 
Secundária de Valdevez, nos Arcos de Valdevez, com uma distância significativa de 286 posições. Acima de 
Monção, no ranking, está também a Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho (Valença) com uma 
distância de 52 posições. Relativamente a Melgaço e Paredes de Coura, Monção possui a melhor posição: 
Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura (89 posições) e Escola Básica e Secundária de Melgaço 
(105 posições).

Uma outra visão sobre a avaliação das escolas, conhecida desde 2001 é a apresentação de um Ranking, 
como já vimos acima, onde a Escola Secundária de Monção se localiza em 385.º em 2018. Mas perceber o 
verdadeiro progresso desta escola, ou melhor dizendo, do nível secundário, é fundamental.

O Gráfico 69 apresenta as várias posições que o ensino secundário foi tendo ao longo dos últimos anos. 
Desde 2015 que se observa a uma melhoria considerável, uma subida de 238 posições no Ranking das 
escolas em Portugal. No último ano (2018), Monção voltou a ter uma recaída de 113 posições.
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Gráfico 69 Ranking - Escola Secundária de Monção - 2018. Fonte: Jornal Público

7.5  ABANDONO ESCOLAR
Já aqui foi abordada a temática do abandono escolar no Concelho de Monção, mas nunca será de mais 
perceber as motivações que levam a(o) criança/aluno a abandonar o ensino. Fazendo apenas um ponto de 
situação do que representa o abandono escolar, uma interrupção da frequência do sistema de ensino, leva 
a um afastamento, praticamente irreversível, do aluno. No entanto, a definição de afastamento deverá ser 
enquadrada no âmbito da obrigatoriedade do ensino e nas consequências legais do seu incumprimento.

Ora, quando nos deparamos com este tipo de situações, será a entidade do sistema de educação, o es-
tabelecimento escolar que o aluno frequenta, que deverá ser o primeiro a desencadear o processo de 
investigação sobre este abandono.

Na prática, o AEM procede de forma preventiva, num caso de possível abandono, com avisos contínuos. 
Quando um aluno possui faltas frequentes sem justificação, o professor é o primeiro a informar o AEM e 
como consequência, será este último a entrar em contacto com os encarregados de educação para que se 
percebam os motivos do afastamento. No caso de não existir possibilidade de contacto com encarregados 
de educação, o AEM conduzirá o caso para a instituição de proteção de menores.

O abandono escolar reportado à interrupção prolongada da escolaridade obrigatória e à saída definitiva 
do sistema de ensino sem a ter concluído tende a constituir-se como um ilícito, independentemente da 
eficácia sancionatória ou da maior ou menor recriminação social que lhe estiver associada.

7.5.1  RESULTADOS ESCOLARES DOS ALUNOS – PROGRESSÃO
Se até agora nos baseamos no número de alunos e na sua evolução no Concelho de Monção e até mesmo 
no estudo da escolaridade da população, neste ponto será debatido o número do sucesso escolar dos 
níveis do ensino. Este indicador – sucesso escolar – representa uma medida onde se consegue perceber 
a situação escolar de um aluno que termina com sucesso o nível de ensino que frequenta, tendo direito à 
atribuição do respetivo diploma.

O Gráfico 70 representa a taxa de sucesso escolar no AEM, dos níveis do ensino básico e do secundário. 
Evidentemente que esta transição depende da capacidade que o aluno tem para superar os níveis que 
lhe são colocados ao longo do seu percurso escolar, mas existem outros que influenciam este progresso. 
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Desde a qualidade do estabelecimento escolar, o apoio e estabilidade financeira do agregado familiar, os 
recursos humanos (docentes e não docentes), percurso entre casa e estabelecimento escolar e vice-versa. 
Poderíamos continuar a descrever os fatores que podem influenciar este processo, mas primeiro temos 
que compreender os números do Concelho de Monção e depois identificar os problemas, isto porque é im-
portante ter a perceção das carências para desta forma conseguir minimizá-las com medidas adequadas.

Através do Gráfico 70 podemos observar a taxa de sucesso dos alunos que frequentam o ensino das es-
colas do AEM, tanto do ensino básico como do ensino secundário, ambos em comparação com a taxa a 
nível nacional.

Quanto ao ensino básico, a taxa de sucesso registada no AEM foi sempre superior ao registo nacional, um 
dado relevante e favorável para o Concelho, alcançando um valor máximo no ano 2017/18 com 98,97%, 
muito próximo dos 100% de sucesso escolar.

Quanto ao ensino secundário observa-se que existem dois anos letivos onde a taxa de sucesso nacional é 
ligeiramente superior ao registo do AEM, recuperando no último ano letivo (2017/18) com uma subida de 
7,22%. A nível interno do AEM em 2014/15 registou-se o valor mínimo de 77,95%, considerando-se assim 
o pior ano a nível do sucesso escolar. Todavia, o valor mais elevado foi no último ano letivo (2017/18) com 
um valor de 91,94%.

Gráfico 70 Taxa de sucesso do ensino básico e secundário do AEM e a nível nacional. Fonte: Dados internos do AEM

No geral, os dois níveis de ensino, básico e secundário, registam valores positivos. Não significa isto que 
deva haver uma despreocupação sobre os motivos da minoria que não consegue progredir, porque o ob-
jetivo comum é obter um resultado cada vez melhor, mesmo que este já seja considerado bom.

Analisando a Tabela 32, consegue observar-se a evolução e/ou permanência dos alunos que frequentam 
o ensino no AEM. A mesma tabela desagrega os dados por alunos transitados (evolução de ano dentro do 
mesmo ciclo de ensino) e alunos aprovado (terminam com sucesso o ciclo de ensino).

Duas observações: (a) note-se que na linha da educação pré-escolar não possui referência alguma de nú-
mero de crianças, isto porque estas não transitam nem são aprovadas para que passem ao nível seguinte. 
Estas crianças deixam de frequentar a educação pré-escolar quando atingem a idade certa para iniciar o 
ensino básico; (b) o número total de alunos não corresponde à soma do número de alunos que transitam 
/ não transitam e aprovou / não aprovou, porque não estão representados os alunos que se encontram 
nas outras situações (anulação da matricula, transferido, em processo de avaliação, exclusão por faltas, 
prosseguem / não prosseguem e falecimento).
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Analisando os resultados do ensino básico, entre aqueles que transitam e não transitam e os que apro-
vam e não aprovam, existem valores a considerar positivos. Especialmente nos registos da percentagem 
dos alunos que aprovam, passando de 28.76% (2015/16) para 35.07% (2017/18), acompanhados com a di-
minuição da percentagem dos alunos que não aprovam e “outros”. Relativamente aos alunos que transi-
tam e não transitam, os valores apresentam-se sem grandes oscilações, sendo que em 2015/16 atingiu-se 
o valor mais elevado dos alunos que transitam com 63.44%. No entanto, os “Outros” registam valores 
superiores à percentagem dos que não transitam.

