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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A Carta Educativa de Mira foi elaborada pela Neoterritório – Planeamento e Ordenamento do 

Território Lda., no âmbito do resultado do procedimento de consulta prévia para a elaboração do 

instrumento supracitado. 

 

Os desafios contemporâneos que se colocam aos sistemas educativos residem na formação de 

cidadãos competentes no rigor da aplicação prática dos conhecimentos e, simultaneamente, na 

capacidade de percepção do mundo global que os rodeia sem nunca perderem de vista a 

dimensão local. 

 

Perspectivando um instrumento de gestão territorial que fornecesse as condições necessárias 

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

instrumento de planeamento e ordenamento dos edifícios e equipamentos educativos do 

Concelho e que visa desenvolver o processo de agrupamento das escolas de forma a obter uma 

coerência satisfatória com a política urbana do concelho, no presente e no futuro. A Carta 

Educativa, conjugada com outros instrumentos, proporciona uma oportunidade histórica para 

Portugal se aproximar dos níveis de escolaridade e de qualidade de ensino que evidenciam 

outros países membros da União Europeia. Um país, afinal, é apenas quão rico o é a sua 

população, e tal riqueza começa na educação. 

 

As indicações mestras da Lei de Bases do Sistema Educativo1 juntamente com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro forneceram os princípios orientadores para a 

concepção do presente instrumento de ordenamento do território. Contudo, no actual contexto da 

política educativa, opera-se a transferência de atribuições e competências educativas para os 

Municípios, o que motivou a elaboração de legislação específica2 para regulamentar a criação 

dos Conselhos Municipais de Educação e a elaboração das Cartas Educativas Concelhias. 

Opera-se também uma importante alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo3 cujas mais 

valias dominantes são o aumento da escolaridade mínima obrigatória para 12 anos e o novo 

 
1 Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. 
2 Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 
3 A proposta para a nova Lei de Bases do Sistema Educativo fora já aprovada em Conselho de Ministros, aguardando a aprovação na 
Assembleia da República. 
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agrupamento escolar, pelo que a equipa técnica responsável pelo projecto deverá considerar tais 

alterações e incorporá-las na elaboração da presente Carta Educativa. 

 

Considerando um universo de escolaridade obrigatória de 12 anos, a nova reorganização do 

sistema educativa propõe o seguinte: redução do actual ensino básico para 6 anos, 

correspondendo aos actuais 1º e 2º Ciclo; integração do actual 3º ciclo no agrupamento do 

ensino secundário, que passará a ter uma duração de 6 anos. A obrigatoriedade da frequência 

escolar termina aos 15 anos, mas numa lógica que assenta numa escolaridade de 12 anos que 

termina aos 18 anos de idade, os alunos que manifestem a intenção de não concluir a nova 

escolaridade mínima obrigatória deverão ser encaminhados para programas de formação 

vocacional adequados findo o novo 1º ciclo do ensino secundário, respondendo assim também 

às necessidades emergentes de técnicos profissionalizados no tecido económico. 

 

As modalidades de ensino passam agora a compreender 2 vertentes: a modalidade geral de 

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

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

 

Outra disposição de especial interesse na proposta para a Lei da Educação é o agrupamento dos 

serviços de creche com a educação pré-escolar, que embora não obrigatória, é incentivada pelo 

Estado Português. 

 

O timing para a entrada em vigor do novo diploma legal ainda não se encontra definido, pelo que 

os princípios norteadores da Carta Educativa deverão contemplar a actual Lei de Bases da 

Educação. Oportunamente, em sede de monitorização da Carta Educativa, poderá este 

instrumento ser actualizado e compatibilizado com as alterações que se avizinham. 

 

Assim, para responder às novas exigências do sistema educativo, o procedimento metodológico 

preconizado tem como base as indicações constantes no Manual para a Elaboração de Cartas 

Educativas publicado pelo Ministério da Educação e actual legislação vigente, embora tenha sido 

considerada proveitosa a inclusão de outros aspectos de análise e de diagnóstico, uma vez que 

as boas práticas do planeamento e ordenamento do território assim o pronunciavam. Optou-se 

assim pela seguinte estruturação: 

i. Análise e Diagnóstico: 

o Caracterização Demográfica do Concelho e respectivo Diagnóstico; 

o Caracterização Sócio-Económica do Concelho e respectivo Diagnóstico; 

o Caracterização da Política Urbanística do Concelho e respectivo Diagnóstico; 
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o Caracterização das Acessibilidades do Concelho e respectivo Diagnóstico; 

o Caracterização do Sistema Educativo e respectivo Diagnóstico; 

ii. Cenários de Desenvolvimento e Projecções Demográficas; 

iii. Reordenamento da Rede Educativa; 

iv. Plano de Execução; 

v. Plano de Financiamento. 

 

A elaboração da Carta Educativa de Mira assentou em informações e dados estatísticos de base 

provenientes de vários domínios: informações e dados urbanísticos e cartografia disponibilizadas 

pela Câmara Municipal de Mira; dados demográficos e sócio-económicos adquiridos ao Instituto 

Nacional de Estatística e do Eurostat; dados recolhidos nos diversos trabalhos de campo levados 

a cabo pela equipa técnica da Neoterritório.

Um aspecto relevante no âmbito da agregação, validação e síntese da informação foi o esforço 

da equipa técnica na comparação das informações recolhidas nas diferentes fontes e analisar a 

sua coerência interna e externa, obtendo assim uma sintetização consistente e significativa dos 

dados disponíveis, proporcionando uma perspectiva global do sistema educativo de Mira o mais 

completa possível. 

 

A equipa de projecto agradece a todos os funcionários da Câmara Municipal de Mira, agentes 

educativos de Mira e elementos do Conselho Municipal de Educação que acompanharam a 

elaboração do instrumento de ordenamento de território e disponibilizaram os seus preciosos 

conhecimentos sobre a realidade do sistema educativo do Concelho. 
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ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DO CONCELHO DE 
MIRA 
 

O Concelho de Mira encontra-se localizado na Região (NUT II) Centro de Portugal Continental, 

sub-região (NUT III) do Baixo Mondego, no antigo Distrito de Coimbra e, na recentemente criada, 

Grande Área Metropolitana (GAM) de Coimbra4.

Figura I. 1– Enquadramento Territorial do Concelho de Mira 

 

Fonte: SNIG 

 

O Concelho de Mira tem uma área de 124,1 km2, a mais reduzida da Região Centro, e uma 

densidade populacional de 104,1 hab./km2. Tem como concelhos limítrofes, Vagos (a Norte) e 

Cantanhede (a Sul e Este), a oeste encontra-se o Oceano Atlântico.  

 

4 Criada em 29 de Março de 2004, a GAM de Coimbra é constituída por 16 municípios: Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, 
Montemor-o-Velho, Soure, Mealhada, Penacova, Lousã, Condeixa-a-Nova, Miranda do Corvo, Mira, Tábua, Mortágua, Vila Nova de 
Poiares, Penela e Góis. Segundo o Censo de 2001, a sua população era de 430845 habitantes, sendo a quarta GAM em termos de 
população a nível nacional logo depois de Lisboa, Porto e Minho. 
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CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA DEMOGRAFIA 
E DA SÓCIO-ECONOMIA DO CONCELHO DE MIRA 
 

O presente capítulo pretende caracterizar a estrutura demográfica, sócio-económica e a 

distribuição espacial da população do concelho de Mira, por serem estes aspectos chave a 

configurar no exercício de prospectiva, essencial para efeitos de ordenamento do território e 

programação no quadro da elaboração da Carta Educativa. 

 

Sócio-Demografia 
 

Demografia

Mira é um concelho com 124,1 km2 e com uma densidade populacional média de 104,1 hab./km2,

ou seja uma população de 12872 habitantes. Porém, o território em estudo demonstra 

heterogeneidades significativas, nomeadamente ao nível da população residente e da densidade 

populacional, como pode ser observado no quadro seguinte: 

 

Tabela I. 1 – Síntese Caracterizadora 

Freguesia Área 
(km2)

População 
(2001) 

Densidade Populacional 
(hab./km2)

Mira 63.9 7782 121.8 
Seixo 15.8 1339 84.6 

Carapelhos 3.9 766 195.4 
Praia de Mira 40.5 2985 73.7 

TOTAL (Concelho) 124.1 12872 104.1 

Fonte: INE, Censos 2001  

 

No que diz respeito à evolução da população residente no concelho (Figura I. 2), pode-se 

constatar que, no período em consideração (1970-2001), houve uma redução da mesma. 

Contudo, deve-se salvaguardar o facto de que estas reduções têm sido, relativamente, pouco 

significativas, tendo sido a taxa de crescimento demográfico no período 1981 – 1991 de - 0,3% e 

no período 1991 – 2001 de - 3%. 
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Figura I. 2 – Evolução da População de Mira 
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No que diz respeito à evolução da população residente por freguesias (Figura I. 3), a análise é 

semelhante. Destacando-se um ligeiro crescimento negativo, nunca superior a 6%, em Mira, 

Carapelhos e Praia de Mira e um ligeiro crescimento positivo na freguesia de Seixo, 1% no 

período 1981-1991 e 6% no período 1991-2001 (tabela I. 2). 

 

Figura I. 3 – Evolução Demográfica por Freguesias 
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Tabela I. 2 – Variação da População entre 1981-1991 e 1991-2001 

 
Carapelhos Mira 

Praia de 
Mira Seixo 

TOTAL 
(Concelho)

1981-1991 -5% 2% -6% 1% 0,3% 
1991-2001 -2% -3% -6% 6% -3,0% 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

Distribuição espacial da população

No que diz respeito à distribuição da população (Figura I. 4) constata-se que são as freguesias de 

Mira (61%) e de Praia da Mira (23%) que albergam a grande maioria (84%) da população 

concelhia. 

 

É importante referir que esta concentração populacional na freguesia de Mira está intimamente 

ligada com o facto de aí se situar a sede de concelho e a maior parte das empresas do sector 

terciário e secundário, situações que contribuem para um efeito centrípeto ao nível da atracção 

populacional. 

 

Por outro lado, a freguesia da Praia da Mira situa-se no segundo lugar ao nível populacional 

concelhio devido à presença de actividades turísticas de carácter balnear. 

 

Figura I. 4 – Distribuição Espacial da População por Freguesia 
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Estrutura Etária e Indicadores Demográficos

A análise da Estrutura Etária por Grandes Grupos Etários (Figura I. 5) e da Pirâmide Etária (Figura 

I. 6) permite constatar que a população do Concelho de Mira, acompanhando a tendência 

nacional, tem vindo a envelhecer.  

 

Nesta perspectiva, de 1991 a 2001, aumentou o número e a percentagem de população com 

idades entre 25 e 64 anos e com 65 ou mais anos, diminuindo a população com idades entre 15 

e 24 anos e com 0 a 15 anos. Assim, o Grande Grupo Etário mais jovem, referente à população 

dos 0 aos 14 anos, deixou de representar 19,8% da população residente (1991), para representar 

14,9% da população em 2001. 

 

Figura I. 5 – Estrutura da População por Grandes Grupos Etários em 1991 e 2001 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0-14 15-24 25-64 65 ou mais

1991 2001

Fonte: INE, Censos 2001 

 

A análise da Tabela I. 3, referente às taxas de natalidade e mortalidade, vem confirmar que o 

Saldo Natural (ou taxa de crescimento natural) do concelho é já negativo, isto é, o número de 

óbitos é superior ao número de nascimentos. 

 

Neste sentido, não se pode deixar de referir que o decréscimo da taxa de natalidade tem um 

impacto importantíssimo nas projecções demográficas a considerar no âmbito do planeamento a 

médio/longo prazo das estruturas educacionais do concelho, o que aliás constitui um dos 

principais propósitos deste documento. 
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Figura I. 6 – Pirâmide Etária de Mira 
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Tabela I. 3 – Comparação de vários indicadores demográficos entre Mira e a média regional e 

nacional 

 Mira Centro Portugal 

Taxa de Natalidade (‰) 7,3 9,7 11,0 
Taxa de Mortalidade (‰) 11,1 11,8 10,2 
Taxa de Crescim. Natural (‰) -3,8 -2,1 0,8 
Taxa de Nupcialidade (‰) 5,4 5,1 5,4 
Taxa de Divórcio (‰) 1,9 2,4 2,7 
Índice de Envelhecimento (%) 54,3 133,7 105,5 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

Contudo, a projecção das futuras necessidades educativas, a realizar no âmbito da presente 

carta educativa, terá de ponderar vários factores. A análise dos valores referentes à taxa de 

nupcialidade, taxa de divórcio e índice de envelhecimento, indicam que o concelho de Mira estará 

numa situação ligeiramente melhor, na perspectiva do rejuvenescimento, que Portugal e a Região 

Centro. 

 

Desta forma compreende-se que, à semelhança do que ocorre em grande parte do país, são as 

migrações que irão determinar a estrutura etária do concelho de Mira e, consequentemente, a 

programação do seu parque escolar. 

 

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação

O Concelho de Mira tem um total de 7490 alojamentos dos quais 6536 são ocupados e 954 

vagos (Figura I. 7).  

 

Destes 7490 alojamentos, 28,9% têm um uso sazonal ou secundário e 3,6% são para aluguer. 

Esta situação vem demonstrar a importância que as actividades turísticas balneares situadas na 

área da Praia de Mira têm quer para a economia local, quer para a dinâmica de urbanização e de 

ocupação de alojamentos a nível municipal.  

 

Por sua vez a análise da evolução destas duas tipologias de ocupação dos alojamentos (Figura I. 

8) vem, precisamente, confirmar a importância crescente que as mesmas têm vindo a ter no 

Concelho de Mira. Neste sentido, destaca-se pela sua importância a componente de uso sazonal 

ou secundário, certamente influenciada pela já referida questão balnear. 
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Figura I. 7 – Natureza da Ocupação dos Alojamentos 
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Figura I. 8 – Evolução do Uso Sazonal ou Secundário e do Aluguer dos Alojamentos 
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Movimentos Migratórios

Tendo em atenção os dados da Tabela I. 4 e conforme referido anteriormente, têm sido os saldos 

migratórios positivos a contribuir para que as taxas de variação da população entre 1981-1991 e 

1991-2001 (Tabela I. 2) apresentem valores pouco negativos.  

 

Tabela I. 4 – Migrações e Saldo Migratório em 2001 

 
Imigrantes  

De outros 
Concelhos 

Estrangeiro 
Emigrantes 

Saldo 
Migratório 

Desde 1999 213 204 203 214 
Desde 1995 564 547 477 634 
Média 1999-2001 107 102 102 107 
Média 1995-2001 94 91 80 106 

Fonte: INE, Censos 2001 

 

Desta forma, Mira à semelhança do restante território nacional tem vindo a passar por mudanças 

estruturais ao nível das migrações. De facto, Portugal que tradicionalmente tinha sido um país de 

emigração tornou-se num país de imigração, ainda que os fluxos de emigração continuem a ser 

significativos, como aliás é o caso de Mira, registando mesmo uma ligeira tendência crescente 

nos últimos anos (a média anual de emigrantes passou de 80 durante o período de 1995-2001 

para 102 durante 1999-2001).5

Desta forma, pode-se considerar esta inversão migratória, face às fragilidades demonstradas na 

evolução da população portuguesa – reduzidas taxas de natalidade e elevados índices de 

envelhecimento – bastante positiva. 

População com Deficiência

Conforme se pode constatar através da análise da Figura I. 9, a partir da faixa etária dos 50 anos 

é notório um aumento considerável do número de cidadãos portadores de incapacidades físicas, 

situação que está intimamente relacionada com o aparecimento das doenças profissionais. 

Assim podemos considerar que as faixas etárias mais idosas, devido à falta de cuidados de 

higiene e segurança no trabalho que caracterizou o ambiente profissional e empresarial de 

Portugal nas décadas passadas durante a idade activa destes indivíduos e ao facto de existir uma 

 
5 Contudo, a tendência destes emigrantes mais recentes tem sido no sentido de optarem por modalidades temporárias e/ou sazonais de 
emigração. 
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maior propensão para o aparecimento de doenças degenerativas com a idade, são mais 

vulneráveis ao surgimento de diversas formas de insuficiência física. 

 

Apesar disso, o Concelho de Mira regista 78 indivíduos portadores de deficiência com menos de 

20 anos de idade. Neste sentido, esta população merece a máxima atenção de forma a 

estruturar-se correctamente o território educativo municipal, aliás um dos objectivos fundamentais 

da presente Carta Educativa. 

 

Figura I. 9 – Número de Indivíduos portadores de deficiência por Grupos Etários 
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Fonte: INE, Censos 2001 
 

Existem no Concelho de Mira 996 indivíduos portadores de deficiência, representando 7,7% da 

população concelhia. No que concerne às tipologias de deficiência (Figura I. 10), destacam-se o 

grupo das “indefinidas”6 (28%), logo seguido das deficiências motoras (23%).  

 

Em relação às deficiências motoras torna-se desde já indispensável salvaguardar a necessidade 

de planear e adaptar correctamente o parque escolar do concelho, de forma a eliminar as 

barreiras arquitectónicas que possam dificultar o acesso aos estabelecimentos de ensino, 

contribuindo desta forma para a total integração do indivíduo de mobilidade reduzida na 

sociedade. 

 

6 Nenhum tipo de deficiência pode ser considerado como indefinido, o que existe são casos não inventariados ou não pesquisados e dai 
aparecer a situação de indefinição pois não foi alvo, muito provavelmente, de um acompanhamento médico para a definição da 
deficiência e do grau de incapacidade. 
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Figura I. 10 – Tipo de Deficiências 

12%

25%

23%

10%

2%

28%

Auditiva Visual Motora Mental Paralisia Cerebral Outra

Fonte: INE, Censos 2001 

 

Da análise da Figura I. 11 pode constatar-se que existe um elevado número de cidadãos 

portadores de deficiência que não possuem grau de deficiência atribuído, observando-se 

igualmente que o número de indivíduos com incapacidades calculadas entre 60% e 80% é 

expressivo, o que pode revelar dificuldades para desempenhar algumas tarefas básicas do dia-a-

dia.  

 

Figura I. 11 – Graus de Incapacidade dos indivíduos portadores de deficiência 
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Níveis de Instrução

Um dos indicadores estatísticos para melhor auferir o grau de desenvolvimento dum determinado 

território é o nível de escolarização ou de habilitações literárias da sua população. Nesta matéria, 

o Concelho de Mira apresenta um elevado número de habitantes (1646, cerca de 13% da 

população) sem qualquer nível de ensino completo, fruto da predominância de populações mais 

envelhecidas e de um atraso crónico de Portugal a este nível.  

 

Por outro lado e à semelhança do que se passa em outras áreas de Portugal, é ao nível do 1º 

ciclo do ensino básico que se regista o maior número de indivíduos com este nível de ensino 

completo e incompleto, respectivamente 26,4% e 10,3%, ou seja, mais de um terço da população 

concelhia. 

 

Ao nível do 2º e do 3º ciclo do ensino básico diminui consideravelmente a percentagem de 

população com estes níveis completos e incompletos, ou seja, cerca de 16% da população do 

município.  

 

Um aspecto positivo refere-se à percentagem de população que frequenta o ensino secundário, 

4,6%, o valor mais elevado em relação aos diferentes níveis de ensino frequentados pela 

população.7

No que diz respeito ao Ensino Médio e Superior importa referir, pela positiva, que mais de 5% da 

população de Mira possui estes níveis de ensino completos ou incompletos. Por outro lado é 

igualmente positivo que 4,1% dos habitantes frequentem estes níveis de ensino.  

 

Em resumo e na perspectiva deste trabalho, não se pode deixar de considerar como um 

importante óbice ao desenvolvimento local do município a manutenção de taxas tão elevadas de 

população que, na melhor das hipóteses, não cumpriu mais do que 4 anos de escolaridade, 

correspondentes a mais de 55% da população. 

 

Desta forma, a promoção a nível local de iniciativas de alfabetização, de regresso à escola ou de 

formação profissional são extremamente importantes no sentido de dotar estes habitantes de 

novas capacidades laborais. 

