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1. Caracterização do espaço 

 

A atual Escola de Música do Conservatório Nacional (EMCN) foi criada em 

1835 com o objetivo de formar músicos portugueses. Nasceu com um ideal de 

democraticidade: “promover a arte da música e fazer aproveitar os talentos que 

para ela aparecem, principalmente no grande número de órfãos que se educam 

na Casa Pia, sendo todas as aulas públicas e francas para estudantes externos de 

um e outro sexo” (Decreto de 5 de Maio de 1835). 

 

Em 1837 instala-se no Convento dos Caetanos incorporando três escolas: Escola 

de Dança, Escola Dramática e Escola de Música.  A instituição passou a ser 

designada por Conservatório Real de Lisboa.  

 

Em 1910, com a implantação da República, a instituição passa-se a chamar 

Conservatório Nacional de Lisboa (CNL). Foi um período áureo, época 

inovadora, com a inclusão de disciplinas como Cultura Geral, Classe de 

Ciências Musicais e o Curso de Composição. Por estas razões houve um grande 

aumento da população escolar e surgiram grandes nomes da música erudita 

portuguesa. 

 

Vários decretos e reformas sucessivas levaram a atitudes de resistência por parte 

dos professores do CNL, que desde esta época não aceitaram as intervenções 

consecutivas que foram sendo apresentadas em relação ao ensino da música pela 

tutela.  

 

Finalmente, o Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Junho, converte o CNL em várias 

escolas autónomas. As Escolas de Música e Dança ficaram inseridas nos moldes 

gerais do ensino em vigor: Escolas Básicas e Secundárias. É assim criada a 

EMCN, Escola de Música do Conservatório Nacional.  Paralelamente são 

criadas as Escolas Superiores de Música e de Dança e a Escola Superior de 

Teatro e Cinema, ligadas ao Instituto Politécnico.  

 

A EMCN, apesar de ter passado por muitas crises e dificuldades, continua sendo 

responsável pela formação dos maiores nomes da música portuguesa, sendo uma 
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escola pública de ensino artístico de referência em Portugal, mantendo uma 

identidade própria dentro da rede de escolas vocacionais de ensino artístico. 

 

Atualmente designada como Escola Artística de Música do Conservatório 

Nacional, a EAMCN tem atualmente cerca de 1000 alunos distribuídos pelo 

Curso Oficial (Básico e Secundário) e pelo Curso Profissional, nas vertentes de 

Canto, Composição e de todos os instrumentos, o que torna possível a formação 

de várias orquestras: Orquestra Clássica, de Sopros, Jovem, Barroca, Coros e 

vários grupos de Música de Câmara. Os alunos podem optar pela frequência em 

regime integrado, articulado ou supletivo. Além disso, a EAMCN oferece 

Cursos de Iniciação e Básico do 2.º ciclo, que podem ser frequentados na Sede 

ou nos Polos de Loures, Amadora e Seixal.		

A comunidade escolar conta com cerca de 251 professores, sendo que cerca de 

70 estão ao serviço da Orquestra Geração, com 7 assistentes técnicos e com 25 

assistentes operacionais.  

Também é da responsabilidade pedagógica da EAMCN a Orquestra Geração, 

que é um projeto de intervenção social através da prática orquestral. Recebeu 

recentemente da Assembleia da República a medalha de ouro comemorativa dos 

50 anos da Declaração Universal dos Direitos da Humanidade. A Orquestra 

Geração é membro do Sistema Europe, de cuja direção faz parte. 

Uma significativa parte da comunidade da EAMCN reside fora do distrito de 

Lisboa e tem diversas origens e nacionalidades.  

Os órgãos de direção, administração e gestão da EAMCN são os determinados 

por lei: Conselho Geral, Diretor, Conselho Pedagógico e Conselho 

Administrativo. 

 

Este plano de intervenção e gestão visa o equilíbrio, de forma ativa e 

motivadora. Através de uma visão democrática, reforça o planeamento das 

estruturas e compromete-se com as metas do Projeto Educativo e de outros 

documentos orientadores da EAMCN. 