Tabela 32 Percurso efetuado pelos alunos. Dados do AEM

Relativamente ao ensino secundário, verificou-se que a percentagem de alunos que transitam teve um 
mínimo registado em 2014/15 com 55,84%, aumentando ligeiramente no ano seguinte e mantendo-se as-
sim nos anos seguintes, sem grandes inconstâncias. A percentagem dos alunos que não transitam regis-
tou um pico máximo em 2016/17 com 4.78%, baixando para 1.74 em 2017/18 (valor mais baixo). A categoria 
dos “Outros” representa uma fração considerável de alunos, com 5.92% em 2017/18. A conclusão do ensino 
secundário chega com o fim do ensino obrigatório. A percentagem dos alunos que aprovam é ligeiramente 
baixa comparativamente com a percentagem dos alunos que não aprovam. Existe uma diferença reduzi-
da entre aqueles que aprovam e não aprovam, um resultado que se espera transformar. Outra situação é 
o fato de os “Outros” representarem 5.92% em 2017/18 enquanto que 7.32% não aprovaram.

Quanto ao ensino profissional (AEM) os alunos que frequentam este ensino estão sujeitos a uma avalia-
ção distinta. Como se pode observar, a inexistência de dados nas colunas de “Transitou” e “Não Transitou” 
significa que, de um ano para o outro, os alunos não estão sujeitos a uma avaliação que os retenha no 
próprio ano. Ora, existe a possibilidade de transitar de ano, mesmo que tenham unidades curriculares 
retidas. Por este motivo, explica-se a alta percentagem da coluna os “Outros”, onde estão inseridos grande 
parte dos alunos “em processo de avaliação”. Embora não haja elementos suficientes para analisar, esti-

Ano Letivo Nível de Ensino Transitou Não Transitou Aprovou Não Aprovou Outros Total
Pré-escolar
Básico 60,50% 2,71% 32,15% 2,17% 2,48% 100,00%

Secundário ¹ 63,66% 2,62% 20,64% 10,17% 2,91% 100,00%

Ensino Profissional 33,68% 8,42% 57,90% 100,00%

Pré-escolar 0,00% 0,00%

Básico 62,67% 2,87% 29,82% 2,32% 2,32% 100,00%

Secundário¹ 62,28% 2,63% 23,68% 8,19% 3,22% 100,00%

Ensino Profissional 48,49% 51,52% 100,00%

Pré-escolar
Básico 59,75% 2,43% 33,05% 1,80% 2,98% 100,00%

Secundário¹ 55,84% 2,27% 22,08% 14,94% 4,87% 100,00%

Ensino Profissional 50,00% 50,00% 100,00%

Pré-escolar
Básico ² 63,44% 2,44% 28,76% 0,97% 4,39% 100,00%

Secundário¹ 58,94% 1,99% 20,53% 10,93% 7,62% 100,00%

Ensino Profissional 14,71% 26,47% 58,82% 100,00%

Pré-escolar
Básico³ 61,13% 0,66% 33,17% 0,91% 4,14% 100,00%

Secundário¹ 58,70% 4,78% 18,09% 12,97% 5,46% 100,00%

Ensino Profissional 100,00% 100,00%

Pré-escolar
Básico ⁴ 60,82% 0,84% 35,07% 0,17% 3,10% 100,00%

Secundário¹ 58,19% 1,74% 26,83% 7,32% 5,92% 100,00%

Ensino Profissional 30,65% 69,36% 100,00%

¹ Ensino Secundário Regular

² Ensino Básico Regular e Vocacional

³ Ensino Básico Regular, Vocacional, Domésctico e CEF

⁴ Ensino Básico Regular, Doméstico e CEF

2015/16

2016/17

2017/18

Percurso efetuado pelos alunos

2012/13

2013/14

2014/15
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ma-se que o ano letivo 2015/16 tenha sido o que apresentou piores resultados. Apenas aprovaram 14.71% 
dos alunos, 26.47% não aprovaram e 58.82% representam os “Outros”. 

Em síntese, a generalidade dos alunos obtém uma boa prestação ao longo dos anos, conseguindo frequen-
tar o ensino de forma contínua. 

7.6  APOIOS SOCIAIS
Os apoios sociais são, na sua maioria uma alavanca para as famílias mais desfavorecias, que carecem de 
ajuda para conseguir manter alguma estabilidade financeira. De forma a reduzir número de famílias des-
favorecidas no Concelho de Monção, a Câmara Municipal intervém de forma proactiva, nomeadamente 
na área da Educação, facultando meios a estas famílias para que os alunos não abandonem o ensino.

A responsabilidade do Ministério da Educação, simultaneamente com a do Município relativamente à 
promoção de medidas de combate à exclusão social e de igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 
escolar, assume especial relevância não só para assegurar a continuidade como para reforçar o apoio 
socioeducativo.

A Câmara Municipal de Monção funciona como uma entidade que, de certa forma, regulamenta e moni-
toriza estes apoios, em que o trabalho de apoio é visto como resultante de uma organização ativa e inte-
grada, onde diferentes agentes municipais, educativos e públicos agem estrategicamente num sistema de 
interdependências sociais com vista à prossecução do trabalho em conjunto.

A atribuição de apoios nem sempre é solicitada diretamente pelas famílias, existindo casos em que, é a 
própria câmara ou a escola, a observar casos alarmantes e a agir em conformidade para a prestação do 
devido auxílio.

Ora, os apoios sociais escolares traduzem-se num conjunto de medidas destinadas a garantir a igualda-
de de oportunidades de acesso e sucesso escolar a todas as crianças e alunos, e a promover medidas de 
apoio socioeducativo destinadas às crianças e aos alunos de agregados familiares cuja situação económi-
ca determina a necessidade de comparticipações financeiras. Neste seguimento, nos seguintes gráficos 
vão ser analisados os “níveis” das necessidades das famílias do Concelho.