 

7 Aliás este valor pode vir a aumentar consideravelmente a médio prazo se for concretizada a proposta da nova Lei de Bases para a 
Educação de aumentar a escolaridade obrigatória para 12 anos. 
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Seguindo esta mesma linha de raciocínio, importa também salvaguardar um correcto 

aproveitamento dos indivíduos possuidores de habilitações ao nível do ensino secundário, do 

ensino médio e do ensino superior, de forma a dotar o município de um capital humano mais 

indicado para responder aos novos desafios do século XXI. 

 

Figura I. 12 – Habilitações Literárias da População Escolarizada 
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Rendimentos da População

No que diz respeito às fontes de rendimento da população de Mira, pela análise da Figura I. 13, 

pode constatar-se que quase metade da população com mais de 15 anos, 47,6% aufere os seus 

rendimentos a partir do trabalho.  

 

Imediatamente a seguir destacam-se as reformas e pensões como a segunda fonte de 

rendimento mais importante, cerca de 27% dos habitantes com 15 ou mais anos, o que faz 

sentido se for considerado que a população com mais de 65 anos corresponde a 22,1% do total 

da população com mais de 15 anos.  

 

Em termos percentuais é ainda relevante o número de pessoas que vivem a cargo da família, 

cerca de 20%. Neste grupo podem-se considerar algumas pessoas doentes ou deficientes, mas 
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principalmente, e com tendência para aumentar, um cada vez maior número de jovens que vem 

prolongando até mais tarde a sua escolarização e consequente inserção no mercado de trabalho. 

 

Por fim, uma última nota para o reduzido número de pessoas (66) que vivem do Rendimento 

Mínimo Garantido, demonstrando a inexistência de graves problemas de pobreza e exclusão 

social no município de Mira. 

 

Figura I. 13 – Principais Fontes de Rendimento da População com mais de 15 anos 
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Economia 

 

População Activa e Inactiva

A análise da Figura I. 14 permite constatar que a taxa de actividade dos homens é superior à das 

mulheres nos dois anos em causa. Em termos evolutivos as taxas de actividade têm vindo a 

descer ao contrário da média nacional, na qual a taxa de actividade de homens e mulheres 

passou de 44,6% para 48,2%.  

 

Esta situação do concelho de Mira é fruto de uma série de factores, nomeadamente, um 

envelhecimento progressivo da população trabalhadora e, em menor grau, do prolongamento de 

estudos e consequente adiamento da inserção no mercado de trabalho por parte dos jovens. 

Factores estes que conjugados contribuem para a diminuição das taxas de actividade e para o 

aumento dos índices de dependência globais. 

 

Figura I. 14 – Evolução das Taxas de Actividade por Género 
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No que diz respeito ao desemprego, Mira caracteriza-se pelo aumento do mesmo durante o 

período em análise, acompanhando a tendência nacional, que aumentou de 6,1% em 1991 para 

6,8% em 2001. Contudo, o concelho de Mira destaca-se por um aumento muito mais substancial 

do desemprego total, de 4,6% a 8,0%, e principalmente do desemprego feminino, de 6,3% a 

11,5%. Esta situação deve ser acautelada, especialmente quando se sabe que o desemprego 

feminino é, por questões de descriminação cultural, quase sempre superior ao masculino. 
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Figura I. 15 – Evolução das taxas de Desemprego por Género 
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Emprego e Tecido Económico

A análise das tipologias de emprego do concelho de Mira (Figura I. 16) indica que a esmagadora 

maioria dos trabalhadores (68%) são empregados por conta de outrem. Em seguida surgem os 

empregadores (14%) o que permite descortinar que a esmagadora maioria das empresas em 

Mira são Micro-Empresas ou, quando muito, Pequenas e Médias Empresas. Por outro lado, uma 

percentagem ainda significativa de trabalhadores (12%) são empregados por conta própria, o que 

face ao considerável índice de envelhecimento concelhio e as fracas habilitações literárias de 

grande parte da população, leva a concluir que estes indivíduos dedicam-se essencialmente a 

pequenas actividades domésticas de subsistência, nomeadamente de carácter rural. 

 
Figura I. 16 –Tipo de Emprego 
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Em termos de profissões dominantes (Figura I. 17) o município de Mira caracteriza-se pelo 

predomínio de empregos pouco qualificados. De facto, surgem nas primeiras posições, os 

operários, artífices e trabalhadores similares, os trabalhadores não qualificados, o pessoal dos 

serviços e vendedores e os agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas, que 

no seu conjunto representam 63,8% dos trabalhadores do concelho.  

 

Por seu lado, profissões como os quadros superiores da administração pública, dirigentes e 

quadros superiores das empresas, os especialistas das profissões intelectuais e científicas e os 

técnicos e profissionais de nível intermédio, não representam mais do 22,9% da massa laboral do 

município.  
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Figura I. 17 – Profissões Dominantes
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Para a análise do tecido económico do município de Mira, os dados estatísticos do INE 

desagregam as actividades económicas em sociedades e empresas. Neste sentido, é importante 

fazer a distinção entre estes dois conceitos de forma a justificar a opção pela análise das 

sociedades. De acordo com a metainformação estatística, uma empresa é uma entidade 

económica que, em certas circunstâncias, pode corresponder à reunião de várias unidades 

jurídicas. Algumas destas unidades exercem actividades exclusivamente em função de outras 

unidades jurídicas e a sua existência só se explica por razões administrativas e contabilísticas, 

sem que sejam significativas do ponto de vista económico. O mesmo já não acontece com o 

conceito de sociedade, que implica o exercício de uma actividade económica relevante.8

Pela análise da Figura I. 18 pode-se depreender que a fatia mais significativa pertence ao sector 

do Comércio por grosso e a retalho, reparação automóvel e bens pessoais, correspondendo a 

29,2% das sociedades localizadas no concelho, logo seguidas dos sectores da Construção e das 

Industrias Transformadoras, ambos com o mesmo número de sociedades e representando cada 

um cerca de 16,7% das mesmas.  

 

Em termos genéricos, pode dizer-se que as sociedades de Mira estão viradas, essencialmente, 

para a prestação de actividades de comércio e serviços de apoio à população local. Neste 

contexto, algumas das sociedades do sector das Industrias Transformadoras constituem a 

principal excepção.  

 

Por outro lado, a observação da Figura I. 18 permite descortinar a importância das Industrias 

Transformadoras ao nível do emprego no concelho. De facto, apesar de representarem apenas 

16,7% das sociedades, agregam cerca de 52,9% do emprego das mesmas, o que permite aferir 

uma dimensão média em termos laborais superior à média de outros sectores de actividade.  

 

Neste sentido, em sectores como o Comércio por grosso e a retalho, reparação automóvel e bens 

pessoais (que representa 29,2% das sociedades mas agrega apenas 21% do emprego das 

mesmas) e a Construção (16,7% das sociedades mas apenas 7,3% do emprego) predominam as 

Micro-Empresas, nomeadamente de carácter familiar. 

 

8 Na prática a grande diferença entre os dois conceitos reside no facto de que o conceito estatístico de empresa sedeada contempla 
ainda o universo dos empresários em nome individual. 
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Figura I. 18 – Sociedades de Mira por sector de actividade
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Figura I. 19 – Pessoal ao serviço das Sociedades de Mira por sector de actividade
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CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE 
NO CONCELHO DE MIRA 
 

Aquando da elaboração do Plano Director Municipal de Mira a rede rodoviária do Concelho 

satisfazia as necessidades básicas dos aglomerados urbanos, incluindo os de menor dimensão 

demográfica. 

 

Para além das infra-estruturas rodoviárias não existem no concelho quaisquer outras infra-

estruturas de transporte. De facto, Mira não possui qualquer aeródromo e não é atravessado por 

nenhuma linha ferroviária. 

 

O enquadramento do Concelho de Mira na Rede Rodoviária Nacional limita-se a quatro eixos, o 

IC 1/A179 (sentido Norte-Sul) que fará a ligação a ligação Aveiro/Vagos/Mira/Figueira da Foz10, a

EN 109 (sentido Norte-Sul), alternativa ao IC 1/A 17, que faz a ligação Aveiro/Figueira da Foz e as 

EN 234 e EN 334 (sentido Este-Oeste) que fazem a ligação Coimbra/Cantanhede/Mira. 

 

Figura I. 20 – Enquadramento da Rede Rodoviária Nacional 

Fonte: Plano Rodoviário Nacional, IEP 

 

9
Segundo a Divisão de Normalização do Departamento de Estudos e Normalização do Instituto de Estradas de Portugal (DOC. N.º IEP 

/ EN / DN 03- 02, Rev. 1) a introdução de portagens no IC1 transformará a infra-estrutura numa Auto-Estrada, designada A17. 
10 De referir que até à data de realização do presente relatório, Outubro de 2004, o Itinerário Complementar 1/Auto-Estrada 17 ainda 
não tinha sido aberto ao público. 

IC1/A17
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Conforme referido, a rede rodoviária nacional do concelho de Mira permite efectuar a ligação aos 

concelhos limítrofes através do IC 1/A 17 (brevemente) e EN 109 a Vagos (norte), da EN 234 e  da 

EN 334 a Cantanhede (oeste). 

 

Um dos grandes problemas subjacentes à rede viária de Mira relaciona-se com a elevada 

densidade de “ocupação marginal” dos principais eixos viários. Com “ocupação marginal” 

pretende-se referir as construções, destinadas a habitação ou a actividades económicas, 

implantadas nas áreas adjacentes às vias.  

 

Desta forma, a EN 109 apresentava, a quando da realização do PDM, uma área de “ocupação 

marginal” correspondente a 60% do seu traçado. A EN 334 e a EN 234 apresentavam, na mesma 

época, taxas de ocupação de 47% e 28%, respectivamente.  

 

Em relação ao IC 1/A 17 não se coloca esta questão, quer pela tipologia da estrada – só permite 

o acesso a partir de nós, quer pelo facto de ainda não estar aberta ao tráfego.  

 

Tabela I. 5 – Inventariação das Vias Rodoviárias 

Classificação Designação 

Itinerário Complementar IC 1/A 1711 
EN 109 
EN 234 Estrada Nacional 

EN 334 
EM 548 
EM 587 Estrada Municipal 

EM 629 
CM 1001 
CM 1002 
CM 1003 
CM 1004 

CM 1004-1 
CM 1005 
CM 1006 

Caminho Municipal 

CM 1007 

Fonte: PDM Mira (1994) 

 

Em termos esquemáticos, pode afirmar-se que a estrutura viária do concelho lembra um sistema 

radial (ver Carta I. 2) cujo centro é o aglomerado de Mira, localizado no ponto de encontro das 

 
11 Itinerário Complementar 1 a transformar brevemente em Auto-Estrada 17.
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diversas estradas nacionais que atravessam o território municipal. Por outro lado, as estradas e 

caminhos municipais foram também bastante importantes no desenvolvimento dos aglomerados.  

 

De um modo geral, pode afirmar-se que a rede viária existente foi o suporte fundamental da 

ocupação humana do território e consequentemente da expansão dos aglomerados, o que se 

traduz no carácter predominantemente linear do povoamento presente no concelho de Mira. 
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De igual modo, a “ocupação marginal” das vias com múltiplas actividades gera grandes 

movimentos de paragem e arranque de veículos, agravada pela ausência de espaços de 

paragem e estacionamento, o mesmo ocorre com os transportes públicos com as consequentes 

paragens na via. Esta situação demonstra que as faixas marginais da via se encontram 

completamente desajustadas à realidade actual, o que afecta bastante a fluidez do tráfego.  

 

Além disso, alguns troços têm características geométricas deficientes, agravadas pela falta de 

sinalização e inexistência de bermas, entre outros aspectos. 

 

Desta forma, todos estes condicionalismos induzem baixas velocidades de percurso e reduzidos 

limiares de segurança que não favorecem o aumento da necessária mobilidade de pessoas e 

mercadorias.  

 

Mobilidade: Transportes Públicos

O sistema rodoviário do concelho de Mira desenvolveu-se em função da lógica radial da rede 

viária existente, centrada no aglomerado de Mira, estruturada pelas EN 109, EN 234 e 334 e, 

futuramente, pelo IC 1/A 17, que garantem a acessibilidade ao exterior do concelho. Desta forma 

a EN 109 e, a prazo, o IC 1/A 17, surgem como os principais eixos de ligação nos movimentos 

internos e externos da população do concelho. De facto, a EN 109 assegura a acessibilidade 

entre vários aglomerados do concelho, que se desenvolveram de uma forma linear ao longo 

desta, assim como a centros urbanos extra-concelhios que exercem grande influência sobre o 

município, Aveiro e Figueira da Foz. 

 

No que concerne às carreiras regulares de transportes públicos colectivos, o concelho é servido 

por 28 carreiras regulares diárias, exploradas pela empresa JOALTO, das quais 4 têm origem e 

destino no próprio município e as restantes 24 asseguram a ligação aos municípios limítrofes e a 

Aveiro, Coimbra e Figueira da Foz.  

 

Neste sentido, destaca-se a importâncias das ligações diárias aos concelhos de Aveiro, 9 

carreiras, Figueira da Foz, 6 carreiras, Cantanhede, 5 carreiras, e Coimbra com 4 carreiras. 

 

A população residente ao longo da EN 109 usufrui de várias carreiras diárias, apesar de serem 

carreiras regulares interurbanas de âmbito regional, que permitem a acessibilidade tanto à sede 
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do concelho como a outras sedes de concelhos vizinhos. Em oposição a população residente ao 

longo da EM 629 e dos caminhos municipais a este da EN 109 possui apenas uma carreira diária 

com destino ao aglomerado de Mira. 

 

Esta situação corresponde a uma das debilidades da actual rede de transportes públicos 

colectivos, nomeadamente tendo em consideração que a maioria das funções centrais (isto é, 

bens e serviços) mais raras estão na sua quase totalidade concentradas no aglomerado de Mira. 

 

Assim, verifica-se uma clara dominância de carreiras que percorrem a EN 109, especialmente a 

norte do aglomerado de Mira, o que está relacionado com o facto de a zona de maior dinâmica 

socio-económica do concelho se concentrar nessa zona (Mira Norte - Praia de Mira). 

 

No concelho de Mira são bastante importantes as carreiras de transporte público colectivo de 

carácter sazonal. De acordo com o PDM estima-se em 11, o número de carreiras diárias 

“sazonais” realizadas pela empresa JOALTO, estando esta situação relacionada com o turismo 

balnear, tendo estas carreiras como destino o aglomerado da Praia da Mira.  

 

Desta forma, são significativos os fluxos de transporte que se geram ao longo das EN 234 e EN 

334 durante os meses de Verão, entre concelhos do interior e a Praia de Mira, indicando o 

carácter regional desta praia.  

 

Em resumo, pode afirmar-se que o sistema de transportes públicos colectivos favorece mais as 

ligações ao exterior do concelho, isto é, em direcção a Aveiro, Figueira da Foz ou Coimbra, do 

que as ligações no interior do concelho de Mira. Esta situação justifica-se pela importância das 

deslocações pendulares diárias, nomeadamente de índole laboral, entre Mira e as cidades 

médias próximas, com destaque para Aveiro. Neste sentido também são relevantes as 

deslocações diárias relacionadas com a frequência do ensino superior (Aveiro e Coimbra) e o 

acesso a equipamentos colectivos de nível superior (por exemplo, hospitais distritais ou centrais). 

 



Carta Educativa do Município de Mira – Volume I  39 

Mobilidade: Transportes Escolares

No que se refere à rede de transportes escolares, a Câmara Municipal de Mira celebrou um 

contrato com uma empresa privada com vista à manutenção de quatro circuitos (Carta I. 3) que 

servem boa parte da população escolar do 3º ciclo do ensino básico, assim como alguns alunos 

do 2º CEB.  

 

Os percursos escolares existentes no concelho de Mira são os seguintes (Carta I. 3): 

 

1.1.1.1. Circuito 1: começa em Mira e segue em direcção a Oeste por Lagoa, Videira Sul e Praia 

da Mira, depois segue em direcção a Norte por Barra da Mira e acaba em Areão, fazendo 

posteriormente o percurso inverso; 

 

2.2.2.2. Circuito 2: começa em Mira e segue em direcção a Sul por Casal de São Tomé e acaba 

na Ermida, seguindo depois o mesmo caminho de regresso a Mira; 

 

3.3.3.3. Circuito 3: começa em Mira e segue em direcção a Norte por Portomar, Cabeço e Seixo, 

depois segue em direcção a Este por Carapelhos, Corticeiro de Baixo e termina em 

Arneiro, faz a respectiva inversão e segue o percurso inverso; 

 

4.4.4.4. Circuito 4: inicia-se em Mira e segue em direcção a Sudeste por Ramalheiro, Leitões, 

Lentisqueira, Colmeal, Cavadas e Corujeira, regressando a Mira pelo mesmo percurso.  
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CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA COMPONENTE 
URBANÍSTICA 
 

A caracterização urbanística desenvolvida no âmbito da Carta Educativa de Mira pretende ser 

uma análise abrangente do planeamento urbanístico e ordenamento do território preconizado no 

concelho por um lado, e por outro, evidenciar as suas características urbanas e os reflexos do 

modelo territorial adoptado.  

 

Procura-se, através dum processo de caracterização e análise, observar as tendências de 

desenvolvimento ou crescimento urbano para o concelho no futuro próximo, tendo em conta 

aquilo que poderão ser as realidades locais no âmbito da programação de equipamentos de 

ensino. 

 

Para elaboração de uma Carta Educativa Concelhia as políticas estratégicas e urbanísticas 

preconizadas nos instrumentos de gestão territorial em vigência no território municipal possuem 

extrema relevância pois são uma variável que auxilia a concepção dos cenários prospectivos de 

crescimento (ou decréscimo) da população do Concelho e a localização, programação e 

dimensionamento de novos equipamentos. 

 

Enquadramento Urbano 
 

Concelhio

Em termos históricos e à semelhança de outros concelhos limítrofes, Mira tem uma base territorial 

rural, baseada nas actividades ligadas ao sector primário, como a agricultura, a floresta, a pesca 

e a pecuária, e assente numa localização da população em pequenos aglomerados ao longo do 

litoral. A justificação para esta localização reside na fixação de população junto a terrenos férteis e 

a sucessiva criação de frentes marginais à linha de costa.  

 

Nestes aglomerados periféricos, moderadamente desenvolvidos a partir de aldeias e lugares 

tradicionais, localizam-se concentrações de 1ª Habitação, complementadas com edificado 

recuperado e novo de 2ª Habitação, este último muito orientado para o turismo balnear. Neste 

sentido, deve reter-se que 32,5% dos alojamentos do município está afecto a um uso sazonal, 



Carta Educativa do Município de Mira – Volume I  42 

temporário ou de aluguer. Por outro lado, esta estrutura urbana muito própria de pequenos 

aglomerados, cria uma interdependência significativa ao nível funcional em relação ao centro 

urbano de Mira. 

 

Os motivos que conduziram à afirmação do aglomerado de Mira como o núcleo da rede urbana 

municipal foram, muito provavelmente, a coincidência entre a estabilização da linha de costa e o 

surgimento de uma época de maior desenvolvimento económico relacionado com o litoral. 

Embora a definição dos limites costeiros se tenha alterado posteriormente, manteve-se a estrutura 

de povoamento: sendo clara a definição de linhas de aglomerados ao longo do litoral e o 

surgimento de um pólo secundário, a Praia de Mira, cuja origem é bastante mais recente e está 

relacionada com o desenvolvimento da actividade balnear nas últimas décadas. 

 

Assim, a estruturação da rede urbana municipal segue um carácter claramente radial, centrado no 

aglomerado de Mira, e com uma estruturação global fortemente apoiada nos principais eixos 

viários, surgindo os vários aglomerados alicerçados na EN 109, sentido Norte-Sul (Aveiro/Figueira 

da Foz), e na EN 234, sentido Este-Oeste (Coimbra/Cantanhede/Mira).  

 

Hierarquia dos núcleos urbanos

Tendo em conta o referido pode definir-se uma hierarquia para os núcleos urbanos do concelho 

de Mira12, em torno de quatro ordens de grandeza (ver Carta I. 4): 

 

• 1ª ordem: o aglomerado de Mira, sede do concelho, possui uma área de influência 

directa constituída pelos lugares de Portomar-Cabeço, Lagoa e, a sudoeste, o conjunto 

Carromeu-Casal de São Tomé. Desta forma e dada a proximidade das malhas urbanas 

de cada um destes lugares a Mira, é previsível uma tendência para o esbater progressivo 

dos limites entre lugares, surgindo assim uma espécie de “grande aglomerado” de Mira. 