 

 

 

 



4	
	

 

 

2. Princípios orientadores 

 

Projetando a EAMCN como uma escola do ensino especializado da música 

confrontada com os desafios da educação e do mundo no século XXI, este plano 

de intervenção adota os seguintes princípios orientadores: 

 

• Educar os nossos alunos em todos os aspetos do seu crescimento, dentro 

de um ambiente criativo, atraente e responsável; 

 

• Promover a integração da comunidade escolar; 

 

• Valorizar a iniciativa, a diversidade, a criatividade e a democraticidade; 

 
• Preservar a identidade da EAMCN como instituição de ensino musical 

de referência através do trabalho do nosso corpo docente, que tem tido 

como resultado o aproveitamento positivo dos alunos, em muitos casos 

considerados alunos de excelência; 

 

• Hierarquizar necessidades, acompanhar as mudanças, aceitar os 

desafios; 

 

• Acompanhar de perto a aplicação do Projeto Educativo e as orientações 

das avaliações externa e interna; 

 

• Assegurar que todos os procedimentos das estruturas de gestão e das 

estruturas pedagógicas sejam transmitidos com transparência a toda 

comunidade da EAMCN, viabilizando o processo de comunicação entre 

todos e simplificando os procedimentos administrativos; 

 

• Administrar as verbas que são atribuídas à EAMCN pela Tutela de 

forma responsável e garantir a manutenção e aquisição do material 

necessário para o ensino especializado da música; 
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• Adotar uma gestão democrática, delegar funções/atividades e sugerir 

estratégias adequadas na abordagem dos diversos assuntos; 

 

• Pensar nas nossas especificidades enquanto instituição do ensino 

vocacional da música com espírito inovador, utilizando e valorizando 

as capacidades do nosso material humano. 

 
 

 
3. Aspetos positivos e aspetos a melhorar 

 

 

3.1.  Aspetos positivos 

 

• Diversidade e riqueza cultural da comunidade escolar; 

 

• Rigor e qualidade no ensino; 

 

• Excelência do corpo docente, resultado de contratação por 

regulamentação própria; 

 

• Equipas de assistentes técnicos e de assistentes operacionais 

organizadas e empenhadas na resolução dos problemas da EAMCN; 

 

• Dimensão adequada das turmas (máximo de 20 alunos no regime 

integrado); 

 

• Bom nível de aprendizagem, bom comportamento dos alunos e 

facilidade de integração na escola, não havendo retenções, absentismo 

ou abandono escolar a registar; 

 

• Empenho e iniciativa nas atividades extracurriculares; 
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• Participação ativa dos encarregados de educação; 

 

• Bons resultados nos cursos de Iniciação, com repercussão 

significativa na qualidade e preparação dos alunos que ingressam no 

ensino Básico; 

 

• Bom desempenho académico nas provas de avaliação externa (com 

destaque  para as provas finais do 9.º ano nas disciplinas de Português e 

Matemática, em que os resultados dos alunos da EAMCN têm figurado 

nos lugares de topo a nível nacional, conforme mostrou o “ranking” 

oficial das escolas públicas nos dois últimos anos); 

 
• Capacidade de ultrapassar obstáculos e circunstâncias adversas, como 

comprovado pelas soluções de ensino/aprendizagem a distância 

implementadas desde o início da pandemia. 

 

 

3.2.  Aspetos a melhorar 

                                                                                 

 

• Condições de espaço desfavoráveis que condicionam o bom 

funcionamento nos diferentes setores de atividades;  

Proposta de ação: 

Acompanhar o plano de arquitetura para restauração do edifício 

da sede, com o objetivo de encontrar as melhores soluções para 

os espaços e utilização dos mesmos. 

Programar soluções de melhoria das condições atuais, em 

articulação com as entidades responsáveis. 

 

• Dificuldade no cumprimento de regras e prazos e morosidade na 

passagem de informação (exemplos: relatórios, sumários, faltas, 

avisos para E. Educação); 

Proposta de ação: 
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Com a implementação e constante aperfeiçoamento da Base de 

Dados, os constrangimentos estão a ser ultrapassados. Temos 

como objetivo aprimorar e investir na Base de Dados nos 

próximos anos, para agilizar e conseguir maior rigor em  todos 

os procedimentos da EAMCN. 