À semelhança de outros Municípios, Monção possui dois escalões de ajudas, Escalão A e Escalão B, que 
são atribuídos em conformidade com os escalões da Segurança Social.

No 1.º Ciclo os alunos de famílias desfavorecidas têm a possibilidade de aderir aos escalões referidos. Os 
alunos que possuírem escalão A têm direito a ajuda para livros e material escolar. No caso de o estabe-
lecimento de ensino possuir cantina escolar, transporte para cantina próxima ou refeição transportada, 
estes alunos beneficiarão de refeição gratuita. Já os alunos que possuem o escalão B têm direito a ajuda 
para livros e material escolar até 50% do valor atribuído ao anterior escalão. No caso de o estabelecimen-
to de ensino possuir cantina escolar, transporte para cantina próxima ou refeição transportada, estes 
alunos beneficiarão de refeição a metade do preço máximo estipulado por aluno.

Para compreender exatamente o que acontece no Concelho de Monção o Gráfico 71 revela a percentagem 
de alunos com escalão no 1.º Ciclo entre os anos letivos 2013/14 e 2019/20. Para facilitar a interpretação 
do gráfico, a cor vermelha representa o total (%) de alunos que são abrangidos pelo Escalão A e Escalão B 
do 1.º Ciclo. Verifica-se, desta forma, que um grande número de alunos solicita e necessita de apoios. Du-
rante os anos letivos representados no gráfico, 2017/18 foi o ano em que mais se apoiaram famílias, este 
resultado justifica-se com a relação entre o universo total de alunos e o número de alunos com escalões.

Entre 2013/14 e 2015/16 a percentagem de alunos com Escalão A foi sempre superior à de alunos com 
escalão B, isto significa que, para além das famílias solicitarem apoios, o nível de necessidade foi maior. 
Recordando que estes apoios são concedidos segundo o rendimento das famílias, este resultado até 2016 
foi alarmante, expressando um poder económico dos agregados familiares destes alunos muito limitado. 
Revela uma carência financeira por parte das famílias, uma incapacidade de suportar as despesas da 
educação no 1.º Ciclo, prejudicando desta forma o percurso escolar dos alunos.
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Gráfico 71 Evolução de alunos com apoios socias (1.º Ciclo) - Escalão A e Escalão B (%). Fonte: Dados internos da CMM

Em 2016/17 e 2018/19 a percentagem de alunos com Escalão A foi menor que o número de alunos com 
Escalão B, este resultado pode traduzir-se como uma melhoria da qualidade económica dos agregados 
familiares dos alunos. Em contrapartida, foi o ano letivo que registou uma maior percentagem de alunos 
com Escalão A e Escalão B. no último ano letivo registou-se o menor valor dos últimos anos, com apenas 
35.07% de alunos com escalão.

A educação pré-escolar é igualmente alvo de solicitações de apoios sociais, e da mesma forma que os alu-
nos estão escalados no 1.º Ciclo, o mesmo acontece no ensino pré-escolar. Ou seja, são atribuídos escalões 
– Escalão A e Escalão B – às crianças, conforme as necessidades e carências dos agregados familiares.

Relacionando da mesma forma os valores do universo total de crianças com o número total de crianças 
com escalões, pode considerar-se o ano letivo de 2018/19 o ano em que mais crianças obtiveram esca-
lão, mostrando novamente uma fragilidade económica dos agregados familiares, como se pode observar 
no Gráfico 72. Em contrapartida, seguinte (2019/20) apresenta valores mais satisfatórios, onde apenas 
31,66% do total dos alunos usufruíram do Escalão A e Escalão B.

Gráfico 72 Evolução de crianças (%) com apoios sociais (educação pré-escolar) - Escalão A e Escalão B. Fonte: Dados internos da CMM

No Ensino Secundário os alunos recebem igualmente apoios, através da atribuição de escalões (Escalão 
A e Escalão B).
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O Gráfico 73 representa o número de alunos com apoios, num período de tempo diferente relativamente 
ao dos gráficos anteriores. A informação do gráfico foi extraída do Relatório Anual (2014/15 – 2015/16 
– 2016/17) do Serviço de Educação, podendo não estar em total concordância com o número de alunos 
apresentados anteriormente.

Gráfico 73 Evolução do número de alunos por ano do ensino secundário com apoios sociais - Escalão. Fonte: Relatório Anual do Serviço 

de Educação.

No Gráfico 73, pode observar-se que o número de alunos sem escalão é sempre superior ao número de 
alunos com Escalão (A+B). Em 2014/15 o número de alunos com escalão A e escalão B foi bastante equi-
librado, enquanto que em 2015/16 existiram mais alunos com o escalão A do que o escalão B, com uma 
diferença de 7 alunos. Já no ano 2016/17 esta diferença acentua-se para 9 alunos.

Para além dos apoios sociais, através da atribuição de escalões, os alunos são ainda apoiados com a 
prestação do serviço de transportes escolares, que no ano letivo 2018/19 começaram a ser gratuitos para 
todos os alunos, não sendo uma exclusividade dos alunos até ao 9.º ano do 3.º Ciclo. Isto quer dizer que 
todos os passes dos alunos são inteiramente comparticipados pela Câmara Municipal de Monção.

O Gráfico 74 representa a percentagem de crianças/alunos que usufruem do transporte escolar no Con-
celho de Monção, por nível de ensino ou nível de educação. A percentagem de alunos apresentada corres-
ponde ao número de alunos com transporte sob o total de alunos do ano letivo respetivo.

Entre 2013/14 e 2015/16, o 2-º ciclo apresentava o maior volume de alunos transportados, passando para a 
frente o 3.º ciclo com mais alunos a serem transportados nos anos 2016/17 e 2017/18. No último ano letivo, 
os que mais foram transportados foram os alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

Gráfico 74 Crianças/alunos (%) transportados por ensino, no Concelho de Monção. Fonte: Dados internos da CMM
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Quanto ao 2.º Ciclo, no ano letivo de 2014/15 foram transportados mais alunos do que nos outros anos. No 
3.º ciclo verificou-se, à semelhança do 1.º ciclo, um aumento progressivo da percentagem de alunos trans-
portados, à exceção do ano 2018/19 com uma descida de 8,40%. Já no ensino secundário, a percentagem 
de alunos transportados teve uma quebra no ano letivo de 2017/18, aumentando novamente em 2018/19 
em 29,67%.