 

• 2ª ordem: a faixa litoral é dominada pelo aglomerado da Praia da Mira, cuja população 

residente é bastante flutuante ao longo do ano, fruto da sazonalidade da actividade 

turística, funcionando como um pólo em relação aos lugares de Videira Sul, Areão e Barra 

de Mira.  

 

12 Em conformidade com o ponto 2.3. Uma Hierarquia dos Aglomerados, constante do Relatório 8 do PDM – estrutura e forma de 
povoamento património.
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• 3ª ordem: no que diz respeito aos aglomerados do interior, destacam-se pela presença 

de alguma actividade industrial e consequente atracção de população, os lugares de 

Carapelhos e Lentisqueira.  

 

• 4ª ordem: os restantes lugares do concelho de carácter socio-económico vincadamente 

rural. 

 

Extra-Concelhio

O concelho de Mira quer por motivos de carácter histórico, administrativo ou de proximidade 

geográfica, situa-se na área de influência de cidades médias como Aveiro, Coimbra e, em menor 

grau, Figueira da Foz. Por outro lado são também bastante importantes as relações funcionais 

com os municípios adjacentes de Vagos e Cantanhede. 

 

Pode assumir-se que o avanço ou recuo das áreas de influência destes três aglomerados está 

fortemente condicionado pela conjuntura de desenvolvimento endógeno de cada um destes, bem 

como pela melhoria das acessibilidades de Mira aos mesmos. 

 

Neste sentido, a não existência de ligações ferroviárias no concelho, nomeadamente à Linha do 

Norte, surgem como um importante óbice ao desenvolvimento sócio-económico de Mira. 
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Dinâmica Urbana 
 

O concelho de Mira apresenta uma tendência de fortalecimento do núcleo urbano principal Mira -

Praia da Mira. Da análise dos dados de edifícios licenciados para construção nova no período 

temporal de 1998-2003 (referente ao ano de alvará) verifica-se que são precisamente as 

freguesias mais populosas do concelho, Mira e Praia da Mira, que apresentam os valores mais 

elevados, com médias anuais de 63,3 e 49,1 edifícios licenciados para construção nova, 

respectivamente. 

 

Assim, durante o período em análise, o somatório dos edifícios licenciados para construção nova 

nestas duas freguesias representa cerca de 85% do total concelhio. 

 

Tabela I. 6 – Edifícios licenciados para construção nova 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL
Média 
anual 

Carapelhos 10 4 2 11 6 3 36 6 
Mira 43 61 62 64 87 63 380 63,3 
Praia de Mira 55 54 56 53 49 28 295 49,2 
Seixo 12 13 19 13 18 9 84 14 
TOTAL 
(Concelho) 120 132 139 141 160 103 795 132,5 

Fonte: INE – SIOU 

 

A observação do Tabela I. 8 corrobora o atrás enunciado, com a salvaguarda de também fornecer 

outras informações importantes. De facto, consultando a Tabela I. 9, constata-se que são 

novamente as freguesias de Mira e Praia da Mira que agregam o maior número de fogos 

licenciados para construção nova (ver carta I. 5), com médias anuais de 47,8 e 61,2 

respectivamente, o que representa 87,7% do total de fogos licenciados para construção nova no 

concelho durante o período em causa.  

 

Importa ressaltar que a freguesia da Praia da Mira é a que apresenta maior número de fogos 

licenciados para construção nova, que se traduz em duas situações: primeiro, é a freguesia com 

maior procura de habitação, relacionada com a questão da 2ª residência e do turismo balnear, e 

segundo, em termos de tipologia dos edifícios é onde existem mais habitações plurifamiliares.  
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De referir que este aumento do número de fogos na freguesia da Praia da Mira ainda se deve ao 

Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira, aprovado em 1988 e sujeito a alterações 

em 1997. Neste sentido, a aprovação de planos como o PP de Videira Norte e o PP de Prazos 

Velhos, que prevêem um número máximo de fogos de 195 e 495, respectivamente, mas, 

principalmente, a futura aprovação do PU de Praia de Mira, faz prever que a dinâmica de 

construção de novos fogos venha a manter-se ou mesmo a aumentar, o que não deixará, por 

certo, de ter importantes reflexos no planeamento da rede escolar. 

 

Tabela I. 7 – Fogos licenciados para construção nova 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL Fogos/ 
ano 

Carapelhos 9 4 1 10 3 3 27 4,5 
Mira 44 51 59 62 71 60 287 47,8 
Pr. de Mira 85 75 56 65 86 120 367 61,2 
Seixo 9 9 15 10 22 14 65 10,8 

TOTAL 
(Concelho) 147 139 131 147 182 197 746 124,3 

Fonte: INE – SIOU 

 

Tabela I. 8 – Fogos previstos por alguns PMOT’s em vigor no concelho de Mira 

 
PMOT Nº de fogos 

PP Sector Poente de Carromeu 46 
PP Videira Norte 195 
PP Prazos Velhos 492 

Fonte: CMM 

 

Neste sentido, a rede viária e alguns equipamentos colectivos devem ter em consideração a 

possibilidade de a freguesia da Praia da Mira estar a aumentar a sua população “flutuante”, ou 

seja, população que não reside habitualmente, mas sim de forma sazonal em virtude do turismo 

balnear. No âmbito do presente trabalho convém salientar igualmente que este tipo de população 

não aumenta as exigências face ao parque escolar concelhio.  
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Área de influência dos centros urbanos 

A acessibilidade aos diferentes aglomerados é uma questão determinante na criação dos 

protagonistas urbanos. No concelho de Mira é notória a preponderância da vila de Mira em 

relação aos demais aglomerados, tendo apenas a Praia de Mira alguma relevância no âmbito dos 

demais aglomerados do concelho. 

 

Importa, desse modo, analisar as distâncias medidas em termos de tempo de viagem aos dois 

principais aglomerados (Mira e Praia da Mira) do concelho aos restantes locais. São 

consideradas médias de 70 km/h para as Estradas Nacionais, 50 km/h para as Estradas 

Municipais e 40 Km/h para os Caminhos Municipais e arruamentos urbanos. 

 

O concelho de Mira caracteriza-se por ter uma rede viária pouco densa e cuja maioria pertence à 

rede municipal (Estradas e Caminhos Municipais), concluindo-se que a área polarizada pelo 

aglomerado de Mira é aquela que permite, em extensão em todas as direcções, uma ligação 

mais rápida ao eixo principal. A área de influência do aglomerado de Praia de Mira é pouco 

alargada, concluindo-se que não existem muitos eixos de ligação entre Praia de Mira e os 

aglomerados circundantes. A principal ligação a Praia de Mira é feita através da EN 334 que liga 

Praia de Mira a Mira. 

 

Por fim não devem ser deixadas de apontar algumas fragilidades do modelo, nomeadamente no 

que se refere à sua “imobilidade temporal”, quer-se dizer com isto que não são consideradas as 

diferenças de tráfego automóvel durante o decorrer do dia (“horas de ponta”), nem as diferenças 

ao longo do ano. Este último aspecto reveste-se de uma grande relevância a nível concelhio 

tendo em conta a sazonalidade do turismo balnear registado no aglomerado de Praia da Mira e 

aglomerados vizinhos. 
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Instrumentos de Gestão do Território 
 

Para a elaboração de uma Carta Educativa municipal as políticas estratégicas e urbanísticas 

preconizadas nos instrumentos de gestão territorial em vigência no território municipal (ver Carta I. 

6) possuem extrema relevância pois são uma variável que auxilia a concepção dos cenários 

prospectivos de crescimento (ou decréscimo) da população do Concelho e a localização, 

programação e dimensionamento de novos equipamentos.  

 

Urge, assim, uma análise cuidada dos diferentes Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT’s) em vigor no concelho de Mira com vista à recolha de elementos indispensáveis para a 

compreensão dos cenários de evolução da habitação, dos equipamentos colectivos e do tecido 

económico que, entre outras características, potencia e permite adequar o ensino (nas diversas 

vertentes) e formação profissional às exigências do mercado de trabalho. 

 

Plano Director Municipal

O Concelho de Mira tem o seu Plano Director Municipal (PDM) em vigor desde 1994, tendo a sua 

ratificação ocorrido em Conselho de Ministros através da resolução nº 83/94 publicada em 

16/09/1994, tendo sido elaborado pela empresa GAAPE, Arquitectura, Planeamento e Engenharia.

Na proposta do PDM em vigor, as Linhas Estratégicas de Desenvolvimento acentuam a 

necessidade, ao tempo da sua elaboração, da concretização do IC 1/A 17 e da importância da 

localização dos respectivos “nós” norte, centro e sul no concelho.  

 

No que diz respeito à disposição dos espaços urbanos, a elaboração do Plano de Urbanização 

da Praia de Mira é apontado como o meio de melhor adequar o uso e ocupação de espaços 

relacionados com as actividades de turismo e recreio náutico e de melhorar o ordenamento e a 

qualidade de vida do aglomerado.  

 

Neste sentido, a criação de um campo de golfe é visto como um factor extremamente positivo, 

quer na perspectiva de dotar o município de um equipamento desportivo e de lazer de carácter 

supra-municipal, quer na perspectiva de manter uma vasta área verde, cerca de 80 hectares. 
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No que concerne à criação de novas centralidades no concelho, o PDM de Mira propõem o 

desenvolvimento e fomento do centro de Portomar, ao redor do qual se tem vindo a desenvolver 

uma vivência urbana que funciona como “ponto de encontro” do concelho ao fim de semana. Da 

mesma forma, a dinamização do centro urbano de lugares como Carapelhos e Seixo de Mira, 

sedes de freguesia, surge como um objectivo a concretizar com vista à descentralização urbana. 

 

Em termos de indústria, a estratégia de desenvolvimento do concelho não aposta fortemente no 

desenvolvimento industrial, contudo o sector industrial pode assumir uma grande importância ao 

proporcionar empregos relativamente mais bem remunerados do que a agricultura e estabelecer 

relações de complementaridade com esta (agro-indústrias). Assim, o PDM propõe a localização 

de uma nova zona industrial a sul do concelho (Montalvo) de forma a potenciar as vantagens de 

localização em relação ao IC 1/A17. 

 

Em relação ao turismo, Mira à semelhança de outros municípios litorais de Portugal tem vindo a 

conhecer pressões urbanísticas no sentido de permitir o desenvolvimento da construção, por 

vezes desordenada, de alojamentos de uso secundário ou sazonal, facto já referido 

anteriormente, conforme pode ser observado nas figuras I. 7 e I. 8. 

 

O turismo no concelho de Mira desenvolveu-se ao longo do litoral, nomeadamente, em torno do 

aglomerado da Praia da Mira. Em termos de distribuição temporal, as formas de turismo actuais 

apresentam um carácter fortemente marcado pela sazonalidade em virtude da época balnear 

estival. Por outro lado, factores como o excursionismo e o campismo contribuem para o agravar 

dos problemas, originando níveis de utilização dos equipamentos e infra-estruturas muito 

superiores às da capacidade instalada. 

 

Ao nível do crescimento urbano, as actividades turísticas têm contribuído para que o mesmo 

tenha ocorrido de forma desarticulada, não conferindo uma clara hierarquização de ocupação e 

logo uma estrutura marcadamente urbana e facilmente legível. 

 

Desta forma, o PDM propõe uma estratégia de desenvolvimento do turismo no concelho no 

sentido de coadunar a necessária protecção ambiental e paisagística do litoral com as legitimas 

aspirações de desenvolvimento económico e social das populações. 
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Também no que concerne às questões do ensino e da formação profissional, muito importantes 

no âmbito da presente Carta Educativa, o PDM faz recomendações. Nesta linha de pensamento e 

tendo em conta a evolução da população e da taxa de actividade feminina até 1991 percebe-se a 

importância de desenvolver e alargar a rede do pré-escolar. 

 

No que se refere a outros níveis de ensino, o PDM aconselha um “compasso de espera” ao nível 

do 1º ciclo do ensino básico porque existiam escolas a funcionar com taxas de ocupação 

inferiores a 1,0 e a taxa de natalidade tem vindo a baixar. Por outro lado, a taxa de ocupação ao 

nível do 2º ciclo do ensino básico tem vindo a aumentar ao mesmo tempo que a do 3º ciclo do 

ensino básico tem vindo a diminuir o que coloca problemas de gestão às escolas. À data de 

conclusão do PDM, o concelho de Mira não tinha ensino secundário.  

 

Ao nível do Ensino Profissional, a equipa do PDM refere que poderia ter algum interesse 

desenvolver acções de formação no âmbito do artesanato local ou da actividade piscatória, 

designadamente na área da Praia da Mira. 

 

Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira

O Plano Geral de Urbanização (PGU) de Praia e Lagoa de Mira foi ratificado por despacho de 6 

de Maio de 1988 do Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do 

Território, conforme declaração publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 27 de 

Maio de 1988, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 1988, e 

alterado pela deliberação da Assembleia Municipal de Mira de 21 de Dezembro de 1995, 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 5 de Setembro de 1997. Encontrando-se 

em vigor até ser aprovado o Plano de Urbanização da Praia de Mira. 

 

O Regulamento do PGU da Praia e Lagoa de Mira previa a demarcação das seguintes zonas: 

- Zona de industria ligeira e de serviços (I); 

- Zona de habitação urbana (ZH1); 

- Zona de habitação para-urbana (ZH2); 

- Zona de 2ª residência (ZH3); 

- Zona de habitação – Golfe (ZH3-G); 

- Zona de comércio e serviços (ZM); 

- Zona verde de protecção (ZVP); 
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- Zona verde de recreio (ZVR); 

- Zona para-rural (ZPR); 

- Zona rural (ZR) e mata (M); 

- Zona da praia (ZP); 

- Zona verde de recreio (ZVR) – golfe; 

 

Assim, no âmbito do Regulamento as zonas com funções habitacionais podem ter os seguintes 

índices e ocupação: 

- ZH1: zonas norte e sul de Prazos Velhos e área de expansão directamente ligada (índice 

máximo de 55 fogos/ha); 

- ZH2: zonas integradas na área rural e exclusivamente destinadas à habitação do agricultor, 

onde apenas é permitido 1 fogo por lote (índice máximo de 4 fogos/ha); 

- ZH3: zonas de habitação nova proposta para a área de mata, com a finalidade de construir 

espaços destinados à construção de 2ª residência (índice máximo de 18 fogos/ha); 

- ZH3-G: zona nova de habitação proposta para a ZVR e integrado na zona de mata (índice 

máximo de 18 fogos/ha). 

 

Plano de Urbanização da Vila de Praia de Mira

A Praia de Mira tem tido instrumentos de planeamento urbanístico desde os anos sessenta. Ao 

Ante-Plano de Urbanização da Praia de Mira de 1961 seguiu-se um estudo de Estruturação 

Urbanística, o Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira e finalmente o PDM. 

 

Porém, rapidamente se compreende o “desajuste” evidente das propostas contidas nestes 

Planos com o cadastro da propriedade existente e a ausência de uma intervenção clara da 

autarquia no sentido de “forçar” a realização das propostas, motivaram em grande parte a 

ineficácia do seu processo de implementação, o que veio demonstrar a necessidade de um 

(novo) Plano de Urbanização da Praia de Mira, que se encontra em fase final de ratificação, 

tendo sido elaborado pela empresa Ventura da Cruz Planeamento Lda., com sede em Aveiro. 

 

O Objectivo Estratégico do PU da Praia de Mira consiste em “Conformar e estruturar o aglomerado 

da Praia, conferindo-lhe um carácter urbano adequado à sua principal vocação – o Turismo – 

promovendo um turismo qualificado e não sazonal.” 13 

13 Segundo o Relatório do Plano de Urbanização da Praia de Mira, em aprovação. 
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Neste sentido, os Objectivos Operacionais passam por: 

“1) Adequar o uso e ocupação do território às actividades turísticas e de lazer; 

2) Avaliar as possibilidades de expansão do aglomerado; 

3) Diversificar a oferta de habitação e realojar as famílias, que vivem em habitações precárias; 

4) Reestruturar a ocupação nas áreas envolventes à Praia de Mira, nomeadamente Prazos Novos, 

Prazos Velhos e Videira. 

5) Reestruturar e adequar a ocupação dos Prazos Novos às pressões de ocupação actuais;  

6) Estruturar a ocupação dispersa e desordenada dos Prazos Velhos;  

7) Avaliar a possibilidade de reconverter a área da Videira a um uso habitacional; 

8) Valorizar as margens da Barrinha conferindo-lhes um uso vocacionado ao Recreio e Lazer. 

9) Viabilização de soluções viárias para a Avenida Marginal;                                   

10) Privilegiar o arranjo e criação de espaços públicos; 

11) Resolver a conflitualidade existente entre a circulação automóvel e pedonal, em especial na época 

balnear 

12) Promover a instalação de equipamentos urbanos e de apoio à actividade turística.“14 

Desta forma, o Tipo de Intervenção terá necessariamente de passar pela:

“1) Revisão do actual P.G.U., redefinindo os seus limites.  

2) Elaboração dos Planos de Pormenor dos Prazos Velhos, Prazos Novos e Videira. 

3) Elaboração de Arranjos Urbanísticos das margens envolventes da Barrinha.                 

4) Arranjos dos espaços públicos. 

5) Plano de Pormenor de Habitação Social (promoção Auto-construção).” 15 

Assim, a equipa técnica responsável pela elaboração do PU da Praia de Mira propôs, no âmbito 

do Regulamento, a divisão do território em estudo nas seguintes áreas, zonas e categorias: 

 

14 Segundo o Relatório do Plano de Urbanização da Praia de Mira, em aprovação. 
15 Idem.
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Tabela I. 9 – Áreas, Zonas e Categorias de uso de espaço segundo a proposta de regulamento 
do PU de Praia de Mira 

Área Zona Categoria 
Zona de Valores da Memória e 
Cultura  -

Zonas Consolidadas 
 

a) Predominantemente de Moradias 
b) Predominantemente de tipologias 
Multifamiliar 
 

Zonas Não Consolidadas 

a) Predominantemente Residencial 
de tipologias unifamiliar 
 
b) Utilização Colectiva Mista 

b1) nível 1 
b2) nível 2 

 
c) Verde urbano 

Área de Ocupação 
Urbanística 

 

Zona de Equipamentos de 
Uso Colectivo 

a) existente 
b) proposto 
 

Zona com Interesse Turístico 
a) existente 
b) proposto 

Área de Ocupação 
Urbanística 
Especial 

Zona (de Indústria existente) a 
qualificar -

Área de Não 
Ocupação 
Urbanística 

Zonas de Componentes Ambientais 

a) Zona Verde de Recreio e de Lazer 
b) Zona de Salvaguarda e 
Enquadramento 
c) Zona do Cordão Dunar 

 
Fonte: CMM 

 

Plano de Urbanização da Vila de Mira

O Plano de Urbanização de Vila de Mira ainda não se encontra em vigor, não tendo sido possível 

obter dados preliminares juntos dos serviços técnicos da Câmara Municipal de Mira. 

 

Plano de Pormenor do Sector Poente de Carromeu

O Plano de Pormenor do Sector Poente de Carromeu intervém sobre uma área de 4,3 hectares.  

 

Em termos da edificação o Regulamento normaliza que: 

- O número máximo de pisos acima do solo é de dois; 

- Em cada unidade habitacional (vulgo lote) é de admitir apenas a instalação de 1 fogo; 

- Prevê-se a instalação de um equipamento desportivo descoberto. 
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O número máximo de fogos autorizados é de 46. 

Plano de Pormenor de Videira Norte

O Plano de Pormenor da Videira Norte, cuja área de intervenção era de 17,5 hectares, teve como 

principal objectivo a criação de solos urbanos aptos à construção e destinados às famílias 

carenciadas da Praia de Mira, de forma a solucionar problemas de carência habitacional e a 

aliviar a pressão urbanística sobre o litoral, o que era consubstanciado no plano através da 

construção de 195 fogos. 