 

• Dificuldade em aumentar a participação ativa dos professores nos 

projetos da EAMCN; 

Proposta de ação: 

As diversas atividades propostas e realizadas noutras salas de 

concerto fora da escola, como o Palácio da Ajuda, o Museu dos 

Coches ou o Museu da Música, têm vindo a motivar professores 

e alunos a participar, com grande entusiasmo. 

Fomentar o trabalho colaborativo entre professores. 

 

• Dificuldade em manter um diálogo com nossos dirigentes, sendo 

que a escola já esteve sem verbas para comprar material de 

limpeza e higiene; 

Proposta de ação: 

Procurar manter boas relações com o Ministério da Educação, a 

DGESTE, a DGAE, a Câmara Municipal de Lisboa e outros 

órgãos que definem ou participam nas tomadas de decisões. 

Consolidar os canais de comunicação com a Tutela, para resolver 

os constrangimentos que vão surgindo, de forma mais rápida e 

eficaz 

 

• Articulação pouco consistente entre as disciplinas, resultando em 

poucos projetos comuns; 

Proposta de ação: 

Incentivar e envolver os vários departamentos em projetos 

conjuntos (exemplo: “Um dia cheirou-me a cravos”). 

Fomentar a vertente interdisciplinar em atividades como as 

visitas de estudo e as exposições. 
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Apoiar o contributo da Biblioteca Escolar enquanto polo 

aglutinador de projetos e atividades interdisciplinares. 

 

• Algumas classes ficam sistematicamente com vagas, criando-se 

um desequilíbrio que causa problemas administrativos e 

pedagógicos, pois por vezes faltam instrumentistas  e outros 

agrupamentos nas Orquestras; 

Proposta de ação: 

Adequar o número de alunos aos professores da EAMCN, para 

não haver professores com vagas, e incrementar a oferta nos 

instrumentos que costumam ter menos procura. 

 

• Diminuta oferta de formação contínua adequada às necessidades 

dos professores da EAMCN; 

Proposta de ação: 

Reforçar a articulação com o Centro de Formação Calvet de 

Magalhães e com a Câmara Municipal de Lisboa, com vista a 

aumentar a resposta neste domínio. 

 

• Falta de conhecimento por parte do público em geral das 

atividades desenvolvidas na EAMCN, havendo pouca 

divulgação da escola; 

Proposta de ação: 

Apostar numa estratégia de comunicação digital direcionada a 

dois públicos-alvo distintos: encarregados de educação do 

Ensino Básico e jovens entre 14 e 23 anos.   

Mostrar a dinâmica e os atrativos que o ensino especializado da 

música pode proporcionar através de diversos meios de 

comunicação, com publicações constantes na comunicação 

social através de entrevistas e reportagens sobre a EAMCN. 

Continuar com a publicação “Semibreves”, um boletim mensal 

alternativo, no qual toda a comunidade escolar pode participar. 

Prosseguir no investimento e na divulgação do Curso de 

Iniciação, a base da pirâmide do ensino artístico especializado. 
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Procurar novas parcerias e participar ativamente na vida cultural 

de Lisboa e do país. 

Apostar no apoio da Equipa de Produção para a divulgação das 

nossas atividades. 

 

 

• Falta de assistentes administrativos e assistentes operacionais; 

Proposta de ação: 

Organizar o serviço pelos vários espaços que a EAMCN ocupa 

(4 blocos distintos, Cenjor, ginásio, 3 salas no 2.º piso da ESMP, 

biblioteca da ESMP para audições).  

Organizar os concertos fora da escola com o apoio da Equipa de 

Produção. 

 

 

• Pouca definição na atribuição de funções nos diversos setores: 

secretaria, assistentes operacionais, professores, coordenadores 

de departamento e direção; 

Proposta de ação: 

Organizar os serviços de forma a não centralizar decisões e 

distribuir as tarefas, privilegiando o diálogo e mantendo todo o 

pessoal docente e não docente informado constantemente. 
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