No último ano letivo verificou-se à diminuição generalizada em todos os níveis de ensino, relativamente 
aos alunos transportados. 

Para se ter uma ideia real sobre o número de crianças/alunos que são transportados no Concelho de 
Monção, o Gráfico 75 indica que, à exceção dos anos letivos 2016/17, 2018/19 e 2019/20, houve sempre 
menos crianças/alunos a serem transportados do que não transportados.

Gráfico 75 Crianças/alunos transportados e não transportados, no Concelho de Monção. Fonte: Dados internos da CMM

A atribuição de escalões e a possibilidade de usufruir dos transportes escolares são benefícios dispo-
níveis para todas as crianças e alunos do Concelho de Monção, contudo os auxílios a estes e aos seus 
agregados familiares abrangem também as refeições escolares. São atribuídos três níveis de senhas – A, 
B e C, dependendo da necessidade financeira.

Para entender um pouco da dinâmica dos valores atribuídos às senhas de refeição é necessário perceber 
que as cantinas das escolas do AEM estão divididas: a) pelas que são geridas pela Câmara Municipal de 
Monção e b) pelas que ainda estão sob a alçada do Ministério da Educação.

A Tabela 33 representa o valor dado a cada senha, segundo a entidade que gere. A Escola Secundária de 
Monção e a Escola Básica Deu-la-Deu são os únicos estabelecimentos escolares que continuam a ser 
administradas pelo Ministério da Educação, no que diz respeito à gerência das cantinas. Os restantes 
estabelecimentos escolares do AEM são geridos pela Câmara Municipal de Monção, sendo o valor destas 
senhas inferior às do Ministério da Educação.

Porém, com a recente transferência de competências para as autarquias, a gestão das cantinas (entre 
outras áreas) será inteiramente da responsabilidade da Câmara Municipal de Monção.
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Ministério da Educação Câmara Municipal de Monção

ESM, EB Deu-la-Deu Martins e EB do Vale 
do Mouro, Tangil (5.º e 6.º ano)

Restantes estabelecimentos do AEM  (EB 
do Vale do Mouro, Tangil (1º a 4.º ano)

Senha A - -
Senha B 0,73 € 0,70 €
Senha C 1,46 € 1,40 €

Tabela 33 Senhas de Refeição (Ministério da Educação e CMM)

Relativamente aos níveis das senhas, às crianças e aos alunos com mais necessidades são atribuídas as 
senhas A, estando totalmente dispensados de qualquer pagamento. As senhas B são atribuídas às crian-
ças e aos alunos com determinadas necessidades pagando apenas metade do valor integral da senha. 
As senhas C são para as/os restantes crianças/alunos que podem pagar a totalidade do valor da senha. 
Como se pode verificar na Tabela, a diferença de valores entre as senhas do Ministério da Educação e as 
da Câmara Municipal de Monção é de 0,06€ nas senhas C e de 0,03€ nas senhas B.

Como se pode observar no Gráfico 76 o número de crianças na educação pré-escolar apoiadas em refei-
ções escolares tem vindo a diminuir. No ano letivo 2014/15 o número de crianças com senhas A e B era 
exatamente igual, valor este, que mesmo assim, ficava abaixo do número de crianças sem escalão. No 
seguinte ano letivo, o número de crianças com senhas A diminuiu comparativamente ao número de crian-
ças com senhas B, que por sua vez aumentou. No ano letivo de 2016/17 verificou-se a mesma situação, 
mas com um registo inferior do número de crianças com senhas A e B. No ano letivo 2019/20 registou-se 
o valor mais baixo de crianças com escalão A e B.

Quanto ao 1.º Ciclo, o número de alunos com senhas A é superior ao número de alunos com senhas B até 
ao ano letivo 2016/17, tendência que se inverte até ao presente, como se pode observar no Gráfico 77. No 
ano letivo 2019/20 regista-se o menor número de alunos a beneficiar de escalão.

Gráfico 76 Crianças apoiados em refeições escolares, no nível da educação pré-escolar, Concelho de Monção. Fonte: Dados internos da 

CMM
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Gráfico 77 Alunos apoiados em refeições escolares, no 1.º Ciclo, Concelho de Monção. Fonte: Dados internos da CMM

Dando seguimento aos apoios sociais que são atribuídos às crianças e aos alunos no Concelho de Monção, 
a comparticipação em livros e material escolar é igualmente um contribuo para os agregados familiares, 
como uma forma de suportar as despesas do ensino.

No Gráfico 78 pode observar-se a quantidade de alunos que usufruíram desta comparticipação, divididos 
em escalões, conforme as necessidades, - Escalão A e Escalão B. Embora seja um universo ainda com um 
número consideravelmente preocupante, o fato de existir um número de alunos com Escalão B superior 
ao Escalão A, pode ser um aspeto positivo, considerar até que os agregados familiares têm necessidades 
reduzidas. Menos positivo é a visível subida do número de alunos que usufruem da comparticipação de 
material escolar com escalão B em 2018/19.

Gráfico 78 Crianças/alunos que usufruem da comparticipação em livros e material escolar, Concelho de Monção Fonte: Dados internos 

da CMM

Para concluir o tema dos apoios sociais, o Município de Monção consegue ainda proporcionar aos alunos 
que ambicionem ingressar no ensino superior, apoios em forma de bolsas, como incentivos à continuida-
de da formação dos jovens, são os “incentivos à formação de quadros médios e superiores – João Verde” 
(Câmara Municipal de Monção, 2018). O Município concede, aos alunos que provarem na candidatura que 
são merecedores da bolsa, uma prestação pecuniária anual para comparticipação nos encargos com a 
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frequência de um curso conducente à atribuição do grau de licenciatura ou de mestre apenas quando 
conferido após um ciclo de estudos integrado, em instituição de ensino superior, atribuída pelo Municí-
pio, sempre que o agregado familiar em que o estudante se integra não disponha de um nível mínimo ade-
quado de recursos financeiros. Para que o aluno se possa candidatar a esta bolsa, tem e deve cumprir to-
dos os requisitos expressos no regulamento destes incentivos, publicado no site do Município de Monção.