 

Tendo em conta este objectivo, o regulamento do Plano propôs a definição das seguintes zonas: 

• Zona de habitação plurifamiliar sem comércio – zonas destinadas a habitação com 

máximo de 2 pisos acima do solo; 

• Zona de habitação plurifamiliar com comércio – zonas destinadas a habitação com 

máximo de 3 pisos acima do solo; 

• Zona de habitação unifamiliar – zonas destinadas a habitação com máximo de 2 pisos. 

 

Por outro lado o regulamento também define como áreas urbanizáveis os espaços destinados ao 

recreio e lazer dos residentes, onde poderão ser instalados equipamentos de apoio como 

parques infantis, percursos pedonais, além da plantação de espécies arbóreas.  

 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira (Pólo I e II)

A estrutura de desenvolvimento do concelho de Mira, para além de outros aspectos, assenta 

também na dotação de parques industriais que permitam estabelecer relações de 

complementaridade entre actividades e proporcionar sinergias de crescimento económico. Desta 

forma a Câmara Municipal de Mira lançou o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira em 

1993. 

 

Porém, face às pressões de crescimento que se faziam sentir na zona industrial do Seixo, a 

Câmara Municipal promoveu a ampliação da mesma através de um Plano de Pormenor da Zona 

Industrial do Seixo, Pólo II. 
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A área em questão tem 18,6 hectares e está previsto que seja dotada de todas as infra-estruturas 

necessárias para o seu pleno funcionamento, além de zonas verdes de protecção que 

enquadrem o parque industrial num ordenamento equilibrado. 

 

A dimensão dos lotes assenta no objectivo de fixação de Pequenas e Médias Empresas (PME’s) 

que procurem criar sinergias de aproveitamento dos recursos e das actividades existentes no 

concelho de uma forma sustentada. 

 

Plano de Pormenor de Prazos Velhos

No âmbito do Programa de Reabilitação das Áreas Urbanas Degradadas foi criado um Gabinete 

Técnico Local na Vila da Praia de Mira, com a finalidade de elaborar estudos para as zonas dos 

Prazos Velhos e Prazos Novos. A Câmara Municipal considerou prioritária a situação dos Prazos 

Velhos, tendo optado pela intervenção nesta área através da elaboração de um plano de 

pormenor. 

 

Os Prazos Velhos têm registado, ao longo dos últimos anos, uma ocupação desordenada e, em 

alguns casos, clandestina contrariando as orientações existentes no Plano Geral de Urbanização 

da Praia e Lagoa de Mira. Atendendo a estas características, foram classificados como Área 

Urbana de Génese Ilegal (AUGI). 

 

Em termos de Zonamento, o PP de Prazos Velhos propõe a definição das seguintes zonas e 

respectivas áreas de implantação: 

Zona de Habitação: 356 fogos; 

Zona de Habitação, Comércio e Serviços: 136 fogos; 

Zona de Equipamento Social: 2272 m2;

Zona de Equipamento Desportivo: 906 m2;

Plano de Pormenor da Zona Industrial Informal de Portomar/ Plano de 
Pormenor da Zona Industrial Informal de Matadouro/ Plano de Pormenor 
da Zona Industrial de Montalvo

Estes Planos de Pormenor encontram-se por elaborar, contudo já têm áreas de intervenção 

delimitadas. 
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CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA 
EDUCATIVO (2005/06) 

Para efectuar um correcto diagnóstico da actual situação da rede educativa de Mira16 importa 

saber como se encontram distribuídos os alunos pelos diversos níveis de ensino e tipos de rede 

educativa.  

 

Tabela I. 10 – Equipamentos colectivos de ensino por tipo de rede e alunos matriculados17 

Nível de Ensino Tipo de Rede Alunos 

Público 201 
Pré-escolar 

Privado/IPSS 72 

1º Ciclo Público 525 
Ensino Básico 

2º e 3º Ciclo Público 695 

Ensino Secundário Público 328 

Público 1749 
Total 

Privado/IPSS 72 

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

A população escolar em Mira perfaz 13,8% (1821 alunos) da população total do Concelho em 

2005 (13152 habitantes18) e encontra-se distribuída pelos vários níveis de ensino representados 

no quadro acima exposto. 

 

A educação pré-escolar representa 15% da população escolar do Concelho de Mira, sendo que 

73,6% dos alunos deste nível de ensino se encontram afectos a estabelecimentos de ensino 

público. A restante população pré-escolar encontra-se coberta pela rede privada que, no caso de 

Mira, é exclusivamente constituída por Instituições Particulares de Segurança Social (IPSS), e que 

completam a cobertura verificada na rede educativa. O conjunto destas IPSS é formado por: 

I. Casa da Criança, em Vila de Mira, freguesia de Mira; 

II. Centro de Bem-Estar Infantil de Seixo, no lugar de Cabeças Verdes, freguesia de Seixo. 

 
16 Utilizando dados relativos ao Ano Lectivo de 2005/06, que permitem ter uma visão mais abrangente sobre a eficiência do sistema 
educativo, visto poderem ser calculadas também as taxas de retenção, para além das taxas de ocupação e escolarização. 
17 Considerando unicamente o ensino regular. 
18 De acordo com as projecções demográficas (volume II da Carta Educativa). 
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A população escolar que frequenta o 1º ciclo do ensino básico é coberta apenas pela rede 

pública através das diversas escolas que povoam o território de Mira e representa 29% do total de 

alunos presentes. 

 

O 2º e 3º ciclos do ensino básico correspondem à maior parte da população escolar perfazendo 

38% dos alunos, todos eles distribuídos pela rede pública.  

 

Com 18% da população escolar, o ensino secundário é da inteira responsabilidade da rede 

pública, onde 328 alunos frequentam uma única escola pública que aliás é uma escola conjunta 

entre o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário. 

 

Figura I. 21 – Distribuição dos alunos por níveis de ensino 

15%

29%

38%

18%

Pré-Escolar 1º ciclo 2º e 3º ciclo Ensino Secundário

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

Quando analisada a evolução do número de alunos no Concelho de Mira desde o ano lectivo 

2000/2001 até à actualidade verifica-se que apesar das flutuações anuais, que nunca são 

superiores a 1%, a tendência revelada da população escolar de Mira é para se manter estável, 

variando entre 1792 alunos no ano lectivo 2000/2001 e 1821 alunos no ano lectivo 2005/2006. 
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Figura I. 22 – Evolução da população escolar de Mira 
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Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

Uma observação mais detalhada respeitante à evolução do número de alunos presente nos 

vários níveis de ensino permite detectar que todos os níveis, com excepção dos 2º e 3º CEB, têm 

vindo a conhecer uma tendência para a manutenção ou ligeiro aumento do número de alunos. 

 

Neste sentido, a manutenção do nível de crianças a frequentar a educação pré-escolar tem de ser 

vista de uma forma extremamente positiva ou não apontassem algumas teorias das ciências 

comportamentais para a importância do ensino pré-escolar na socialização da criança e na sua 

preparação para a vida escolar.  

 

Por outro lado, a diminuição do número de alunos ao nível dos 2º e 3º CEB não deixa de estar 

relacionada com a evolução demográfica que, de uma maneira geral, tem conduzido à 

diminuição do número de alunos que frequenta este nível de ensino a nível nacional. Contudo, 

não se pode deixar de notar que mesmo entre os anos lectivos 2003/04 e 2004/05, onde se 

registou o decréscimo mais elevado, esse valor não chegou a 1,1%. 
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Figura I. 23 – Evolução da população escolar de Mira por níveis de ensino 
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Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

Rede Educativa 
 

No concelho de Mira foram inventariados 24 estabelecimentos de ensino que se distribuem pelos 

vários níveis de ensino e tipos de rede (ver carta I. 7). A rede pública possui, naturalmente, uma 

importância esmagadora dos equipamentos colectivos de ensino (88%), sendo a rede não-

pública composta pelas duas IPSS anteriormente referidas que ministram a educação pré-escolar 

(Casa da Criança e Centro de Bem-Estar Infantil de Seixo) e pela CERCIMIRA, que se dedica ao 

Ensino Especial. 

 

Na rede pública existem 7 equipamentos colectivos de ensino onde é ministrada educação pré-

escolar e 12 onde se poderá encontrar o 1º ciclo do ensino básico. Ao nível do 2º ciclo encontra-

se afecto apenas uma escola do ensino público, situação semelhante para o 3º ciclo e o ensino 

secundário, estes dois que funcionam na mesma escola pública. Registe-se pela positiva a 

existência de pelo menos um equipamento de ensino pré-escolar em todas as freguesias do 

concelho. As escolas dos níveis de ensino mais avançados encontram-se concentradas no 

núcleo urbano de Mira. 
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O Decreto-Lei n.º 115/98 de 4 de Maio, que aprova o regime de autonomia e gestão dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário define: 

 

“O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional dotada de órgãos próprios 

de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-

escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um projecto 

pedagógico comum, com vista à realização das finalidades seguintes: 

i. Favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória numa dada área geográfica; 

ii. Superar situações de isolamento de estabelecimentos e prevenir a exclusão 

social; 

iii. Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que a integram e o 

aproveitamento racional dos recursos; 

iv. Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão, 

nos termos do presente diploma; 

v. Valorizar e enquadrar experiências em curso.” 

 

A constituição de agrupamentos de escolas considera, entre outros, critérios relativos à existência 

de projectos pedagógicos comuns, à construção de percursos escolares integrados, à 

articulação curricular entre níveis e ciclos educativos, à proximidade geográfica, à expansão da 

educação pré-escolar e à reorganização da rede educativa. No processo de constituição de um 

agrupamento de escolas deve garantir-se que nenhum estabelecimento fique em condições de 

isolamento que dificultem uma prática pedagógica de qualidade. 

 

É possível constituir dois tipos de Agrupamentos de Escolas: 

• Agrupamentos Verticais, são aqueles que integram estabelecimentos de educação pré-

escolar, de 1º ciclo do ensino básico e um estabelecimento de 2º e 3º ciclos do ensino 

básico; 

• Agrupamentos Horizontais, são constituídos apenas por estabelecimentos de educação 

pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico. 

 

Agrupamentos Escolares – Vertical de Mira

A tabela seguinte relaciona os equipamentos educativos integrados no Agrupamento Vertical de 

Mira, a sua localização geográfica e a sua população escolar. 
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Tabela I. 11 – Escolas, Freguesias e população escolar do agrupamento vertical de Mira 

 
Agrupamento Vertical de Mira 

População escolar 
Freguesia Escola 

JI 1º CEB 2º CEB Total 

JI de Lentisqueira 20 - - 20 

JI de Casal de S. Tomé 19 - - 19 

JI de Mira 45 - - 45 

JI de Portomar 20 - - 20 

EB1 de Casal de S. Tomé - 26 - 26 

EB1 de Leitões - 8 - 8 

EB1 de Lentisqueira - 18 - 18 

EB1 de Cavadas - 12 - 12 

EB1 de Mira - 135 - 135 

EB1 de Portomar - 53 - 53 

EB1 de Lagoa - 16 - 16 

Mira 

EB2 de Mira - - 257 257 

JI de Praia da Mira 56 - - 56 

JI de Barra 22 - - 22 

EB1 de Barra - 21 - 21 

Praia da 
Mira 

EB1 de Praia de Mira - 139 - 139 

Seixo EB1 de Seixo - 42 - 42 

JI de Carapelhos 19 - - 19 

EB1 de Carapelhos - 35 - 35 Carapelhos

EB1 de Corticeiro de Baixo - 20 - 20 

Total 201 525 257 983 
Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

A sede do Agrupamento é na Escola Básica do 2º Ciclo de Mira na Freguesia de Mira, tendo esta 

escola a responsabilidade da gestão do parque escolar composto por 20 equipamentos 

colectivos de ensino. Deste conjunto, o 1º ciclo representa a grande parte dos equipamentos de 

ensino estando exactamente dois terços (60%) dos edifícios do parque escolar afectos a este 

ciclo do ensino básico. A associação de ciclos de ensino não se verifica em nenhuma das 

escolas do agrupamento. No que concerne à população escolar deste Agrupamento19 ela 

contempla 983 alunos, dos quais 20,4% frequentam o ensino pré-escolar, 53,4% o 1º CEB e 

26,1% o 2º CEB. 

 

19 Difere da população escolar total do Concelho pelo facto de não integrarem o Agrupamento Escolar as IPSS e a ES/3 Dr.ª Maria 
Cândida. 
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Caracterização e Diagnóstico da Educação Pré-escolar 
 

A rede educativa da educação pré-escolar é composta por nove jardins-de-infância dos quais 

dois pertencem a IPSS. A freguesia de Mira sendo a mais populosa é aquela que também possui 

maior número de jardins-de-infância, cinco, ou seja mais de metade do total concelhio.  

 

Tabela I. 12 – Estabelecimentos de educação pré-escolar por freguesia e tipo de rede 

 
Freguesia Escola Tipo de Rede Código 

Carapelhos Jardim-de-infância de Carapelhos Público 608167 

Casa da Criança IPSS 608235 

Jardim-de-infância de Lentisqueira Público 608295 

Jardim-de-infância de Casal de S. Tomé Público 608538 

Jardim-de-infância de Mira Público 608838 

Mira 

Jardim-de-infância de Portomar Público 608677 

Jardim-de-infância de Praia de Mira Público 608481 
Praia de Mira 

Jardim-de-infância de Barra Público 608009 

Seixo Centro de Bem-Estar Infantil de Seixo IPSS 608732 

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

Apesar da referida preponderância da freguesia de Mira, todas as freguesias do concelho são 

servidas por pelo menos um jardim-de-infância, o que não pode deixar de ser considerado 

correcto e bastante satisfatório. Contudo, face à estimativa populacional observa-se que não 

estão a ser escolarizadas como deveriam as crianças com 3, 4 e 5 anos de idade, pois no total 

do concelho apenas 68% destas estão escolarizadas, o que indica que está a ser retardada a sua 

entrada no sistema de ensino ou que existe um acompanhamento aos encarregados de 

educação nos seus movimentos pendulares para outros concelhos, polarizadores de emprego 

(como Aveiro, Coimbra ou Figueira da Foz), sendo escolarizados em equipamentos colectivos de 

ensino situados numa área geográfica pertencente a esses mesmos concelhos. 

 

Verifica-se que a Freguesia de Carapelhos apresenta a taxa de escolarização mais elevada, 

100%, o que se compreende visto ser a freguesia com menor extensão e também menor 

população a escolarizar na educação pré-escolar, não se justificando grandes deslocações de 

alunos para outras áreas (freguesias/concelhos). 
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Em oposição, a freguesia de Praia de Mira é a que apresenta uma taxa de escolarização mais 

reduzida, 43%, apesar dos principais aglomerados serem servidos por equipamentos colectivos 

de ensino com oferta pré-escolar (Praia de Mira e Barra), o que se poderá compreender 

sobretudo face ao estado de conservação apenas satisfatório do JI de Barra e à sua taxa de 

ocupação elevada, tendo ainda em conta que este deverá servir também o aglomerado de Areão. 

Deste modo, é possível e bastante provável que muitas famílias optem por deslocar as suas 

crianças para outros estabelecimentos de ensino do concelho ou de outros concelhos. 

 

Tabela I. 13 – Taxas de escolarização da educação pré-escolar 

 

IPSS Público Crianças 
Escolarizadas 

População 
200520 

Taxa de 
Escolarização21

CARAPELHOS 0 21 21 21 100% 

MIRA 33 103 136 185 74% 

PRAIA DE MIRA 0 41 41 96 43% 

SEIXO 37 0 37 42 88% 

Total (Concelho) 70 165 235 344 68% 

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

A evolução da população escolar deste nível de ensino tem-se mantido estável desde 2000/01 

(Figura I. 24), tendo uma variação inter-anual nunca superior a 10%, valor atingido de 2002/03 

para 2003/04, não tendo superado em todo o período da análise as 300 crianças no total do 

concelho, nem descido abaixo dos 264 (valor verificado em 2000/01). 

 

Apesar da grande importância das escolas não públicas na escolarização das crianças entre os 3 

e os 5 anos de idade, é ainda o sector público o responsável pela maior quota de população 

escolar com 201 alunos, em oposição aos 72 na rede das IPSS (Tabela I. 14). De referir 

igualmente que a esmagadora maioria dos alunos matriculados neste nível de ensino, cerca de 

74%, encontra-se em estabelecimentos da rede pública. 

 
20 Com base nas projecções demográficas para Mira (consultar volume II da Carta Educativa). 
21 As taxas de escolarização consideram apenas a população escolar com idades correspondentes as ideais para a frequência do ano 
de escolaridade em causa (neste caso as crianças com 3, 4 e 5 anos de idade). Desta forma e considerando que existem sempre 
retenções, o número de crianças efectivamente a frequentar determinado ano de escolaridade (ou ciclo de ensino) é sempre superior ao 
número de crianças escolarizadas. 
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Figura I. 24 – Evolução dos alunos da educação pré-escolar por tipo de rede 
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Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

Tabela I. 14 – Relação entre recursos humanos e alunos dos equipamentos de educação pré-

escolar 
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JI de Carapelhos 19 1 1 1 

JI de Lentisqueira 20 1 1 2 

JI de Casal de S. Tomé 19 1 1 2 

JI de Mira 45 2 2 4 

JI de Portomar 20 1 1 2 

JI de Praia de Mira 56 3 3 2 

JI de Barra 22 1 1 2 

R
e
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e
P
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Total 201 10 10 15 

Casa da Criança 35 2 1 0 

C. de Bem-Estar I. de Seixo 37 2 7 0 

R
e
d

e
IP

S
S

Total 72 4 8 0 

Total (Concelho) 273 14 18 15 

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 
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São os jardins-de-infância com maior número de crianças, JI de Praia da Mira e JI de Mira, que 

acolhem o maior número de educadores, além de outro pessoal de apoio, como educadores sem 

funções lectivas, auxiliares e animadores. Na rede IPSS, destaca-se o Centro de Bem-Estar 

Infantil de Seixo, pois possui nos seus quadros 7 auxiliares, sendo o estabelecimento de ensino 

da Educação Pré-escolar mais bem servido nesta vertente. 

 

Os rácios crianças/educadores não são muito díspares, variando entre 18,6 no JI de Praia de Mira 

e os 22,5 no JI de Mira, sendo as situações mais frequentes as que se observam no JI de 

Lentisqueira (ver fotografia I. 1) e Carapelhos com 19 crianças por educador e ainda no JI de 

Casal de São Tomé (ver fotografia I. 2) e Portomar com 20 crianças por educador. Tendo em 

conta que o número máximo razoável de crianças por educador é de precisamente 25, pode 

concluir-se que nenhum dos Jardins-de-Infância, públicos ou privados, no concelho de Mira está 

em situação de ruptura, o que é confirmado pelo facto de a taxa de ocupação não ser superior a 

100% em nenhum dos estabelecimentos de ensino pré-escolar (ver Tabela I. 16). 

 

Boa parte dos jardins-de-infância públicos do concelho de Mira apresenta algumas vantagens, 

em termos de recursos humanos, em relação aos jardins-de-infância geridos por IPSS, 

nomeadamente devido ao facto de possuírem animadores nos seus quadros de pessoal; mas 

também em termos de recursos físicos por possuírem, sem excepção, salas de ATL, podendo 

estabelecer a oferta de apoio à família com as devidas condições (Tabela I. 15). 

 

Fotografia I. 1 – JI da Lentisqueira  Fotografia I. 2 – JI Casal de São Tomé 

 

Fonte: CMM 
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Tabela I. 15 – Relação entre os recursos físicos e a população escolar dos equipamentos de 

educação pré-escolar 
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JI de Carapelhos 19 1 0 0 1 0 

JI de Lentisqueira 20 1 0 0 1 0 

JI de Casal de S. Tomé 19 1 0 0 1 0 

JI de Mira 45 2 0 0 1 0 

JI de Portomar 20 1 0 0 1 0 

JI de Praia de Mira 56 3 0 0 1 0 

JI de Barra 22 1 0 0 1 0 

R
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Total 201 10 0 0 7 0 

Casa da Criança 35 2 0 0 0 1 

C. de Bem-Estar I. de 
Seixo 

37 2 1 0 0 2 

R
e
d

e
IP

S
S

Total 72 4 1 0 0 3 

Total (Concelho) 273 14 1 0 7 3 

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 
Conforme referido anteriormente, em relação ao rácio crianças/educador, a análise dos rácios 

crianças/salas de actividades demonstra que não existe qualquer espécie de sobrelotação nos 

vários jardins-de-infância de Mira. Contudo, não deve deixar de ser referido, como um aspecto 

menos positivo, a falta de salas de informática e polivalentes nos jardins-de-infância do concelho. 