O Gráfico 79 representa o número de bolsas de “Incentivo à formação de quadros médios e superiores – 
João Verde”, atribuídas aos alunos do Concelho de Monção, salientando que o número máximo de bolsas 
a atribuir, por ano, pela Câmara Municipal de Monção é de 10 bolsas. Este limite pode ser ultrapassado se 
o órgão máximo assim o decidir, em situações em que se observe carência de apoios.

Como se pode observar, no presente ano letivo (2019/20) o limite foi superado, estando o Município a 
oferecer 15 bolsas de incentivo ao ensino superior. 

Gráfico 79 Bolsas “João Verde” atribuídas aos alunos no Concelho de Monção. Fonte: Dados internos da CMM
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7.7  INTERVENÇÕES NA REDE ESCOLAR
Não estando diretamente relacionado com os apoios sociais aos alunos do Concelho de Monção, as in-
tervenções nos estabelecimentos escolares compreendem de certa forma um reforço na evolução destes. 
O facto de um estabelecimento escolar possuir as condições favoráveis para que sejam desenvolvidas as 
atividades regulares do sistema educativo, reflete-se nos bons resultados dos alunos.

Neste seguimento, faz sentido analisar o número de pedidos de intervenções nos estabelecimentos esco-
lares, dando uma perspetiva das necessidades de um estabelecimento e toda a sua envolvente ao longo 
da sua utilização. Cabe ao Município realizar todas estas intervenções, que melhorem a qualidade do 
estabelecimento e como consequência melhorem a qualidade de vida das crianças, dos alunos e de todos 
os agentes inseridos.

O Gráfico 80 quantifica o número destes pedidos, por estabelecimento e nota-se que a EB José Pinheiro 
Gonçalves e a EB Deu-la-Deu são as que mais intervenções sofreram durante os últimos três anos letivos. 
São poucas as intervenções realizadas na Escola Secundária de Monção, isto porque mesmo não sendo 
o titular pelo funcionamento deste estabelecimento, à data do gráfico, o Município realizou algumas in-
tervenções de carácter urgente.

Gráfico 80 Intervenções por estabelecimento escolar, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência - Norte

7.8  DOCENTES
Relativamente à caracterização da evolução da rede educativa no Concelho de Monção, devemos igual-
mente prestar atenção a alguns dos recursos necessários para que o sistema educativo funcione. Neste 
sentido, será pertinente analisar o número de docentes em exercício no Concelho de Monção.

O Gráfico 81 quantifica o número de docentes que lecionam nas escolas públicas em Monção, sendo que 
o maior volume leciona no 3.º Ciclo do ensino básico e no Ensino Secundário, esta massa superior pode 
ser justificada pelo fato de haver disciplinas diversificadas e como consequência haver um docente por 
disciplina.
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Gráfico 81 Docentes em exercício de funções no ensino público, por níveis de ensino, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência – Norte e INE (2017/18)

Observa-se igualmente uma quebra deste número, comparativamente ao número de crianças/alunos, 
exceto no universo dos docentes de educação especial, que embora tenha sofrido quebras em alguns 
períodos, são 14 docentes em 2016/17 e 7 em 2007/08.

Numa década, os valores oscilaram positiva e negativamente, como na educação pré-escolar que se re-
gistou 25 docentes em 2017/08 e 19 em 2017/18; no 1.º ciclo 51 docentes (2007/08) para 45 (2017/18); no 2.º 
ciclo 55 docentes (2007/08) para 31 (2017/18); no 3.º ciclo de 127 docentes (2007/08) para 109 (2017/18).

Com outras ofertas de ensino na rede educativa no Concelho de Monção é necessário quantificar os do-
centes que lecionam nestas redes, os docentes em exercício de funções, por ensino privado, conforme o 
Gráfico 8211. Estes lecionam apenas na educação pré-escolar e como formadores na escola profissional, 
sendo que na educação pré-escolar o seu número foi constante desde 2008/09 até 2016/17 com apenas 
3 docentes, aumento apenas para 4 no ano letivo de 2017/18. Já como formadores na escola profissional 
este número sofreu mais oscilações. Em 2009/10 eram 68 docentes/formadores no Concelho de Mon-
ção, sofrendo uma quebra continua ate 2014/15 (22 formadores/docentes). Este número recuperou até 
2016/17 com 28 formadores/docentes.

No Colégio do Minho o número de docentes tem vindo a aumentar acompanhando o crescimento do 
número de alunos e níveis de ensino. Sendo que em 2015/16 funcionou apenas o 1º ano com 1 docente e 
atualmente com o nível de ensino até ao 5º ano tem 12 docentes (Fonte: dados fornecidos pelo Colégio do 
Minho).

 � 11    Dados extraídos da DGEEC – Indicadores Gerais da Educação e Regiões em números 2016/17 – Região Norte, não existindo referência aos docen-
tes do ensino privado do 1.º ciclo, nomeadamente do Colégio do Minho, foram acrescentados.



Carta Educativa 2019-2029
REVISÃO  | 116 

Gráfico 82 Docentes em exercício de funções no ensino privado, por níveis de ensino, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência – Norte e INE (2017/18)

O número de estabelecimentos escolares é igualmente importante para a análise da evolução da rede 
educativa, portanto é necessário quantificar estes estabelecimentos.

Como se pode observar no Gráfico 83, o número de estabelecimentos no Concelho de Monção foi dimi-
nuindo ao longo dos anos, registando 18 estabelecimentos escolares em 2007/08 passando para 9 em 
2017/18. O número de estabelecimentos privados manteve-se constante até 2014/15, ano que aumenta-
ram, ao contrário dos estabelecimentos de ensino público, que sofreram mais cortes com o encerramento 
pelo Concelho de Monção, registando apenas 7 em 2017/18, comparativamente a 2007/08 que eram 16 
estabelecimentos.

O Município de Monção teve, obrigatoriamente, que reformar o seu sistema educativo para encontrar 
soluções de forma a dar resposta a todas as crianças e alunos, devido ao encerramento de alguns estabe-
lecimentos escolares. Contudo, estas transformações no Município tiveram impactos diretos e indiretos 
nos estabelecimentos que permaneceram, como por exemplo acolher crianças/alunos oriundos de outras 
freguesias.

Gráfico 83 Estabelecimentos de ensino, por natureza de estabelecimento, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas 

da Educação e Ciência – Norte e INE (2017/18)
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7.9  OUTROS INDICADORES
Os indicadores a serem analisados nos seguintes gráficos darão a verdadeira visão do estado do ensino 
no Concelho de Monção, como a Taxa de Retenção e Desistência, Taxa de Escolarização e ainda, a Moder-
nização Tecnológica.

A Taxa de Retenção e Desistência é um indicador relevante para entender a relação entre o número de 
alunos que não podem transitar para o ano de escolaridade seguinte e o número de alunos matriculados 
nesse ano letivo. Observando o Gráfico 84, a Taxa de Retenção e Desistência do ensino básico e do ensi-
no secundário apresentam valores oscilantes. Ora, quando a Taxa de Retenção e Desistência do ensino 
secundário sofre um aumento de 5,5% entre 2013/14 e 2014/15, mantendo-se nos mesmos valores até 
2016/17 (máximo). É necessário combater esta tendência e fortalecer os incentivos à continuação da es-
colaridade obrigatória.

Em contrapartida, o ensino básico tem vindo a diminuir a sua Taxa de Retenção e Desistência, principal-
mente após 2012/13 (6,4%), atingindo um mínimo de 1,1% em 2017/18. Esta situação é fruto dos incentivos 
e medidas que se foram introduzindo para combater a desistência e retenção dos alunos nos níveis de 
ensino.

O Gráfico 85 consegue ser mais específico relativamente a esta taxa, mas por ciclos do ensino básico. 
Quanto ao 1.º Ciclo do ensino básico nota-se uma diminuição consideravelmente favorável desde 2012/13 
(4,1%) até 2017/18 (1,2%). O 2.º Ciclo do ensino básico é o nível que apresenta números menos otimistas, 
embora haja uma descida desta taxa desde 2011/12 (9,0%) até 2017/18 (1,1%). Quanto ao 3.º Ciclo, a Taxa 
de Retenção e Desistência sofreu várias alterações ao longo dos anos, atingindo um máximo de 8,4% em 
2008/09 e um mínimo no último ano letivo (2017/18) de 1%.

Gráfico 84 Taxa de Retenção e Desistência por nível de ensino, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência – Norte e INE
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Gráfico 85 Taxa de Retenção e Desistência por nível do ensino básico, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência – Norte e INE

A Taxa Bruta de Escolarização apresenta a relação entre o número de alunos matriculados num deter-
minado ciclo de estudos, independentemente da idade, e a população em idade normal de frequência 
desse ciclo de estudos, enquanto que a Taxa Real de Escolarização apresenta a relação entre o número 
de alunos matriculados num determinado ciclo de estudos, em idade normal de frequência desse ciclo e 
a população residente dos mesmos níveis etários. Entende-se por idade normal de frequência a seguin-
te escala: de 3 a 5 anos a frequentar a educação pré-escolar, de 6 a 9 a frequentar o 1.º ciclo, de 10 a 11 a 
frequentar o 2.º ciclo, de 12 a 14 a frequentar o 3.º ciclo e de 15 a 17 anos a frequentar o ensino secundário.

Analisando o Gráfico 86, comparando a Taxa Bruta com a Taxa Real de Pré-escolarização, identifica-se 
uma relação desde 2013/14 até 2017/18, com o registo de uma diminuição das duas taxas. Relativamente 
à Taxa Bruta de Escolarização tem registado ligeiras quebras ao longos dos anos, com uma subida entre 
2016/17 (98,5%) e 2017/18 (99.7%).

Gráfico 86 Taxa Bruta e Real de Pré-escolarização, no Concelho de Monção Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

- Norte
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O Gráfico 87 representa a Taxa Bruta de Escolarização, no ensino básico e Secundário, onde se observa 
uma maior taxa no ensino secundário, tendo esta diminuindo ao longo dos anos. No ensino básico, a Taxa 
de Escolarização tem apresentado ligeiras descidas, passando de um máximo de 199.6% em 2010/11 para 
um mínimo de 104,8% em 2016/17.

Gráfico 87 Taxa Bruta de Escolarização, no ensino básico e Secundário, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência - Norte

O Gráfico 88 indica a Taxa de Abandono Escolar no Concelho de Monção, por freguesia, ainda antes da 
reorganização administrativa do território das freguesias, isto quer dizer que as crianças e os alunos dei-
xam de frequentar o ensino antes do previsto e do obrigatório. Em 2011 a freguesia de Longos Vales regista 
a taxa mais elevada de 6,67%, seguindo-se Cortes com 3,95%. Todas as outras freguesias apresentam va-
lores idênticos e relativamente baixos. As freguesias que não estão mencionadas no Gráfico 88 registam 
valores nulos, por esse motivo, não se fizeram representar no gráfico.

Gráfico 88 Taxa de Abandono Escolar, por local de residência em Monção (2011). Fonte: INE
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É sabido que o ensino obrigatório fica cumprido com a conclusão do 12.º ano do ensino secundário, ou 
então com a conclusão de um curso com equivalência. Importa neste momento perceber qual a Taxa de 
Transição/Conclusão do ensino secundário no Concelho de Monção.

O Gráfico 89 espelha essa realidade fazendo uma comparação entre o Concelho de Monção, a região 
do Alto-Minho e Portugal. Até 2013/14 a Taxa de Transição/Conclusão no ensino secundário foi sempre 
superior à da região do Alto-Minho e de Portugal, registando dados menos bons até 2016/17. Em 2017/18 
registaram-se subidas nas três regiões, salientando a do Concelho de Monção de 7,10% (entre 2016/17 e 
2017/18). De acrescentar que esta taxa reúne os cursos gerais/cientifico-humanísticos e cursos tecnoló-
gicos/profissionais.

Gráfico 89 Taxa de Transição/Conclusão no ensino secundário (%) por localização e oferta, por ano letivo. Fonte: INE

O indicador da Modernização Tecnológica, mais concretamente o rácio de alunos/computador relaciona 
o número de alunos dos ensinos básico e secundário regular com o número de computadores existentes 
em cada estabelecimento escolar. O rácio de alunos/computador com Internet compreende exatamente 
a mesma relação, mas com a diferença do acesso à internet no computador. Como se pode observar no 
Gráfico 91, a taxa relativamente à Modernização Tecnológica (aluno/computador) indica que no Concelho 
de Monção, no ano letivo de 2016/17, no 1.º Ciclo existia 1 computador por cada 4,7 alunos. Já no ensino 
secundário esta relação aponta para uma taxa mais razoável, com 1 computador por cada 1,3 alunos.