Somente o Centro de Bem-Estar Infantil de Seixo, da rede IPSS, possui uma sala polivalente. É 

especialmente grave a inexistência de salas de informática, quando se sabe da necessidade de 

introduzir o mais cedo possível na educação o contacto com a computação. 

 

Comparativamente, a rede privada representa 28,6% das salas de actividades tradicionais no 

nível pré-escolar apesar dos seus equipamentos de ensino constituírem apenas 22% do total da 

rede educativa pré-escolar.  

 

Analisadas as taxas de ocupação dos jardins-de-infância (ver carta I. 8) as situações que se 

revestem de maior preocupação são a subocupação verificada na rede IPSS e nos o Jardim-de-

Infância de Praia de Mira, Carapelhos e Casal de S. Tomé. Estas manifestam taxas de ocupação 

médias, não se revestindo como situações graves mas sim situações que merecem alguma 

atenção na sua evolução. 
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Tabela I. 16 - Taxas de ocupação das escolas da educação pré-escolar 

 
Tipo de Rede Escola Taxa de Ocupação

JI de Carapelhos 76% 

JI de Lentisqueira 80% 

JI de Casal de S. Tomé 76% 

JI de Mira 90% 

JI de Portomar 80% 

JI de Praia de Mira 75% 

JI de Barra 88% 

Rede Pública 

Total 80% 

Casa da Criança 70% 

C. de Bem-Estar I. de Seixo 74% Rede IPSS 

Total 72% 

Total (Concelho) 78% 

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 
 

Genericamente, as taxas de ocupação mais reduzidas podem ser atribuídas a dois factores: 

• A inexistência de população escolar suficiente na escola em análise que justifique a 

capacidade oferecida pelo equipamento colectivo de ensino; 

• A movimentação pendular diária para fora da freguesia de origem por parte de alguma 

população escolar para o aglomerado de Mira, acompanhando a rotina diária dos 

encarregados de educação. 

 

Tabela I. 17 – Condições infraestruturais dos equipamentos de educação pré-escolar 

 
Recreio Rede Pública Aquecimento
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JI de Carapelhos  X X  X 

JI de Lentisqueira X X X X X 

JI de Casal de S. Tomé X X X  X 

JI de Mira X X X X X 

JI de Portomar  X X  X 

JI de Praia de Mira X X X X X 

Rede Pública

JI de Barra X X X X X 

Casa da Criança  X X X X 
Rede IPSS 

C. de Bem-Estar I. de Seixo X X X X

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 
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As condições infraestruturais do parque escolar de jardins-de-infância são essencialmente 

deficitárias no âmbito das redes de drenagem de águas residuais domésticas, apresentado 

44,4% dos jardins-de-infância problemas nesta área. A análise dos espaços dedicados a recreio 

permite concluir que dois terços (66,67%) dos jardins-de-infância possuem recreios cobertos, 

tendo todos os JI do concelho um recreio descoberto. 

 
O mobiliário escolar presente nos jardins-de-infância da rede pública foi avaliado em 43% das 

vezes como bom e outras 43% como razoável e em apenas 14% dos casos como degradado.

Por outro lado, o diagnóstico efectuado ao material didáctico presente nos jardins-de-infância 

indica que 71% foi considerado como bom e apenas 29% como razoável.

Figura I. 25 – Diagnóstico do mobiliário escolar dos jardins-de-infância públicos 
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Degradado Razoável Bom

Fonte: Inquéritos 
 

Figura I. 26 – Diagnóstico do material didáctico dos jardins-de-infância públicos 

29%
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Fonte: Inquéritos 
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Desta forma, não se pode deixar de considerar a situação do mobiliário escolar e do material 

didáctico dos jardins-de-infância públicos, de um modo geral, como boa. 

 
Em relação a crianças em lista de espera apenas foram identificados 3 alunos na rede privada, 

todos do Centro de Bem-Estar Infantil de Seixo, e 13 alunos na rede pública, destacando-se 

claramente o JI de Portomar, pelas 10 crianças existentes em lista de espera. No que concerne 

aos alunos com necessidades educativas especiais foram identificados 8, repartidos pelos 

jardins-de-infância de Portomar, Lentisqueira, Casal de S. Tomé e pelos equipamentos colectivos 

de ensino da rede IPSS. Neste particular destaca-se claramente o Centro de Bem-Estar Infantil de 

Seixo com 3 alunos com necessidades educativas especiais; na rede pública, salienta-se o facto 

do JI da Lentisqueira ser o único com mais do que um aluno com necessidades educativas 

especiais (2). 

 
No âmbito do transporte escolar, em 2005/06 não foram identificadas crianças a frequentar a 

educação pré-escolar que beneficiassem do mesmo. 

 

Tabela I. 18 – Listas de espera e necessidades educativas especiais22 

Lista de 
Espera 

Necessidades 
Educativas 
Especiais 

JI de Portomar 10 1 
JI de Lentisqueira 3 2Rede Pública 
JI de Casal S.Tomé 0 1
Casa da Criança 0 1 

Rede IPSS 
C. de Bem-Estar I. de Seixo 3 3

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

22 Só são apresentados os estabelecimentos de ensino que apresentem dados relativamente a estes dois items.
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Caracterização e Diagnóstico do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

Existem 12 escolas do 1º ciclo do ensino básico no Concelho de Mira, todas pertencentes à rede 

pública. Todas as freguesias do Concelho possuem, pelo menos, uma escola do 1º CEB, o que 

se por um lado pode revelar-se excessivo em virtude da distribuição espacial da população e em 

particular da população escolar, por outro lado permite reduzir o tempo e a distância das 

deslocações da população escolar do 1º CEB. Contudo, outros factores deverão ser tidos em 

conta quando avaliada a necessidade da existência de uma escola, e que posteriormente se 

explanará. 

 

Tabela I. 19 – Estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico por freguesia e tipo de rede 

 
Freguesia Escola Tipo de Rede DAPP 

EB1 de Carapelhos Público 608274 
Carapelhos 

EB1 de Corticeiro de Baixo Público 608716 

EB1 de Casal de S. Tomé Público 608505 

EB1 de Leitões Público 608994 

EB1 de Lentisqueira Público 608096 

EB1 de Cavadas Público 608632 

EB1 de Mira Público 608184 

EB1 de Portomar Público 608567 

Mira 

EB1 de Lagoa Público 608337 

EB1 de Barra Público 608469 
Praia de Mira 

EB1 de Praia de Mira Público 608442 

Seixo EB1 de Seixo23 Público 608086 

Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

A evolução da população escolar do 1º ciclo demonstra uma tendência constante e crescente do 

número de alunos até 2003/04, o que estará relacionado com o aumento dos fluxos imigratórios 

que Portugal tinha vindo a registar nos últimos anos, uma vez que, conforme referido na análise 

Sócio-Demográfica, a taxa de natalidade de Mira tem um sentido decrescente, provocando um 

impacto no progressivo envelhecimento da população. Em todo, o caso, os últimos dois anos 

lectivos analisados, 2004/05 e 2005/06 revelam uma tendência de estagnação dos alunos 

matriculados neste nível de ensino, destacando-se o ano de 2004/05 por ser o único do período 

analisado em que o efectivo populacional desce em relação ao ano lectivo anterior. 

 
23 A EB1 do Seixo funciona no edifício localizado no aglomerado de Cabeços Verdes; edifício este que foi remodelado de modo a 
melhorar as suas condições lectivas e pedagógicas.  
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Figura I. 27 – Evolução dos alunos do 1º ciclo do ensino básico 
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Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 
 

No que se refere à evolução da população escolar do 1º CEB por Anos de Escolaridade (Figura I. 

28), para o mesmo período, é notória a existência de uma constante variação inter-anual, não se 

vislumbrando tendências globais significativas. No entanto, observa-se que desde 2002/03, é no 

2º Ano de escolaridade que estão matriculados mais alunos; e somente o 1º Ano apresenta 

unicamente duas tendências no período visado, crescente até 2002/03 e decrescente daí até 

2005/06, tendo os restantes anos de escolaridade comportamentos elásticos no que respeita à 

sua evolução no período analisado.  

 

A taxa global de escolarização no 1º CEB é de 84% (Tabela I. 20), observando-se que em termos 

de desagregação territorial por freguesia apenas na Freguesia de Praia de Mira são escolarizados 

a totalidade dos alunos (100%) estimados para a frequência ideal deste nível de ensino 

(população residente entre os 6 e os 9 anos de idade) no ano de 2005, segundo as projecções 

demográficas prospectivas inteiras (Volume II). A Freguesia de Seixo apresenta a menor taxa de 

escolarização do Concelho, apenas 65%, o que indica que uma parte significativa destes não 

estará a cumprir a obrigatoriedade do Ensino Básico, não sendo de descurar a possibilidade de 

acompanharem os seus pais nos seus movimentos pendulares para outros concelhos, estando a 

ser escolarizados em estabelecimentos de ensino desses mesmos concelhos. 
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Figura I. 28 – Evolução dos alunos do 1º ciclo do ensino básico, por Ano de Escolaridade 
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Tabela I. 20 – Taxas de escolarização no 1º ciclo do ensino básico 

 
Privado Público

Crianças 
Escolarizadas

População 
200524 

Taxa de 
Escolarização25

Carapelhos  - 37 37 49 76% 

Mira  - 220 220 271 81% 

Praia de Mira  - 133 133 133 100% 

Seixo  - 30 30 46 65% 

Total (Concelho) - 420 420 499 84% 

Fonte: Projecções Demográficas; Agrupamento Vertical de Mira 
 

Seguindo a distribuição geográfica da população ao nível concelhio, são as escolas básicas do 

1º ciclo que se situam nos aglomerados mais importantes – Mira e Praia da Mira – que possuem 

maior número de alunos e de professores. 

 

Por outro lado, algumas das EB1 situadas em aglomerados mais pequenos, tais como Leitões ou 

Cavadas, apresentam números reduzidos de alunos, e em consequência o número de 

professores afectos a esses mesmos alunos é também reduzido. Em cada uma das escolas 

 
24 Com base nas projecções demográficas para Mira (consultar volume II da Carta Educativa). 
25 As taxas de escolarização consideram apenas a população escolar com idades correspondentes as ideais para a frequência do ano 
de escolaridade em causa (neste caso, 1º ano – 6 anos, 2º ano – 7 anos, 3º ano – 8 anos, 4º ano – 9 anos). Desta forma e considerando 
que existem sempre retenções, o número de crianças efectivamente a frequentar determinado ano de escolaridade (ou ciclo de ensino) 
é sempre superior ao número de crianças escolarizadas. 
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referidas existe 1 professor, formando estas, em conjunto com a EB1 de Corticeiro de Baixo as 

escolas do 1º CEB que menores rácios alunos/professor apresentam, o que periga o seu correcto 

funcionamento, devido à existência de turmas mistas. Ou seja, a única turma destas escolas (a 

EB1 de Corticeiro de Baixo tem 2 turmas) agrega o ensino de mais de um Ano de Escolaridade 

do 1º CEB, o que se verifica em todas as escolas que possuem 3 professores ou menos; 

inclusivamente na EB1 de Lagoa em que foram ministrados apenas o 1º e o 2º Ano de 

Escolaridade em 2005/06, tendo no entanto ambos sido delegados em apenas um professor e, 

logo, havendo apenas uma turma, que é mista. 

 

Tabela I. 21 – Relação entre os recursos humanos e a população escolar dos equipamentos de 
ensino do 1º ciclo do ensino básico 

 Total 
Alunos

Professores Auxiliares 

EB1 de Carapelhos 35 2 - 

EB1 de Corticeiro de Baixo 20 2 - 

EB1 de Casal de S. Tomé 26 2 - 

EB1 de Leitões 8 1 - 

EB1 de Lentisqueira 18 1 - 

EB1 de Cavadas 12 1 - 

EB1 de Mira 135 8 2 

EB1 de Portomar 53 3 1 

EB1 de Lagoa 16 1 - 

EB1 de Barra 21 1 - 

EB1 de Praia de Mira 139 9 3 

EB1 de Seixo 42 3 1 

TOTAL (Concelho) 525 34 7 

Fonte: Agrupamento Vertical de Mira 

 

Em relação aos recursos físicos das escolas do 1º CEB, devem destacar-se as EB1 de Portomar 

(fotografia I. 3), de Praia de Mira e de Seixo porque são aquelas que possuem maior variedade 

nos tipos de salas, sendo as únicas a possuir biblioteca. À excepção da EB1 de Mira que possui 

uma sala polivalente, a esmagadora maioria das escolas do 1º CEB do município de Mira não 

possui mais do que uma ou duas salas de aulas (EB1 de Carapelhos, EB1 de Corticeiro de Baixo, 

EB1 de Casal de S. Tomé, EB1 de Leitões, EB1 de Lentisqueira, EB1 de Cavadas, EB1 de Lagoa, 

EB1 de Barra), facto relacionado quer com a idade das infra-estruturas, quer com o menor 

número de alunos matriculados, “dissuadindo” a autarquia de investir os seus, sempre limitados, 

recursos nestas escolas. 
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Tabela I. 22 – Relação entre recursos físicos e população escolar dos equipamentos de ensino do 
1º ciclo do ensino básico 
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EB1 de Carapelhos 35 2 - - - - - 

EB1 de Corticeiro de Baixo 20 1 - - - - - 

EB1 de Casal de S. Tomé 26 2 - - - - - 

EB1 de Leitões 8 1 - - - - -

EB1 de Lentisqueira 18 1 - - - - - 

EB1 de Cavadas 12 2 - - - - - 

EB1 de Mira 135 4 1 - -26 - -

EB1 de Portomar 53 3 1 - - 1 1 

EB1 de Lagoa 16 2 - - - - - 

EB1 de Barra 21 1 - - - - - 

EB1 de Praia de Mira 139 7 1 - - 1 1

EB1 de Seixo 42 3 - - - 1 127

TOTAL (Concelho) 525 29 3 0 0 3 3 

Fonte: Inquéritos; Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

Analisando as taxas de ocupação verifica-se que as situações comparativas entre as diferentes 

escolas do 1º CEB do concelho são díspares (ver carta I. 8), estando todas elas, no entanto, 

abaixo de 100%, o que se salienta como um facto positivo. Assim, por exemplo, a EB1 da Barra é 

aquela que apresenta a mais elevada taxa de ocupação das escolas do 1º CEB do concelho, 

com 84% de ocupação. A EB1 do Seixo (fotografia I. 4), bem como a EB1 de Casal de S. Tomé 

apresentam taxas de ocupação pouco acima dos 50% (56% e 52%, respectivamente); enquanto 

algumas escolas (como a EB1 de Cavadas, a EB1 de Leitões e a EB1 de Lagoa) tem taxas de 

ocupação muito baixas (24%, 32% e 32%, respectivamente). Estas escolas têm a sua situação de 

sub-ocupação/subutilização confirmada pelos igualmente reduzidos valores de rácio 

alunos/professor observados nas mesmas. Dessa forma, a taxa de ocupação observada para o 

total do concelho, considerando a oferta total e a procura total resulta numa ocupação de 72% da 

capacidade identificada nas escolas do 1º CEB concelhias. 

 

26 O ATL da Escola Básica do 1º ciclo de Mira funciona nas instalações da Casa do Povo de Mira. 
27 Em 2005/06 funcionou nesta sala, de forma improvisada e como excepção a todos os outros anos lectivos, um ATL. 
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Fotografia I. 3 – EB1 de Portomar 

Fonte: CMM 

 

Fotografia I. 4 – EB1 de Seixo 

Fonte: CMM 

 

A situação das escolas com taxas de ocupação muito reduzidas deve-se à evolução da situação 

demográfica de muitos aglomerados de Mira no sentido do envelhecimento e do despovoamento, 

o que tem levado à diminuição do número de jovens e consequentemente do número de 

(potenciais) alunos. 
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Tabela I. 23 – Rácios e taxas de ocupação do 1º ciclo do ensino básico 
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EB1 de Carapelhos 17,5 17,5 1 70% 

EB1 de Corticeiro de Baixo 10 20 2 80% 

EB1 de Casal de S. Tomé 13 13 1 52% 

EB1 de Leitões 8 8 1 32% 

EB1 de Lentisqueira 18 18 1 72% 

EB1 de Cavadas 12 6 0,5 24% 

EB1 de Mira28 16,88 33,75 2 68% 

EB1 de Portomar 17,67 17,67 1 71% 

EB1 de Lagoa 16 8 0,5 32% 

EB1 de Barra 21 21 1 84% 

EB1 de Praia de Mira 15,44 19,86 1,29 79% 

EB1 de Seixo 14 14 1 56% 

TOTAL (Concelho) 15,44 18,10 1,17 72% 

Fonte: Inquéritos; Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 

 

No que concerne às condições infra-estruturais das escolas do 1º CEB do concelho de Mira pode 

considerar-se a situação como satisfatória. De facto, todas as escolas possuem recreio, das 

quais a grande maioria possui recreios cobertos e descobertos. Destacam-se as EB1 de 

Portomar, Seixo e de Cavadas pela negativa, por não possuírem espaços de recreio cobertos.  

 

Em relação à rede esgotos, deve salientar-se que a maioria das escolas ainda não se encontra 

ligada à rede pública.  

 

No que diz respeito à existência de cantina, salientando-se que em 2003/04 a EB1 de Portomar 

(fotografia I. 3) era a única que tem esta valência, o que denota uma grande evolução para a 

situação verificada em 2005/06, na qual mais cinco escolas possuem esta valência, incluindo as 

escolas do 1º CEB com mais alunos – Praia de Mira e Mira. 

 

28 Cerca de metade da população escolar da escola básica do 1º ciclo de Mira utiliza as instalações da escola básica do 2º ciclo de Mira 
para ai ter as respectivas aulas, devido à falta de capacidade da escola do 1º ciclo de Mira. Como tal, na leitura da taxa de ocupação e 
do rácio alunos/sala deverá ter-se este facto em consideração. 
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Tabela I. 24 – Condições infra-estruturais das escolas do 1º ciclo do ensino básico 

Recreio Rede 
Pública 

Aquecim. 
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EB1 de Carapelhos X X X

EB1 de Corticeiro de Baixo X X X

EB1 de Casal de S. Tomé X X X X

EB1 de Leitões X X X X

EB1 de Lentisqueira X X X

EB1 de Cavadas  X X  X  

EB1 de Mira X X X X X X

EB1 de Portomar  X X X X X 

EB1 de Lagoa X X X X X

EB1 de Barra X X X

EB1 de Praia de Mira X X X X X X

EB1 de Seixo30 X X X X
Fonte: Inquéritos; CMM 

 

Em relação ao diagnóstico do mobiliário escolar, 83% das respostas indicaram que o mesmo era 

adequado, contra 17% que disseram que este era desadequado. Em relação ao estado de 

conservação do referido mobiliário, 67% das respostas são no sentido de que o mesmo era 

razoável, contra 25% que apontam que era bom e 8% que era degradado.

Figura I. 29 – Diagnóstico do mobiliário escolar existente nas escolas 

83%

17%

Adequado Desadequado

8%

67%

25%

Degradado Razoável Bom

Fonte: Inquéritos 

 

29 Em oposição à utilização de combustíveis fósseis (carvão/madeira). 
30 Aquando da construção do refeitório foi aproveitado o espaço exterior coberto, anteriormente utilizado como recreio. 
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Do diagnóstico do material didáctico resulta que 79% é desadequado e 21% adequado, revelando 

uma situação deveras preocupante. No que diz respeito ao estado de conservação do mesmo, 

56% é considerado razoável, 33% degradado e 11% bom, sendo uma vez mais importante referir 

que o facto de 33% do mobiliário escolar ter sido considerado como degradado não pode deixar 

de constituir uma preocupação. 