O rácio de aluno/computador não tem que ser necessariamente equilibrado, como 1 computador por 
aluno. Não existe essa necessidade, uma vez que, nas escolas, os computadores são utilizados de forma 
alternada.

Nos últimos anos, e no presente, o acesso à internet no computador tornou-se uma necessidade, uma 
realidade, isto devido ao facto de o computador ser visto como uma ferramenta essencial na realização 
de trabalhos escolares e de estudo.

Quanto ao Gráfico 90, que relaciona o número de alunos com acesso ao computador com internet, pode 
observar-se que ao longo dos anos letivos, representados no gráfico, o rácio tem aumentado. Um sinal de 
que a utilização da internet tem vindo a ser reconhecida como uma potencial ferramenta de aprendiza-
gem e de desenvolvimento no processo de ensino. Por outro lado, existem mais alunos que dependem do 
acesso à internet e que, por esse motivo, os níveis aumentaram. Em 2016/17, o ensino do 1.º ciclo volta a ter 
uma taxa superior, possuindo 1 computador por cada 6,1 alunos.
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Gráfico 90 Modernização Tecnológica (Aluno/computador com internet) por nível de ensino, no Concelho de Monção. Fonte: Direção-

Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - Norte

Gráfico 91 Modernização Tecnológica (Aluno/computador) por nível de ensino, no Concelho de Monção Fonte: Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência - Norte

A realidade do Concelho de Monção, ao nível da educação, passa também por perceber quais os níveis 
de escolaridade de todo o universo do Concelho e não exclusivamente dos indivíduos que frequentam o 
ensino. Neste sentido, perceber o nível de alfabetismo (indivíduos com 10 anos ou mais que não sabem ler 
nem escrever) do Concelho de Monção é importante.

O Gráfico 92 representa a população residente analfabeta por género e verifica-se que mesmo no último 
censo (2011) existe ainda uma discrepância colossal entre os géneros, com 1.109 mulheres e 345 homens. 
Uma justificação para esta diferença poderá ser a alta taxa de envelhecimento da população.
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Gráfico 92 População residente analfabeta com 10 e mais anos segundo os Censos: total e por sexo. Fonte: INE

Para além da população residente analfabeta, existem casos de indivíduos que não concluem os níveis de 
ensino obrigatório ou os que nem chegam a frequentá-lo.

O Gráfico 93 mostra a população residente com 15 anos ou mais sem ensino secundário, segundo os dois 
últimos censos, novamente por sexo. Verifica-se que em 2011, último censo realizado em Portugal, o sexo 
feminino tem uma taxa inferior (76%) ao do sexo masculino (79.2%), significa que há mais homens que 
não possuem o ensino secundário.

Gráfico 93 População residente com 15 e mais anos sem ensino secundário, segundo os Censos: total e por sexo (%). Fonte INE
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7.10  SÍNTESE

 • Desde 1999/00 até 2019/20 encerraram 11 estabelecimentos escolares da educação pré-escolar;

 • Na educação pré-escolar, o número de crianças em 1999/00 era de 283, passando para 203 em 
2019/20;

 • Na última década houve uma diminuição de 682 alunos no ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclo), uma 
média de 68 alunos por ano;

 • Desde 2000/01 encerraram 32 estabelecimentos escolares do 1.º ciclo e houve uma diminuição de 
309 alunos;

 • No 2º ciclo, no ano letivo 2018/19 registou-se um número de alunos de 299, enquanto que no ano 
letivo de 2019/20 foram 280, uma perda de 19 alunos;

 • No 3.º ciclo observou-se uma ligeira recuperação do número de alunos no ano letivo de 2019/20;

 • No ensino secundário, registou-se uma diminuição do número de alunos no geral, existindo uma 
preferência (dos alunos) pelo ensino regular público;

 • No ano letivo 2014/15 foi o ano que menos alunos ingressaram no ensino superior, de um total de 
111 alunos do 12.º ano, apenas entraram 69. Em contrapartida, o ano em que mais alunos ingres-
saram no ensino superior foi em 2007/08, de um total de 118 alunos do 12.º ano apenas 10 não 
ingressaram;

 • Em 2018, a Escola Secundária de Monção registou a posição no ranking 13.ª dos 17 Concelhos do 
Distrito de Viana do Castelo;

 • Relativamente aos apoios sociais, e para além dos Escalões A e B, o Município garante o transporte 
gratuito a todas as crianças e alunos do Concelho. As fichas de apoio do 1.º ano até ao 7.º ano são 
igualmente gratuitas. De forma a garantir a continuidade da formação dos alunos mais necessita-
dos, após a escolaridade obrigatória, a bolsa “João Verde” é outra medida de apoio do Município.



Carta Educativa 2019-2029
REVISÃO  | 124 

8 CONCLUSÃO
A construção da Carta Educativa do Concelho de Monção tem como principal objetivo dotar o Municí-
pio de uma ferramenta atualizada de apoio ao planeamento, estratégia e ordenamento dos edifícios e 
equipamentos educativos existentes no Concelho. Desta forma, pretende-se que a oferta educativa se 
transforme numa oferta completa e os recursos educativos sejam utilizados de uma forma sustentável e 
racional, enquadrados numa perspetiva de desenvolvimento demográfico, socioeconómico e cultural do 
Município.

Esta Carta Educativa remete-nos para que sejam reconsideradas algumas estratégias e pareceres aplica-
dos no terreno, de forma a adequar medidas o mais próximo possível da atual realidade do Concelho de 
Monção. Ter uma visão renovada e atualizada do território é uma vantagem para os agentes educativos, 
simplificando o trabalho para a melhoria do sistema educativo.

Uma transformação presente nesta Carta Educativa é o facto de este documento proporcionar uma ala-
vanca para a construção de um Plano Estratégico. Este Plano vem definir os eixos estratégicos e a delimi-
tação de linhas de ação para um aperfeiçoamento do sistema educativa do Concelho de Monção.