 

Figura I. 30 – Diagnóstico do Material Didáctico existente nas escolas 

21%
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Fonte: Inquéritos 
 

Tendo em conta a dimensão de cada escola, são as escolas com maior número de alunos (as 

escolas do 1º CEB de Mira e Praia de Mira) que possuem também o maior número de crianças e 

turmas com crianças com necessidades educativas especiais.  

 

Tabela I. 25 – Necessidades educativas especiais e Transporte Escolar 

Crianças com 
Necessidades 

Educativas 
Especiais 

Crianças 
Beneficiárias 
Transporte 

Escolar 

EB1 de Carapelhos 4 -

EB1 de Casal de S. Tomé 4 -

EB1 de Leitões - 3

EB1 de Lentisqueira 2 3

EB1 de Mira 15 5 

EB1 de Barra 1 4

EB1 de Praia de Mira 17 - 

EB1 de Portomar 1 -

EB1 de Seixo 7 -

TOTAL (Concelho) 51 15 
Fonte: Agrupamento Vertical de Mira 
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No que concerne ao transporte escolar, apesar de não existirem referências a este nível nos 

inquéritos às escolas do 1º ciclo, dados fornecidos pela Câmara Municipal apontam para a 

existência de um total de 15 alunos do 1º ciclo que beneficiam de transporte escolar. Estes 

números não causam surpresa visto a população escolar do 1º ciclo do ensino básico não ter 

uma necessidade tão premente deste serviço, uma vez que a rede de escolas deste nível de 

ensino tem uma maior desagregação geográfica. 

 

A taxa média de retenção no 1º CEB desde o ano lectivo 2000/01 é de 4,8% verificando-se uma 

tendência decrescente para o último ano analisado (taxa de retenção de 3,3% no 1º CEB em 

2005/06). Num ciclo de estudos como o 1º ciclo do ensino básico, composto por 4 anos (mas 

que apenas a partir do 2º Ano existem retenções), a manutenção do nível das taxas médias de 

retenção implica que uma escola poderá ter um conjunto muito significativo da sua população 

retida, alargando as necessidades de escolarização a faixas etárias acima daquelas que se 

consideram normais para este ciclo de estudos. Essas necessidades terão um impacto na 

procura que se regista e na resposta que obriga ao sistema educativo. No final de um ciclo de 4 

anos, cerca de 14% da sua população escolar estaria retida. No caso do Concelho de Mira a 

realidade observada é ainda mais evidente, confirmando-se a existência de alunos com mais de 9 

anos de idade em todas as escolas do 1º ciclo de Mira, que totalizam aproximadamente 20% da 

população escolar do 1º CEB. 

 
Figura I. 31 – Evolução das taxas de retenção no 1º Ciclo do Ensino Básico, por Ano de 

Escolaridade 
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Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 
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As retenções no 1º ciclo do ensino básico são por norma reduzidas, ou pelo menos mais 

reduzidas em relação àquilo que se observa em níveis de ensino mais elevados. Na figura 

subsequente pode-se verificar que é no 2º de escolaridade que se reúnem maior número de 

retenções relativamente aos alunos matriculados, embora com tendências e variações díspares 

entre anos lectivos. A tendência predominante para o último ano em análise, 2005/06, foi de 

decrescimento generalizado das taxas de retenção dos diversos anos de escolaridade. Até 

2002/03 foi no 4º ano de escolaridade que as taxas de retenção assumiram maior 

preponderância, logo a seguir ao 2º; desde então as taxas de retenção no 3º e no 4º ano de 

escolaridade seguiram equiparadas, sempre abaixo dos 4%. Conclui-se então que é o 2º ano de 

escolaridade que mais contribui para a subida da média da taxa de retenção do 1º CEB. 

 

A manutenção de elevados níveis de retenção é ainda uma ameaça constante para o posterior 

abandono escolar pois, desta forma, existirão alunos com idades superiores a 18 anos e ainda a 

frequentar, eventualmente, os 2º e 3º ciclos do ensino básico, podendo este insucesso escolar 

associado às dinâmicas sociais e económicas catalisar o abandono escolar. No caso do 1º CEB, 

contribuem inequivocamente para as retenções factores como as taxas de sub ocupação de 

algumas escolas e a agregação de vários anos de escolaridade em turma única, sendo esta 

conclusão reforçada pelos diversos estudos da Administração Central que apontam a mesma 

tendência. 

 

Figura I. 32 – Evolução das taxas de retenção no 1º Ciclo do Ensino Básico, por Ano de 
Escolaridade 
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Fonte: Inquéritos; Agrupamento Vertical de Mira 
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Caracterização e Diagnóstico do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Existem 2 equipamentos de ensino onde são ministrados o 2º e 3º ciclo do ensino básico, 

localizando-se ambos na freguesia de Mira, sendo de destacar que num deles é apenas 

ministrado o 2º CEB: a EB2 de Mira. No outro estabelecimento de ensino são ministrados o 3º 

CEB e o Ensino Secundário (ES/3 Dr.ª Maria Cândida).  

 
É importante referir que a escola secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida (fotografia I. 5), 

conforme o próprio nome indica é uma escola que tem simultaneamente ensino secundário e 3º 

ciclo do ensino básico, não havendo distinção em relação aos espaços físicos e aos recursos 

humanos utilizados por cada nível de ensino. 

 
Fotografia I. 5 – Escola secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida 

 

Fonte: CMM 
 

Tabela I. 26 – Escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico 

Freguesia Escola Tipo de Rede Código 

Mira EB2 de Mira Público 608711 

Mira E. Secund. c/ 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida Público 608447 
Fonte: Inquéritos 

Observando a evolução dos alunos do 2º e 3º ciclo é perceptível que o número de alunos 

matriculados no 2º CEB tinha vindo a diminuir e o número de alunos matriculados no 3º CEB a 

aumentar, o que estava relacionado com o aumento de retenções, sobretudo as observadas no 

7º ano de escolaridade que passou de 20 alunos em 2000/01, para 29 alunos em 2001/02, 50 

alunos em 2002/03 e 77 alunos em 2003/04. No entanto nos dois últimos anos lectivos analisados 
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(2204/05 e 2005/06) esta situação modificou-se, tendo o 3º CEB diminuído o número de alunos a 

frequentar e o 2º CEB estabilizado. Continua, no entanto a ser evidente, nestes dois derradeiros 

anos lectivos observados, que é no 7º ano de escolaridade que predominam as retenções do 3º 

CEB. 

 

Figura I. 33 – Evolução dos alunos do 2º e 3º CEB 
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Fonte: Inquéritos; CMM 

 

No que diz respeito às taxas de escolarização, existe uma grande variação dos seus valores entre 

as idades em análise, sobretudo se se distinguir os alunos estimados para a frequência ideal 

destes níveis de ensino separando 2º e 3º CEB (população residente com 10 e 11 anos de idade 

para o 2º CEB e população residente entre os 12 e os 14 anos de idade para o 3º CEB). No 2º 

CEB, temos taxas de escolarização de 98% na faixa etária dos 11 anos e 94% na faixa etária dos 

10 anos, indicando que esta população está escolarizada na sua quase totalidade. No que se 

refere aos alunos que deveriam estar a frequentar o 3º CEB a situação é mais preocupante dado 

o facto de apenas 70% da população residente estimada com 12 anos estar a ser escolarizada; 

no maior valor deste nível de ensino encontra-se a população com 14 anos com 77% de 

escolarização, o que indica que estes níveis devem ser melhorados, ou então as condições de 

ensino do 3º CEB no concelho, pois uma boa parte da população prefere estabelecimentos de 

ensino de outros concelhos. 
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Tabela I. 27 – Taxas de escolarização no 2º e 3º CEB 

 
Público Crianças 

Escolarizadas 
População 200531 Taxa de 

Escolarização32 
10 anos 107 107 114 94% 

11 anos 100 100 102 98% 

12 anos 90 90 128 70% 

13 anos 103 103 136 76% 

14 anos 118 118 153 77% 

Total 518 518 633 82% 

Fonte: Projecções Demográficas; CMM 
 

No que se refere aos recursos humanos a situação é satisfatória, considerando-se que os alunos 

estão, de um modo geral bem cobertos no que se refere a professores e auxiliares, o que se 

poderá atestar na observação do rácio alunos/professor. 

 

Tabela I. 28 – Recursos humanos afectos ao 2º e 3º CEB 

 

Alunos Professores Auxiliares 

EB2 de Mira 257 39 19 

ES/3 Dr.ª Maria Cândida 438 103 20 

Fonte: CMM 

 

Em relação aos recursos físicos deve-se realçar que ambas as escolas apresentam bastantes 

valências, não podendo algumas das tipologias de salas em falta ser apontadas como 

verdadeiros défices, uma vez que não fazem sentido no ciclo de ensino em causa. Assim, da 

mesma forma que não se justifica ter uma sala de música numa escola secundária com 3º CEB, 

também não se justifica ter um Laboratório de Físico-Química numa escola do 2º CEB. Em 

relação à Escola do 2º ciclo de Mira é relevante referir que o estabelecimento de ensino tinha 

originalmente 27 salas de aulas, passando posteriormente a ter 24, fruto da ampliação da 

biblioteca e de duas salas de aulas terem sido transformadas, respectivamente, em sala de 

informática e sala de estudo. Actualmente, uma parte da EB2 de Mira está afecta ao ensino do 1º 

CEB (4 salas), devido à falta de espaços da EB1 de Mira. 

 
31 Com base nas projecções demográficas para Mira (consultar volume II da Carta Educativa). 
32 As taxas de escolarização consideram apenas a população escolar com idades correspondentes às ideais para a frequência do ano 
de escolaridade em causa (neste caso, 5º ano – 10 anos, 6º ano – 11 anos, 7º ano – 12 anos, 8º ano – 13 anos, 9º ano – 14 anos). 
Desta forma e considerando que existem sempre retenções, o número de crianças efectivamente a frequentar determinado ano de 
escolaridade (ou ciclo de ensino) é sempre superior ao número de crianças escolarizadas. 
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Tabela I. 29 – Recursos físicos das escolas do 2º e 3º CEB 
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EB2 de Mira 2433 2 3 2 3 -  1 1 1  - 234 

ES/3 Dr.ª Maria Cândida 2535 - 5 - 3 2 1 1 1 1 -

Fonte: Inquéritos 

 

As taxas de ocupação da escola do 2º CEB de Mira e da escola secundária com 3º CEB Dr.ª 

Maria Cândida (fotografia I. 7) devem de ser observadas com muita parcimónia uma vez que, em 

ambos os casos, são leccionados dois níveis de ensino diferentes por escola (ver carta I. 8). Na 

escola do 2º ciclo de Mira estão todos os alunos do 2º CEB do concelho e quatro turmas do 1º 

CEB pertencentes à escola do 1º CEB de Mira (que funcionam no mesmo perímetro escolar).  

 

Por outro lado, na escola Dr.ª Maria Cândida estão todos alunos do 3º CEB e do ensino 

secundário do concelho. De referir igualmente que, a escola Dr.ª Maria Cândida funciona com 

horário desdobrado e com 33 salas de aulas, das quais 25 foram construídas no âmbito do 

projecto de arquitectura original e 8 foram erguidas posteriormente, de uma forma “improvisada” 

e com condições de funcionamento bastante deficientes e inapropriadas, não sendo assim 

contabilizadas na presente análise36.

Os rácios aluno/professor e professor/sala na escola Dr.ª Maria Cândida apresentam valores 

inextrincáveis devido ao facto de não ser possível desagregar o número de professores, e 

também de salas, pelos dois níveis de ensino existente nesta escola, o que resulta na 

apresentação de um valor total para o estabelecimento de ensino, que não corresponde 

efectivamente à realidade do 3º CEB. Por seu lado, os valores do rácio alunos/sala e da taxa de 

ocupação estão inflacionados devido ao facto de não serem consideradas nesta análise as oito 

 
33 Das quais quatro são utilizados por alunos do 1º ciclo pertencentes à Escola Básica do 1º ciclo de Mira. 
34 Das quais uma funciona como sala de convívio e a outra como sala de estudo. 
35 A Escola Secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida possui mais 8 salas de aulas que funcionam em situação precária e temporária, 
não sendo incluídas nesta análise. Não é possível desagregar a afectação dos espaços por ciclo de ensino pelo que são apresentados 
os dados agregados com o ensino secundário. 
36 Por se constituir como uma situação indesejável e como tal indutora de uma leitura errada. 



Carta Educativa do Município de Mira – Volume I  88 

salas de aulas que funcionam de forma precária e temporária na escola secundária com 3º ciclo 

Dr.ª Maria Cândida. 

 

Tabela I. 30 – Rácios  e taxas de ocupação no 2º e 3º CEB 

Rácio 
Alunos/Prof.

Rácio 
Alunos/Sala

Rácio 
Prof./Sala 

Taxa de 
Ocupação 

EB2 de Mira37 6,59 12,85 1,95 43% 

ES/3 Dr.ª Maria 
Cândida38 

7,44 30,64 4,12 102% 

Fonte: Inquéritos; CMM 

 

A análise das infra-estruturas desportivas referentes aos 2º e 3º CEB desde logo coloca em 

destaque o grande défice infra-estrutural da escola secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida, 

nomeadamente em comparação com a escola do 2º CEB de Mira. A escola Dr.ª Maria Cândida 

não possui salas de desporto e balneários próprios usufruindo das infra-estruturas desportivas 

concelhias adjacentes, nomeadamente, as piscinas e o pavilhão desportivo. Esta situação coloca 

alguns problemas à prática regular de desporto por parte dos alunos da Escola Dr.ª Maria 

Cândida, essencialmente, devido ao facto de o pavilhão desportivo estar frequentemente 

ocupado com actividades desenvolvidas por outras instituições do concelho. Neste sentido, 

existe um compromisso por parte da edilidade em construir um campo polidesportivo nos 

terrenos da escola, de forma resolver este défice de instalações. 

 

Tabela I. 31 – Infra-estruturas desportivas escolares no 2º e 3º CEB 
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Fonte: Inquéritos 

 

37 A análise dos rácios alunos/sala e professores/sala e da taxa de ocupação tiveram em linha de conta o facto de quatro salas da 
escola básica do 2º ciclo de Mira serem utilizadas por alunos da escola básica do 1º ciclo de Mira. 
38 Não é possível desagregar a afectação dos recursos físicos e dos recursos humanos por níveis de ensino pelo que são partilhados 
com o ensino secundário, considerando-se desse modo que os valores apresentados reflectem o total do estabelecimento de ensino. 
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No que concerne às necessidades educativas especiais, observa-se que em 2005/06 tanto na 

escola do 2º ciclo de Mira como na escola Dr.ª Maria Cândida 5,7% (26 e 25 alunos, 

respectivamente) do total de alunos de cada escola têm necessidades educativas especiais. Em 

relação aos beneficiários de transporte escolar, 47,7% (187) dos alunos do 3º CEB da escola Dr.ª 

Maria Cândida usufruem deste serviço. Neste sentido e retomando o que foi referido 

anteriormente no capítulo respectivo, os quatro circuitos de transportes escolares existentes são 

usados pelos alunos para se deslocarem diariamente para a escola Dr.ª Maria Cândida. Ao nível 

do 2º ciclo do ensino básico, os dados da Câmara Municipal de Mira indicam que existem 152 

alunos beneficiários do transporte escolar (58,9% dos alunos do 2º CEB). 

 

Tabela I. 32 – Necessidades educativas especiais e transporte escolar39 

Necessidades Educativas
Especiais 

Beneficiárias de  
Transporte Escolar 

EB2 de Mira 26 152 

ES/3 Dr.ª Maria Cândida 25 187 

Fonte: CMM 

 

No que diz respeito às taxas de retenção, estas são heterogéneas, ao nível do 2º CEB têm uma 

variação inter-anual acentuado e ao nível do 3º CEB destacam-se por serem mantidos níveis 

elevados de retenção: acima dos 20% desde 2001/02, facto que é preocupante. De facto, a taxa 

de retenção do 2º ciclo passou de 5% em 2000/01 para 7% em 2003/04, tendo no entanto 

diminuído para os 3% observados em 2005/06; a taxa de retenção do 3º ciclo passou de 12% 

para 23% (de 2000/01 para 2003/04) tendo diminuído ligeiramente para os 21% verificados em 

2005/06. 

 

39 Relativas apenas a 2º e 3º CEB, independentemente dos estabelecimentos de ensino leccionarem outros níveis de ensino. 
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Figura I. 34 – Evolução da taxa de retenção no 2º e 3º CEB 
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Fonte: Inquéritos; CMM 

A distribuição das retenções no 2º CEB no ano lectivo de 2005/06 tem pouco significado uma vez 

que se reporta a um universo de 7 retenções, das quais 3 no 5º ano e 4 no 6º ano de 

escolaridade. 

 

No que se refere às retenções no 3º ciclo estas predominam no 7º ano de escolaridade (cerca de 

48% do total de retenções registadas neste nível de ensino), como tinha já sido abordado 

anteriormente. Sendo este o primeiro ano do 3º CEB, este facto poderá estar ligado à dificuldade 

que muitos alunos sentem na transição entre ciclos de ensino, denotando-se falta de aptidões e 

conhecimentos que deveriam ter sido adquiridos em anos de escolaridade anteriores. 
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Figura I. 35 – Distribuição das retenções em 2005/06 no 2º CEB 
 

Fonte: Inquéritos; CMM 

Figura I. 36 – Distribuição das retenções em 2005/06 no 3º CEB 
 

Fonte: Inquéritos; CMM 

No que diz respeito à evolução dos abandonos escolares, as informações prestadas pela Escola 

Básica do 2º ciclo de Mira e pela Escola Secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida indicam não 

existir um número de abandonos significativo durante o período temporal em estudo. 
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Caracterização e Diagnóstico do Ensino Secundário 
 

O ensino secundário no Concelho de Mira é leccionado em apenas um estabelecimento de 

ensino, localizado na Freguesia de Mira, o qual alberga 328 alunos do ensino secundário (e 438 

do 3º CEB). Conforme foi referido, a escola secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida 

(fotografia I. 5) é simultaneamente uma escola secundária e uma escola do 3º CEB. 

 

Tabela I. 33 – Escolas do ensino secundário 

 

Freguesia Escola Tipo de Rede Código 

Mira E. Secundária c/ 3º CEB Dr.ª Maria Cândida Público 608447 

Fonte: Inquéritos 

A taxa de escolarização global no ensino secundário situa-se nos 54% revelando-se francamente 

reduzida, comparativamente aos outros níveis de ensino, no entanto, encontra-se em 

consonância com o panorama do restante território nacional, consumando uma das maiores 

fraquezas a nível competitivo de Portugal: o seu reduzido nível de qualificações e habilitações 

literárias quando comparado com os restantes parceiros europeus.  

 

Por outro lado, deve também ser considerado um factor importantíssimo, que consiste na 

manutenção de elevadas taxas de retenção ao nível do 3º CEB (ver figura I. 34) que “impedem” 

muitos alunos de 15, 16 e 17 anos de frequentar o ensino secundário, contribuindo para reduzir 

ainda mais as taxas de escolarização deste nível de ensino. De facto, considerando o universo de 

população escolar do ensino secundário (306 alunos) e os indivíduos em idade própria para a 

frequência deste ciclo de estudos (234) constata-se que cerca de 23,5% dos alunos já terem sido 

alvo de retenções. 
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Tabela I. 34 – Taxas de escolarização 

 

Público 
Crianças 

Escolarizadas 
População 200540 Taxa de 

Escolarização41 

15 Anos 66 66 146 45% 

16 Anos 88 88 138 64% 

17 Anos 80 80 147 54% 

Total 234 234 431 54% 

Fonte: Inquéritos 

 

A evolução do número de alunos no ensino secundário mostra variações significativas, contudo e 

observando a escala macroscópica, pode considerar-se que existe uma tendência no sentido do 

aumento dos mesmos, sobretudo desde o ano lectivo 2002/03; de facto, somente de 2001/02 

para 2002/03 se verificou uma diminuição. 

 

Figura I. 37 – Evolução dos alunos no ensino secundário 
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Fonte: Inquéritos 

 

A distribuição do número de alunos por ano de escolaridade no concelho de Mira demonstra, 

novamente, a influência negativa das retenções, não só do 3º CEB como do próprio ensino 

 
40 Com base nas projecções demográficas para Mira (consultar volume II da Carta Educativa). 
41 As taxas de escolarização consideram apenas a população escolar com idades correspondentes as ideais para a frequência do ano 
de escolaridade em causa (neste caso, 10º ano – 15 anos, 11º ano – 16 anos, 12º ano – 17 anos). Desta forma e considerando que 
existem sempre retenções, o número de crianças efectivamente a frequentar determinado ano de escolaridade (ou ciclo de ensino) é 
sempre superior ao número de crianças escolarizadas. 
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secundário. Pode afirmar-se que as retenções do 3º CEB inflacionam o número de alunos que 

entram no 10º Ano, bem como a retenção do 10º Ano que é o inicial do nível secundário; também 

os níveis de retenção do 12º fazem com que existam muitos alunos matriculados neste ano, visto 

terem dificuldade em completar este nível de ensino. 

 

Figura I. 38 – Distribuição dos alunos do ensino secundário (plano de estudos) por anos 
respectivos em 2005/06 
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Fonte: Inquéritos 

 

Em termos de recursos humanos, o ensino secundário partilha-os com o 3º CEB, uma vez que o 

equipamento colectivo de ensino que, no concelho de Mira, serve estes dois níveis de ensino é o 

mesmo. 

 

Tabela I. 35 – Recursos humanos do ensino secundário 

 Alunos Professores Auxiliares

ES/3 Dr.ª Maria 
Cândida42 

328 103 20 

Fonte: Inquéritos 

 

No que diz respeito aos recursos físicos, a escola secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida 

está numa situação satisfatória. De facto, possui praticamente todas as valências necessárias 

numa escola secundária, com a excepção de salas polivalentes. Pela positiva merece ser 

salientado o facto da escola possuir cinco salas de informática, situação extremamente 

 
42 Não sendo possível desagregar a afectação dos recursos humanos por níveis de ensino, sendo estes partilhados pelo 3º CEB 
leccionado neste estabelecimento de ensino, consideram-se assim os valores apresentados como representação do total do 
estabelecimento de ensino. 
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importante no desenvolvimento da “alfabetização computacional” das populações jovens que em 

muitos casos, em especial nos concelho do interior do país, ainda é bastante reduzida. 

 

Tabela I. 36 – Recursos físicos do ensino secundário43 
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Nos rácios alunos/professor, alunos/sala e professores/sala e ainda na taxa de ocupação da ES/3 

Dr.ª Maria Cândida são apresentados os valores totais do estabelecimento de ensino e não do 

nível de ensino secundário, por não ser possível fazer uma separação entre os professores e as 

salas que são efectivamente utilizados por 3º CEB e Ensino Secundário, porque estes são 

partilhados. Por outro lado, os valores do rácio alunos/sala e da taxa de ocupação estão 

inflacionados devido ao facto de não serem consideradas nesta análise as oito salas de aulas 

que funcionam de forma precária e temporária na ES/3 Dr.ª Maria Cândida. Deste modo, ao 

observar-se a taxa de ocupação (ver carta I. 8) e o rácio alunos/sala importa relembrar o citado 

anteriormente, nomeadamente o facto de a taxa de ocupação ser calculada para o total da 

população escolar da ES/3 Dr.ª Maria Cândida, desta funcionar em horário desdobrado e do 

número de salas consideradas (25) ser inferior ao número de salas efectivamente utilizadas (33)44.

Tabela I. 37 – Rácios e taxas de ocupação do ensino secundário 

Rácio 
Alunos/Prof. 

Rácio 
Alunos/Sala 

Rácio 
Prof./Sala 

Taxa de 
Ocupação 

ES/3 Dr.ª Maria 
Cândida45 

7,44 30,64 4,12 102% 

Fonte: Inquéritos 

 

43 Número total de salas da escola não desagregado por nível de ensino. 
44 Neste sentido ver a Caracterização e Diagnostico referente ao 3º CEB. 
45 Não é possível desagregar a afectação dos recursos físicos e dos recursos humanos por níveis de ensino; desse modo, os valores 
apresentados reflectem o total do estabelecimento de ensino. 



Carta Educativa do Município de Mira – Volume I  96 

No que concerne às necessidades educativas especiais, observa-se que em 2005/06 na escola 

Dr.ª Maria Cândida somente 2 alunos (0,06%) a frequentar o ensino secundário tinham 

necessidades educativas especiais, o que se compreende visto ser um nível de ensino avançado. 

Em relação aos beneficiários de transporte escolar, 44,8% (147) dos alunos do ensino secundário 

deste estabelecimento de ensino usufruem deste serviço.  

 

Tabela I. 38 – Necessidades educativas especiais e transporte escolar46 

Necessidades 
Educativas 
Especiais 

Beneficiárias 
de Transporte 

Escolar 

ES/3 Dr.ª Maria Cândida 2 147 

Fonte: CMM 

 

Efectuando uma análise comparativa das figuras I. 37 e I. 39, verifica-se que a evolução das taxas 

de retenção é exactamente inversa à evolução do número de alunos no ensino secundário. Ou 

seja, existem variações que se materializam por uma tendência descendente em todos os 

períodos, com a excepção de 2001/02 para 2002/03. Deste modo, conclui-se que foi 

precisamente quando a população a frequentar este nível de ensino foi menor que uma maior 

percentagem desta ficou retida. 

 

Figura I. 39 – Evolução das retenções no ensino secundário 
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Fonte: Inquéritos; CMM 

 
46 Relativas apenas ao Ensino Secundário, independentemente deste estabelecimento de ensino leccionar também o 3º CEB. 
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Em relação à distribuição das retenções no ensino secundário por ano de escolaridade, 

referentes a 2005/06, pode constatar-se que são os anos de “entrada” (10º ano) e de “saída” (12º 

ano) deste nível de ensino que apresentam maior proporção de retenções, valores bem 

superiores ao do 11º ano de escolaridade. Contudo, o facto destes também serem aqueles anos 

de escolaridade em que estavam matriculados um maior número de alunos contribui igualmente 

para esta situação, não justificando no entanto a desigualdade observada. Ao verifica-se o valor 

mais elevado das retenções no 10º Ano, 46%, não se pode deixar de se relacionar com a falta de 

preparação e a dificuldade que muitos alunos sentem em transitar do 3º CEB para o ensino 

secundário. 

 

Figura I. 40 – Distribuição das retenções no ensino secundário em 2005/06 
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Fonte: Inquéritos 
 

Em relação aos abandonos do ensino secundário, segundo informações prestadas pela escola 

Dr.ª Maria Cândida durante o período em análise (2000-2004) não houve um número relevante de 

abandonos. 

 

Existe uma série de problemas que afectam a ES/3 Dr.ª Maria Cândida, que são importantes 

referir no âmbito da presente fase de caracterização e diagnóstico. Uma das dificuldades reside 

na falta de mobiliário escolar para algumas salas, nomeadamente ao nível de armários 

necessários para organização do material didáctico e dos alunos. Foram igualmente detectadas 

algumas deficiências ao nível do aquecimento das salas, devendo este facto constituir um vector 

prioritário de intervenção nas propostas da Carta Educativa. Em relação ao espaço exterior da 

escola foram detectadas insuficiências ao nível da iluminação exterior da escola, reflectindo-se 

negativamente ao nível da segurança dos alunos e das próprias instalações escolares que ficam, 

desta forma, mais vulneráveis a furtos. 
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Caracterização e Diagnóstico do Transporte Escolar 
 

A rede de transportes escolares consiste em quatro circuitos (carta I. 3) que servem a população 

escolar dos vários níveis de ensino existentes em Mira. De entre os vários níveis de ensino 

destaca-se o 3º CEB com 187 alunos transportados (37% dum total de 501 alunos servidos por 

transportes). A população do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico não tem uma 

necessidade premente deste serviço porque as redes destes níveis de ensino têm uma maior 

desagregação pelas diferentes freguesias, ainda assim, existem alguns alunos destes níveis de 

ensino transportados, tendo sido possível identificar 15 alunos beneficiários ao nível do 1º ciclo 

(consultar tabela subsequente). 

 

Tabela I. 39 – Equipamentos colectivos de ensino servidos por transporte escolar 

 
Nível de Ensino Freguesia Estabelecimento de Ensino Nº de alunos

Praia de Mira EB1 Barra 4
EB1 Leitões 3
EB1 Lentisqueira 3

1º CEB 

EB1 Mira 5
2º CEB EB2 Mira 152 
3º CEB 187 
Ensino Secundário

Mira 

ES/3 Dr.ª Maria Cândida 
147 

Concelho (Total) 501 

Fonte: CMM 
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Caracterização e Diagnóstico do Ensino Recorrente 
 

O município de Mira oferece ensino recorrente ao nível do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e 

ensino secundário, sendo os dois primeiros níveis de ensino leccionados na escola do 2º CEB de 

Mira47 e os últimos dois níveis leccionados na Escola Secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida. 

 

A análise da figura subsequente permite concluir que têm ocorrido variações constantes do 

número de alunos inscritos no ensino recorrente do 1º e 2º CEB. No entanto, no 2º CEB esta 

situação é explicada pelo facto desde ser ministrado apenas em anos alternados, enquanto que o 

1º ciclo do ensino básico é ministrado regularmente todos os anos, à excepção do ano 2005/06. 

 

Figura I. 41 – Evolução dos alunos inscritos no ensino recorrente do 1º e 2º CEB 
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Fonte: Inquéritos 

 

No que concerne ao 3º CEB e ao ensino secundário no ano lectivo 2005/06, a escola Dr.ª Maria 

Cândida tinha 28 alunos matriculados no 3º CEB recorrente e 60 alunos matriculados no ensino 

secundário recorrente. Neste sentido e tendo em consideração a evolução recente, que aponta 

para o aumento das retenções (e eventualmente dos abandonos48), pode considerar-se que 

existe “potencial” para aumentar o ensino recorrente referente a estes dois níveis de escolaridade. 

 
47 Efectivamente, o ensino recorrente do 1º CEB tem sido leccionado, desde alguns anos a esta parte, na EB2 de Mira. 
48 Apesar de os inquéritos efectuados às escolas não apresentarem dados referentes ao abandono escolar. 
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Caracterização e Diagnóstico do Ensino Especial 

 

O concelho de Mira possui um estabelecimento de ensino especialmente vocacionado para o 

ensino especial, a CERCIMIRA. 

 

A CERCIMIRA é uma Cooperativa que se dedica à Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados, prestando apoio a pessoas com dificuldades, mentais ou físicas, tendo como 

objectivo final a sua autonomia. 

 

Formalmente criada em 22 de Maio de 1978, iniciou a sua actividade regular em Setembro do 

mesmo ano, embora em condições precárias, numa casa de habitação disponibilizada por um 

particular. A equipa técnica e auxiliar inicial era constituída por cinco professores, uma educadora, 

um psicólogo, três auxiliares e uma cozinheira, que actuavam em estreita colaboração com o 

médico do Centro de Saúde, prestando apoio a 30 crianças, que rapidamente passaram a 50. 

 

Em 1988, a CERCIMIRA mudou-se para as actuais instalações, compostas por três pavilhões: um 

para Centro Educacional (fotografia I. 8), outro para as Oficinas e um outro para os Serviços 

Administrativos e de Apoio (fotografias I. 9 e I. 10), dos quais dois foram financiados pelo Instituto 

de Emprego e Formação Profissional e o terceiro construído por financiamento próprio 

conseguido através de iniciativas de angariação de fundos e de mão-de-obra e materiais cedidos 

a titulo gracioso. 

 

Fotografia I. 6 – Centro Educacional da CERCIMIRA 

Fonte: CERCIMIRA 
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Fotografia I. 7 - Secretaria da CERCIMIRA            Fotografia I. 8 – Refeitório da CERCIMIRA 

Fonte: CERCIMIRA 

 

Durante a década de noventa, o número de utentes passou sensivelmente para o triplo, de 50 

para 150, ao mesmo tempo que a idade média dos mesmos ia aumentando. Neste sentido e em 

articulação com a Segurança Social procedeu-se à construção dum quarto pavilhão.  

 

Em termos de ensino especial, a CERCIMIRA possui quatro valências: o Centro Educacional, o 

Centro de Actividades Ocupacionais, o Centro de Formação Profissional e o Centro de Integração 

Precoce. 

 

O Centro Educacional abrange populações entre os 7 e 18 anos, com deficiências graves e 

profundas, designadamente ao nível das deficiências mentais e associadas. O objectivo do 

Centro Educacional passa por desenvolver actividades de carácter pedagógico e lúdico, 

adaptadas às necessidades específicas dos seus alunos, tanto no que se refere ao tipo e grau de 

deficiência, como ao facto de se tratarem de crianças e jovens. 

 

O Centro de Actividades Ocupacionais abrange populações com mais de 18 anos, com 

deficiências graves e profundas, também relacionadas com as deficiências mentais e associadas. 

Uma das principais funções do Centro de Actividades Ocupacionais é fomentar e desenvolver 

uma série de actividades de carácter lúdico e ocupacional adaptadas às especificidades dos 

seus utentes. Desta forma, o Centro de Actividades Ocupacionais surge, frequentemente, como a 

forma de manter na instituição os jovens que fizeram a sua escolarização no Centro Educacional, 

mas que, em virtude de terem ultrapassado o limite de idade, já não podiam aí continuar. 

 

Por fim, o Centro de Formação Profissional destina-se a indivíduos com deficiências mentais e 

associadas (mais) ligeiras, mas também tem recebido alunos com dificuldades de aprendizagem 

e/ou comportamento oriundos do 2º e, principalmente, do 3º CEB.  
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Entre as actividades desenvolvidas pelo Centro de Formação Profissional destacam-se os cursos 

de pré-profissionalização e de formação profissional comparticipados através de candidaturas ao 

Fundo Social Europeu e destinados a jovens cujas capacidades permitiam a sua eventual 

integração profissional. 

 

O Centro de Integração Precoce tem capacidade para apoiar 15 crianças, entre os 0 e os 3 anos 

de idade, em risco. A equipa de apoio tem três níveis de intervenção (correspondentes a 

diferentes contributos de parceiros): Saúde, Educação e Apoio Psicossocial. Os técnicos 

respectivos disponibilizam os respectivos serviços em tempo parcial, sendo as educadoras 

responsáveis pelas visitas domiciliárias e também aquelas que maior tempo disponibilizam para 

as crianças. A intervenção realiza-se essencialmente no domicílio, ou creche/jardim de infância, 

tendo como suporte de trabalho o Plano Individualizado de Apoio à Família (PIAF). Os casos 

atendidos são encaminhados na sua maioria pelo Hospital Pediátrico, o Centro de Saúde e outros 

serviços de acção social. 

 

Desde o início destes cursos, em Maio de 1990, passaram pelo centro cerca de 150 jovens, muito 

embora alguns, por razões várias, não chegassem a terminar o curso. Contudo, a taxa média de 

integração obtida até esta data situava-se nos 80%, o que pode ser considerado bastante 

positivo, tendo em conta as óbvias limitações deste tipo de população. No que se refere à 

duração destes cursos, ela pode variar entre 6 meses/1 ano e 4 anos, sendo elevado o número 

de jovens que demoram o limite máximo dos 4 anos, e com tendência para aumentar. 

Actualmente, a CERCIMIRA tem em funcionamento cursos de formação, nas áreas de Carpintaria,

Serralharia, Horticultura e Floricultura, Costura e Serviços. O curso de Horticultura e Floricultura 

normalmente é frequentado por indivíduos com um grau de deficiência mental mais profunda do 

que noutros cursos. 

 

No que concerne à evolução do número de alunos por estes três centros/valências distintas 

(figura I. 40), pode constatar-se que o número de indivíduos do Centro Educacional tem tido 

tendência para a manutenção ou ligeira diminuição. Em oposição, o número de utentes que 

usufruem do Centro de Actividades Ocupacionais tem vindo a aumentar. E em relação ao Centro 

de Formação Profissional depois de um aumento constante até ao ano de 2004, após o qual se 

verificou uma diminuição ligeira para 2005 e uma estagnação para o ano de 2006. 

 

Num âmbito genérico, pode considerar-se como bastante positivo o aumento do número de 

indivíduos portadores de deficiências mentais que procuram realizar actividades que possam 
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promover o seu desenvolvimento e, consequentemente, a aproximação à sua autonomia. Estas 

actividades contribuem para uma melhor integração do indivíduo portador de deficiência na 

sociedade e contribuindo igualmente para o seu bem-estar. 

 
Figura I. 42 – Evolução do número de alunos da CERCIMIRA pelas diferentes valências49 
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Fonte: CERCIMIRA 

 

Em termos de colaboração com outras entidades, a CERCIMIRA participa em vários programas 

comunitários, tais como: 

• PDIAS – Projecto de Desenvolvimento Integrado de Acção Social; 

• PIIP – Projecto Integrado de Intervenção Precoce; 

• CPM – Comissão de Protecção de Menores; 

• CLA – Comissão Local de Acompanhamento; 

• PAIES – Projecto de Actividades e Integração Educacional e Social.  

 

Nos últimos anos foram ampliadas as suas instalações, nomeadamente através da construção de 

um pavilhão gimnodesportivo polivalente. Também a área destinada aos cursos de Horticultura e 

Floricultura foi ampliada e equipada com um pavilhão de apoio (fotografia I. 11), estufas para 

cultivo de produtos hortícolas e flores (fotografia I. 12) e um sistema automático de rega.  

 

49 As actividades do centro educacional reportam-se a anos lectivos (2001/01, 2001/02, 2002/30 e 2003/04) e não a anos civis. Neste 
sentido fez-se uma classificação por anos civis para poder fazer uma comparação com o número de alunos e utentes do centro de 
actividades ocupacionais e o centro de formação profissional, estes sim organizados por anos civis. 
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Fotografia I. 9 – Pavilhão de apoio                 Fotografia I. 10 – Estufas de hortofloricultura 

Fonte: CERCIMIRA 

 

Tendo em conta que existe um número crescente de pais e outros familiares dos utentes da 

CERCIMIRA que se encontram em idade avançada, e não podendo os utentes cuidar destes, a 

CERCIMIRA está a procurar construir e pôr em funcionamento um lar residencial da 3ª idade com 

vista a dar uma resposta adequada e condigna a estes casos. Neste sentido, o projecto já foi 

aprovado, faltando apenas o subsídio que possa activar a construção do lar. Por outro lado, a 

CERCIMIRA procura desenvolver actividades complementares das quais se destacam a 

Hidroterapia, o Remo Adaptado, Movimento e Drama, Actividades de Praia, Desporto e Lazer.  

 

A CERCIMIRA tem um projecto a médio prazo para construir um 2º Centro de Actividades 

Ocupacionais devido ao aumento do número de alunos registado nos últimos anos (ver figura I. 

40) estar a provocar uma certa saturação da estrutura já existente. 

 

O quadro de pessoal actual da CERCIMIRA conta com 42 trabalhadores, no qual se incluem 

professores, pessoal técnico, administrativo e auxiliar, contando ainda com dois quadros 

directivos (Presidente e Tesoureiro) que colaboram diariamente na gestão da Instituição, embora 

sem qualquer vínculo laboral.  

 

As várias valências da CERCIMIRA contam com serviços especializados de apoio, 

nomeadamente de Serviço Social, Psicologia, Fisioterapia, Serviço Médico e Terapia da Fala (no 

âmbito do Projecto de Actividades e Integração Educacional e Social), de forma a poderem 

intervir em todas as áreas problemáticas, reunindo numa equipa um conjunto de conhecimentos 

técnicos específicos, seja no âmbito especializado de actuação da Instituição que cada técnico 

representa, seja pela sua formação de base. A importância desta articulação reflecte-se numa 

intervenção integrada que, mais do que uma mera acção paliativa, procura soluções reais para os 

problemas concretos. 
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SÍNTESE 
 

Genericamente, a rede educativa pública do Concelho de Mira apresenta algumas deficiências 

que deverão ser corrigidas pela presente Carta Educativa, assim como deverá antever as 

necessidades futuras e propor de acordo.  