Podemos afirmar que a Carta Educativa e o Plano Estratégico são dois documentos que se complemen-
tam (Figura 39). O primeiro como forma de revisão e diagnóstico do terreno e o segundo como forma de 
definir e aplicar as estratégias limitadas através das conclusões do estudo da Carta Educativa.

Figura 39 Construção do Sistema Educativo do Concelho de Monção

O trabalho realizado na presente Carta Educativa foi essencialmente de recolha e análise de informações 
relativamente ao território e mais aprofundadamente sobre a evolução da rede educativa e classificação 
dos estabelecimentos escolares, fração essencial do sistema educativo.

Se deste trabalho resultar uma análise completa e concisa, a construção de um Plano Estratégico aproxi-
mar-se-á da realidade necessária para o Concelho de Monção, quer isto dizer que, baseando e definindo 
estratégias com fundamentos autênticos, as medidas e objetivos corresponderão às necessidades edu-
cativas do Concelho, tornando-se, assim, um Plano fidedigno.

É este o principal propósito da execução do Plano Estratégico, ser essencialmente um plano de integração 
e ajustamento das necessidades. Um documento desta natureza – Carta Educativa - deve ser dinâmico, 
aberto e construído por diversos andares com o consenso das entidades e agentes intervenientes, pois 
trata-se de uma ferramenta essencial para a construção do Plano Estratégico, através de uma análise 
prospetiva, com o suporte de dados solicitados e informações reunidas.

É através de um exame ao território do Concelho de Monção que se consegue perceber quais são as prin-
cipais perturbações que afetam o desenvolvimento da rede educativa, sendo, deste modo, possível desco-
brir qual o melhor procedimento a aplicar para combater as necessidades e lacunas do sistema educativo 
do Concelho de Monção. Neste sentido, a presente Carta Educativa reflete o conhecimento atual sobre 
a rede educativa, com base na informação hoje disponível. Para este se tornar um instrumento vivo e 
permanentemente atual, carece de revisão e atualização dinâmicas face a orientações estratégicas para 
o desenvolvimento do Concelho de Monção, evoluções demográficas, socioeconómicas e da procura de 
ensino que importa monitorizar, bem como as alterações do quadro legislativo que enquadram o sistema 
educativo.
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Deste modo, a Câmara Municipal de Monção torna-se o principal estimulador da monitorização do sis-
tema educativo, da revisão e avaliação da Carta Educativa. Os parceiros educativos têm igualmente obri-
gações na monitorização desta Carta Educativa, possuindo as mesmas aspirações no que diz respeito 
ao bom funcionamento do sistema educativo. É necessário direcionar os interesses e as energias para o 
mesmo fim.

Em conclusão, e como mencionado anteriormente, este é um documento de processo continuo que nunca 
se esgota, ou o mesmo que dizer que deverá ser alvo de revisão face ao acompanhamento e monitorização 
do sistema educativo.

Foram levantadas algumas matérias, da análise da Carta Educativa, que merecem uma atenção redobra-
da, situações que podem comprometer o funcionamento correto do sistema educativo. Situações de ca-
ráter externo, que não estão ligadas diretamente à educação, mas que influenciam o seu comportamento. 
Todas estas especificidades serão abordadas no Plano Estratégico.
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Anexo I – Oferta Educativa – Concelho de Monção
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 Anexo II – Número de Crianças de Educação Pré-escolar do Concelho de Monção

1999/00 2000/01 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Barbeita 19 18 17 12 15 18 25 25 22

Bela 14 13 15 14 16 18 13 9 10 34 34 36

Cortes 16 18 18 20 43 45 45 44 46 62 68 68 61 58 60 58 49 48 43

Longos Vales 20 18 13 14 15 19 19 16 12

Mazedo 25 25 24 25 20 40 45 50 45 45 44 41 45 43 45 39 40 40 34

Monção 25 43 40 40 40 40 45 43 50 75 70 90 115 107 82 77 85 69 60

Troviscoso 23 14 13 15 14 16 15 14 10

Barroças e Taias 16 16 16 20

Lara 17 14 15 17 17 15

Moreira 19 19 12 11 24 20

Pias 22 25 20 19 20 19 68 54 59 60 63 73 70 52 46 46 38 40 37

Ceivães 12 11 11 10 5

Merufe 12 14 12 21 20 22 17 17 17 17

Riba de Mouro 22 20 20 20 19 18 18 18 11 8

Segude 13 13 14 13 12 15 17 17 19 19 18

Tangil 12 12 18 16 18 12 15 15 15 16 40 50 50 40 49 41 40 39 29

Valadares 12 16 10 13 14 13

TOTAL 283 293 288 296 328 350 342 322 316 336 337 358 341 300 282 261 252 236 203

Jardim Infatil  da Santa Casa da Misercórdia de Monção 66 86 103
Total (AEM + Escolas 
não agrupadas) 283 293 288 296 328 350 342 322 316 336 337 358 341 300 282 261 318 322 306

Agrupamento de Escolas de Monção Agrupamento de Escolas Deu-la-Deu Martins Agrupamento de Escolas do Vale do Gadanha Agrupamento de Escolas do Vale do Mouro

Freguesias do 
Concelho de Monção

Ano Letivo

Número de Crianças da Educação Pré-escolar no Concelho de Monção
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 Anexo III - Número de Alunos do Ensino Básico no Concelho de Monção (AEM + Colégio do Minho + EPRAMI)
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Anexo IV – Número de Alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 

Monção
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 Anexo V – Número de Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico no Concelho de Monção

Anexo Vi – Número De Alunos Do 3.º Ciclo Do Ensino Básico No Concelho De Monção
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Anexo Vii – Número De Alunos Do Ensino Secundário (Regular E Profissional) 

 Anexo VIII - Número de Alunos do Ensino Secundário no Concelho de Monção (Regular e Profissional) na Escola Secundária
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Anexo IX – Número de Alunos por ano e Curso Profissional na EPRAMI 

em 2019/20
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 Anexo X – Número de Alunos a Ingressar no Ensino Superior por Estabelecimento de Ensino Superior e Ano



Carta Educativa 2019-2029
REVISÃO  | 142 

 Anexo XI – Número de Alunos a Ingressar no Ensino Superior por Áreas (última década).

A. 

B. 

C.
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D.

E.

F.

G.
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H.

I.

L.

M.

N.

O.
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P.

Q.

R.

S.

T.
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