 

Da análise das condições físicas dos estabelecimentos de ensino do concelho de Mira (carta I. 9), 

pode constatar-se que 58,3% (14 escolas) estão em bom estado de conservação, 29,2% (7 

escolas) em estado razoável e, pela negativa, 12,5% (3 escolas) estão num estado de 

conservação deficiente. Em termos de distribuição espacial nenhuma freguesia se destaca pela 

positiva ou pela negativa no que concerne às condições físicas do seu parque escolar. O facto de 

as freguesias de Seixo e de Praia de Mira não apresentarem nenhum estabelecimento de ensino 

em estado de conservação deficiente é um aspecto positivo. Dos 3 estabelecimentos de ensino 

em estado de conservação deficiente apenas a EB1 de Lagoa pertence ao 1º CEB, sendo os 

restantes afectos à educação pré-escolar, sendo que um deles pertence à rede IPSS, a Casa da 

Criança (sendo que o outro é o JI de Casal de S. Tomé). 

 

Ao nível da educação pré-escolar, apesar de existir uma clara concentração na freguesia de Mira, 

5 num total de 9, todas as freguesias do concelho possuem pelo menos um jardim-de-infância, 

contudo a Freguesia de Seixo não possui Jardim-de-Infância público. 

 

A taxa de escolaridade global do ensino pré-escolar no concelho de Mira é de 68%, valor 

demasiado baixo para o nível de ensino em causa, pois está bastante longe do patamar 

considerado plenamente satisfatório (100%). O nível de penetração da educação pré-escolar 

deveria ser maior, até pela preponderância que esta tem na preparação dos educandos para 

enfrentar um percurso escolar que se pretende de sucesso. Considerando que existem razões 

que participam para esta baixa taxa de escolarização, anteriormente identificadas (tais como o 

acompanhamento que as crianças fazem aos seus encarregados de educação nos seus 

movimentos pendulares para outros concelhos, polarizadores de emprego - como Aveiro, 

Coimbra ou Figueira da Foz; ou a falta de condições satisfatórias dos equipamentos colectivos de 

ensino disponíveis), ainda assim considera-se que no concelho de Mira pode e deve existir uma 

resposta adequada, em quantidade e qualidade, às necessidades de educação pré-escolar 

identificadas (população residente nas faixas etárias respectivas). 
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Ao nível da ocupação observada nos equipamentos colectivos de ensino que ministram a 

educação pré-escolar, a situação é satisfatória, pois as taxas de ocupação são médias, 

revestindo-se como situações merecedoras de atenção, mas que não são graves. Em nenhum 

dos estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar a taxa de ocupação é superior a 100%, 

sendo que a menor taxa de ocupação foi registada na Casa da Criança (IPSS) com 70%. A taxa 

de ocupação total do concelho (considerando a capacidade agregada de todas as escolas) é de 

78%. 

 

Ao nível das infra-estruturas, o facto de uma boa parte dos jardins-de-infância não se encontrar 

ligado à rede pública de esgotos deve ser apontado como um aspecto negativo. 

 

No que diz respeito ao 1º CEB, a taxa global de escolarização no 1º CEB é de 84%. As taxas de 

escolarização das diferentes freguesias são díspares entre si, observando-se que apenas na 

Freguesia de Praia de Mira são escolarizados a totalidade dos alunos (100%) estimados para a 

frequência ideal deste nível de ensino, sendo a escolarização apresentada pela Freguesia de 

Seixo a menor do concelho (65%) 

 

Escolas do 1º CEB como a EB1 de Cavadas, a EB1 de Leitões e a EB1 de Lagoa, apresentam 

taxas de ocupação extremamente reduzidas, respectivamente, 24%, 32% e 32% (ver carta I. 8). 

Esta situação coloca graves dificuldades ao nível da gestão da rede educativa do concelho. 

Nestas escolas, a sua situação de sub-ocupação/subutilização é confirmada pelos reduzidos 

rácios alunos/professor observados.  

 

Em relação aos recursos físicos das escolas do 1º CEB, destacam-se as EB1 de Portomar, de 

Praia de Mira e de Seixo como aquelas que possuem maior variedade nos tipos de salas, sendo 

as únicas a possuir biblioteca. À excepção da EB1 de Mira que possui uma sala polivalente, a 

grande maioria das escolas do 1º CEB do Município de Mira não possui mais do que uma ou 

duas salas de aulas (EB1 de Carapelhos, EB1 de Corticeiro de Baixo, EB1 de Casal de S. Tomé, 

EB1 de Leitões, EB1 de Lentisqueira, EB1 de Cavadas, EB1 de Lagoa, EB1 de Barra). 

 

No que se refere ao mobiliário escolar a grande parte das escolas têm mobiliário adequado e em 

razoável estado de conservação. Contudo, no que diz respeito ao material didáctico, a maioria 

das escolas afirmou possuir material desadequado, tendo 33% das mesmas referido que o 

mesmo se encontrava degradado.  
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O facto da taxa média de retenção no 1º CEB, desde o ano lectivo 2000/01 até 2005/06, ser de 

4,8%, não pode deixar de ser considerado como um problema que urge intervir.  

 

Em relação aos 2º e 3º CEB é importante destacar que as tendências de evolução do número de 

alunos entre eles são diversas, sendo que nos dois últimos anos lectivos analisados (2204/05 e 

2005/06) no 3º CEB está a diminuir o número de alunos a frequentar e no 2º CEB a estabilizar.  

 

No que diz respeito às taxas de escolarização dos 2º e 3º CEB, existe uma clara diferenciação 

entre os dois níveis de ensino. No 2º CEB a população está escolarizada na sua quase totalidade, 

observando-se taxas de escolarização de 98% na faixa etária dos 11 anos e de 94% na faixa 

etária dos 10 anos. Em relação ao 3º CEB, a situação é mais preocupante, pois verifica-se que 

apenas 70% da população residente estimada com 12 anos estar a ser escolarizada e no maior 

valor deste nível de ensino encontra-se a população com 14 anos com 77% de escolarização, 

sendo, claramente, esta uma situação que urge mitigar. O facto da taxa da escolarização do 3º 

CEB estar fixada entre os 70 e os 77%, não pode deixar de ser referido como um ponto negativo, 

pois está longe do limiar aceitável para um nível de ensino obrigatório, que deverá ser de 100%. 

 

Ao observar as taxas de ocupação da EB2 de Mira e da ES/3 Dr.ª Maria Cândida devem ser tidos 

em conta factores “distorçores” da realidade de cada nível de ensino, como por exemplo o facto 

de, em ambos os casos, serem leccionados dois níveis de ensino diferentes por escola. Na 

escola do 2º ciclo de Mira estão todos os alunos do 2º CEB do concelho e quatro turmas do 1º 

CEB pertencentes à escola do 1º CEB de Mira (que funcionam no mesmo perímetro escolar). Por 

outro lado, na escola Dr.ª Maria Cândida estão todos alunos do 3º CEB e do ensino secundário 

do concelho50. Em todo o caso são observadas ocupações díspares entre as duas, pois 

enquanto a EB2 de Mira não está ocupada na sua totalidade, a ES/3 Dr.ª Maria Cândida (ver carta 

I. 8) está acima do seu limite, o que pode ser um dos factores que mais contribui para a fraca taxa 

de escolarização observada no 3º CEB, pois as condições oferecidas por este equipamento 

colectivo de ensino levam a que muitos alunos se desloquem para outros concelhos na busca de 

melhores condições de aprendizagem. No entanto, no que se refere não à quantidade, mas sim à 

qualidade dos seus recursos físicos, considera-se que a situação das escolas do concelho de 

Mira afectas ao 2º e 3º CEB é satisfatória (ver carta I. 9). Em todo o caso, os valores do rácio 

alunos/sala e da taxa de ocupação estão inflacionados devido ao facto de não serem 

consideradas nesta análise as oito salas de aulas que funcionam de forma precária e temporária 

na ES/3 Dr.ª Maria Cândida. Deste modo, ao observar-se a taxa de ocupação (ver carta I. 8) e o 

 
50 De referir igualmente que, a escola Dr.ª Maria Cândida funciona com horário desdobrado e com 33 salas de aulas, das quais 25 
foram construídas no âmbito do projecto de arquitectura original e 8 foram erguidas posteriormente, de uma forma “improvisada” e com 
condições de funcionamento bastante deficientes e inapropriadas, não sendo assim contabilizadas na presente análise. 
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rácio alunos/sala importa relembrar o citado anteriormente, nomeadamente o facto de a taxa de 

ocupação ser calculada para o total da população escolar da ES/3 Dr.ª Maria Cândida, desta 

funcionar em horário desdobrado e do número de salas consideradas (25) ser inferior ao número 

de salas efectivamente utilizadas (33)51.

Como já foi apontado, não deve deixar de ser encarada com grande preocupação a manutenção 

de elevados níveis de retenção no 3º CEB (somente em 2000/01foi inferior a 20%), para a qual 

contribui de forma evidente o 7º ano de escolaridade, no qual predominam as retenções do 3º 

CEB (cerca de 48% do total de retenções registadas neste nível de ensino). Sendo este o primeiro 

ano do 3º CEB, muitas destas retenções poderão estar ligadas à dificuldade que muitos alunos 

sentem na transição entre ciclos de ensino, denotando-se falta de aptidões e conhecimentos que 

deveriam ter sido adquiridos em anos de escolaridade anteriores. No 2º CEB tem-se observado 

desde 2003/04 até 2005/06 uma diminuição considerável da taxa de retenção, tendo passado de 

7% para 3%. 

 

O ensino secundário no município de Mira caracteriza-se por uma baixa taxa de escolarização 

(54%), situação que resulta do facto de não ser um nível de ensino obrigatório e de muitos dos 

seus “potenciais” alunos estarem ainda retidos no 3º CEB, contribuindo para um decréscimo de 

alunos do ensino secundário nos últimos anos, em Mira. 

 

Em relação à distribuição das retenções no ensino secundário por ano de escolaridade em 

2005/06, pode constatar-se que são os anos de “entrada” (10º ano) e de “saída” (12º ano) deste 

nível de ensino que apresentam maior proporção de retenções, valores bem superiores ao do 11º 

ano de escolaridade. Verificando-se o valor mais elevado das retenções no 10º Ano, 46%, é 

evidente que estas estão relacionadas com a falta de preparação e a dificuldade que muitos 

alunos sentem em transitar do 3º CEB para o ensino secundário. 

 

No que se refere evolução às taxas de retenção existem variações que se materializam por uma 

tendência descendente em todos os períodos, com a excepção de 2001/02 para 2002/03. 

 

Em relação às taxas de ocupação e aos rácios alunos/professor, alunos/sala e professores/sala 

observados na ES/3 Dr.ª Maria Cândida são apresentados os valores totais do estabelecimento 

 
51 Neste sentido ver a Caracterização e Diagnostico referente ao 3º CEB. 
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de ensino e não do nível de ensino secundário52, sendo retiradas as conclusões em relação a este 

estabelecimento de ensino, quando se analisou o 3º CEB. 

 

No que diz respeito ao transporte escolar todos os ciclos de ensino beneficiam deste sistema, 

com especial relevância para o 3º CEB, em que 187 alunos beneficiam deste sistema. 

 

O município de Mira oferece o ensino recorrente ao nível do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e 

ensino secundário, sendo os dois primeiros níveis de ensino leccionados na EB2 de Mira e os 

últimos dois níveis leccionados na Escola Secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida. 

 

O ensino especial no concelho de Mira é assegurado pela CERCIMIRA, que acolhe, ensina e dá 

formação tanto a jovens em idade de frequentar o ensino obrigatório (até 15 anos), como a jovens 

já fora dessa idade e a indivíduos maiores de 18 anos. A CERCIMIRA possui vários cursos de 

formação profissional que têm tido uma taxa média de inserção no mercado de emprego de 80%, 

o que não deixa de ser muito positivo. 

 

Tendo em consideração a análise SWOT e os Pontos Fortes (S) e Pontos Fracos (W) identificados 

ao longo do presente volume, podem identificar-se duas Ameaças (T) e duas Oportunidades (O) 

para o concelho de Mira. 

 

Ao nível das Ameaças (T) deve ser considerado que Mira pode vir a sofrer a concorrência de 

outras estâncias turísticas mais “prestigiadas” e conhecidas como a Figueira da Foz (relacionado 

com o Casino, o “Mundialito” de Futebol de Praia, etc.). Por outro lado, devido à forte polarização 

que cidades como Aveiro, Coimbra e Figueira da Foz exercem sobre o concelho de Mira, 

principalmente ao nível de emprego, mas também ao nível da oferta e diversidade de funções 

centrais (universidades, hospitais, etc.), existe o perigo do município de Mira se tornar num 

concelho “dormitório” das referidas cidades. 

 

Considerando as Oportunidades (O), é licito esperar algum desenvolvimento proporcionado pelo 

aumento do índice de acessibilidades aos pólos regionais de Aveiro e Figueira da Foz através da 

abertura do IC1/A17. 

 

Em conclusão, a Carta Educativa deverá tratar da reorganização da rede educativa tendo em 

consideração as deficiências detectadas e as sinergias locais, optimizando os recursos investidos 

 
52 Por não ser possível fazer uma separação entre os professores e as salas que são efectivamente utilizados por 3º CEB e Ensino 
Secundário, porque estes são partilhados. 
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na rede e a compatibilização da programação futura da rede escolar com as disposições 

constantes dos volumes seguintes, especialmente no que se refere às projecções demográficas 

que indicam a evolução anual da população por estrato etário e por Freguesia. 
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Análise SWOT

PONTOS FORTES (S):PONTOS FORTES (S):PONTOS FORTES (S):PONTOS FORTES (S):

• O número de alojamentos com uso sazonal ou secundário no concelho de Mira tem
vindo a aumentar, representando em 2001 28.9% dos mesmos, o que demonstra a
importância do turismo balnear de carácter sazonal para a economia local;

• O saldo migratório tem dado um importante contributo para evitar que o
decréscimo populacional seja mais acentuado;

• 4.6% da população frequenta o Ensino Secundário, sendo o nível de ensino mais
frequentado no concelho;

• 5% da população tem o ensino médio ou superior completo ou incompleto e 4.1%
frequenta estes níveis de ensino;

• A taxa de actividade das mulheres aumentou de 44.6% em 1991 para 48.2% em
2001;

• Rede de transportes escolares serve principais aglomerados do concelho;
• Face à reduzida dimensão do município, 124 km2, a existência de dois

aglomerados com alguma dimensão – Mira e Praia da Mira – pode ser considerado
como um aspecto positivo ao permitir “esbater” a tendência para a “macrocefalia”
urbana que afecta muitos concelhos portugueses, nomeadamente os de reduzida
dimensão;

• Reduzidos valores de tempo – distância aos aglomerados de Mira e Praia da Mira o
que indica um nível de acessibilidades bastante bom para todo o concelho, com
excepção da área sudoeste do mesmo;

• Número bastante razoável de PMOT’s em vigor o que demonstra uma política
voluntarista por parte da Câmara Municipal em melhorar o Ordenamento do
Território municipal;

• Apesar de existir uma clara concentração na freguesia de Mira, 5 num total de 9,
todas as freguesias do concelho possuem pelo menos um jardim-de-infância;

• As taxas de escolarização observadas no 2º CEB são bastante satisfatórias (98%
na faixa etária dos 11 anos e 94% na faixa etária dos 10 anos) estando a população
do 2º CEB escolarizada na sua quase totalidade, observando-se valores muito
próximos do ideal (100%);

• No 2º CEB tem-se observado desde 2003/04 até 2005/06 uma diminuição
considerável da taxa de retenção, tendo passado de 7% para 3%.

• 187 alunos do 3º CEB que beneficiam de transporte escolar (43% da população
deste nível de ensino);

• CERCIMIRA possui vários cursos de formação profissional que têm tido uma taxa
média de inserção no mercado de emprego de 80%.

PONTOS FRACOS (W):PONTOS FRACOS (W):PONTOS FRACOS (W):PONTOS FRACOS (W):

• Redução da população durante o período em análise (1970-2001), e com tendência para aumentar, variação da população residente entre
1981 e 1991 foi de -0,3% e entre 1991 e 2001 foi de -3,0%;

• Aumento progressivo do envelhecimento populacional, fruto da diminuição da população jovem (população de 0 a 15 anos), que passou
de 19.8% em 1991 para 14.9% em 2001, e aumento da população idosa (população com 65 e mais anos);

• 13% da população residente no município não possui nenhum nível de ensino completo;
• Dentro da população escolarizada o 1º CEB é o mais representativo, tendo 26.4% da população concelhia completado este nível de

ensino e 10.3% tem-no incompleto;
• 27% da população com 15 ou mais anos aufere o seu rendimento através de reformas ou pensões, fruto do já referido envelhecimento

populacional ou não representasse a população com 65 e mais anos 22.1% do total da população com mais de 15 anos;
• Ao nível das profissões dominam aquelas pouco qualificadas, nomeadamente os operários, artífices e trabalhadores similares, os

trabalhadores não qualificados, o pessoal dos serviços e vendedores e os agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas,
que representam 63.8% dos trabalhadores do concelho;

• O concelho não possui outras vias de comunicação sem ser as rodoviárias, o que implica uma elevada dependência do transporte
rodoviário;

• Elevada densidade de construção ao longo de alguns troços das principais vias concelhias (EN 109, EN 234 e EN 334) o que contribui
para o adensar do tráfego automóvel e a consequente saturação das referidas vias;

• Estrutura de povoamento radial e linear fortemente alicerçada na rede viária;
• Rede de transportes públicos colectivos mais orientada para as ligações extra-concelhias do que para as ligações intra-concelhias;
• Elevada dependência em termos de emprego e funções centrais face às cidades médias envolventes – Aveiro, Coimbra e Figueira da Foz;
• Uma boa parte dos jardins-de-infância não se encontra ligado à rede pública de esgotos;
• Baixas taxas de escolarização na educação pré-escolar (68%), 1º CEB (84%) 3º CEB (75%) e ensino secundário (54%), das quais apenas

no 1º CEB se aproxima mais do valor ideal de 100%;
• Escolas do 1º CEB como a EB1 de Cavadas, a EB1 de Leitões e a EB1 de Lagoa, apresentam taxas de ocupação extremamente

reduzidas, respectivamente, 24%, 32% e 32%; esta situação coloca graves dificuldades ao nível da gestão da rede educativa do concelho;
• A maioria das escolas do 1º CEB afirmou possuir material desadequado, tendo 33% referido que o mesmo se encontrava degradado;
• A taxa de retenção do 1º CEB rondar os 4,8% desde o ano lectivo 2000/01 até 2005/06;
• Manutenção de elevados níveis de retenção no 3º CEB (somente em 2000/01foi inferior a 20%);
• Predominância do 7º ano de escolaridade nas retenções do 3º CEB (48%), revelando dificuldade que muitos alunos sentem na transição

entre ciclos de ensino, o que denota também falta de aptidões e conhecimentos que deveriam ter sido adquiridos em anos de
escolaridade anteriores;

• Grande preponderância das retenções do ensino secundário no 10º Ano, 46%, relacionada com a falta de preparação e a dificuldade que
muitos alunos sentem em transitar do 3º CEB para o ensino secundário;

• Falta de qualificações literárias e profissionais da população activa local, situação que aliás pode vir a continuar a médio/longo prazo, fruto
das deficiências detectadas ao nível do 3º CEB e do ensino secundário.

OPORTUNIDADES (O):OPORTUNIDADES (O):OPORTUNIDADES (O):OPORTUNIDADES (O):

• Aumento das acessibilidades a dois pólos regionais – Aveiro e Figueira da Foz –
através da abertura do IC 1/A 17.

AMEAÇAS (T):AMEAÇAS (T):AMEAÇAS (T):AMEAÇAS (T):

• Concorrência de outras estâncias mais “prestigiadas” e conhecidas como Figueira da Foz (Casino, “Mundialito” de Futebol de Praia, etc.);
• Forte polarização exercida pelas cidades de Aveiro, Coimbra e Figueira da Foz sobre o Município, principalmente ao nível de

oportunidades de emprego, mas também ao nível da oferta e diversidade de funções centrais (universidades, hospitais, etc.), existindo o
perigo do município de Mira se tornar num concelho “dormitório” dos referidos pólos.






