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RESUMO 

A temática da ‘Municipalização da Educação’ ficou mais reforçada com a 

publicação do Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de fevereiro que estabelece o regime “de 

delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais, no domínio de 

funções sociais”. Com efeito, o ‘Programa Aproximar’ que o Decreto-Lei supracitado 

institui é normatizado, enquanto paradigma de descentralização da educação, colocando 

o enfoque do poder de decisão/intervenção nas autarquias locais, ao nível do município.

As práticas centralizadoras tradicionais do Estado, existentes no ME, instituídas 

através do proliferar de legislação constante, levam-nos a questionar o alcance da medida, 

estabelecida através do referido decreto que se assume, pelo menos retoricamente, no 

sentido da descentralização, apregoando maior autonomia e participação dos municípios 

na educação, mesmo que isso pareça implicar interferir na profissionalidade dos 

professores.  

Conferimos, por isso, particular atenção à dimensão da participação e autonomia 

dos municípios, na definição de uma política educativa local, bem como dos 

agrupamentos de escola, assinalando a tentativa de descentralização que, apesar dos 

avanços e recuos conhecidos neste processo, progressivamente ganha terreno, em 

particular com a publicação do Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de fevereiro. O Estado 

prepara-se, assim, para delegar nas autarquias competências na área da Educação, no 

âmbito das políticas educativas, na administração das escolas, no currículo e na gestão de 

recursos.  

Neste âmbito, orientámos o nosso trabalho de investigação com o objetivo de 

descobrirmos se as novas competências delegadas ao município, de acordo com o referido 

Decreto-Lei, têm expressão em termos da descentralização, ao nível das dinâmicas que 

se estabelecem com a organização escolar. 

Para o efeito, fizemos uma abordagem qualitativa, desenvolvendo um estudo de 

caso, em torno da dinâmica gerada pela aprovação do “Programa Aproximar Educação” 

(PAE), procurando conhecer as representações e posicionamentos assumidos pelos 

diferentes atores educativos. Recorremos a diferentes técnicas de recolha de dados, 

nomeadamente à análise documental, entrevista semiestruturada e inquérito por 
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questionário e à análise de conteúdo, enquanto técnica de análise e de interpretação dos 

dados obtidos. 

Na totalidade do nosso estudo empírico participaram cinquenta e nove 

interlocutores, a saber, Professores, com cargos e sem cargos, Representante da Autarquia 

e Representante dos Pais e Encarregados da Educação, com assento no Conselho 

Municipal da Educação (CME). 

Foi possível concluir que as representações e práticas dos atores educativos, 

implicados nesta relação entre Estado - Autarquia – Escola, são reveladoras de uma 

diversidade de lógicas face ao PAE, colocando em causa os princípios da 

descentralização, da autonomia e da participação que o respetivo Decreto-Lei institui. 

 

Palavras-Chave: 

Descentralização /Municipalização/ Participação / Autonomia / Programa 

Aproximar Educação 
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ABSTRACT 

The theme “Municipalization of Education” was reinforced with the publication 

of Decree-Law No. 30/2015 of 12th February which established the scheme “of 

delegating competences in municipalities and intermunicipal entities in the dominion of 

social functions”. Indeed, the “Programme Aproximar” the above-mentioned Decree-

Law imposes is normalized, while paradigm of decentralization of education, putting the 

focus power of decision / intervention in local governments at a municipality level. 

The traditional centralization practices of the State, existing in EM, imposed by 

the constant proliferation of legislation, take lead in questioning the scope of the measure 

established by the mentioned decree which assumes, at least rhetorically, in the way of 

decentralization, proclaiming bigger autonomy and municipalities participation in 

education, even if it implies to interfere in teachers’ professionalism. 

We conferred, for that, particular attention to the dimension of the municipality 

and autonomy participation in the definition of a local political education, as well as the 

schools grouping, marking the attempting of decentralization that, in spite of the advances 

and setbacks known in this process, progressively gains ground, particularly with the 

publication of the Decree-Law No. 30/2015 of 12th February. The State prepares, thus to 

delegate in local autarchies competences in the area of Education, in the context of 

educational policies, school administration, curriculum and resources management.  

In this ambit, we guided our research work with the aim of discovering if the new 

competences delegated in the municipality, according to the referred Decree-Law, have 

expression in terms of decentralization, at the level of the dynamics that are established 

with the school organization. 

To effect, we did a qualitative approach, developing a study case, around the 

dynamic generated by the approval of “Programme Aproximar Educação”, looking for 

knowing the representations and positions assumed by the different educational actors. 

We had recourse to different techniques of collecting data, namely documentary analysis, 

semi-structured interview, and questionnaire survey and content analysis while technique 

analysis and of obtained data interpretation.  
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In the whole number of our empirical study participated fifty nine interlocutors, 

to know, teachers, with positions and without them, Autarchy representative and parents’ 

representative and legal guardians, with seat in the Educational Municipality Council. 

It was possible to conclude that the representations and practices of the 

educational actors, implied in this relation between State – Autarchy – School, are 

revealed of a diversity of logics due to “Programme Aproximar Educação”, setting in 

cause the principles of decentralization, of autonomy and of participation the respective 

Decree-Law set up. 

 

Key Words: 

Decentralizations / Municipalization/ Participation / Autonomy / Approaching 

Educational Programme 
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1. A escolha da Problemática

Volvidos mais de 40 anos desde a revolução de 25 de abril de 1974, as temáticas como 

a descentralização da educação, participação e autonomia têm estado no centro da agenda 

política, visível num normativismo contínuo que mais parece revelar uma amálgama de 

orientações e desorientações, capazes de debelarem qualquer pensamento mais crítico e 

reflexivo, sobre a importância da educação no desenvolvimento das sociedades. 

A descentralização de serviços do Estado para o poder local tem como último veredito 

a Lei n.º18/2018 de 16 de agosto, ainda que, ao nível da educação, se desconheça em que moldes 

se vai concretizar, já que os normativos setoriais ainda não estão publicados. 

A temática da ‘Municipalização da Educação’ ficou mais reforçada com a publicação 

do normativo mais recente, o Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de fevereiro que estabelece o regime 

“de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio de 

funções sociais”, ou dito de outro modo, o Estado delega nas autarquias, ainda que, 

inicialmente, de forma experimental e através de projetos-piloto, competências na área da 

Educação, no âmbito das políticas educativas, da administração das escolas, do currículo e da 

gestão de recursos. 

Com efeito, o ‘Programa Aproximar’ que o Decreto-Lei supracitado institui é 

normatizado, enquanto paradigma de descentralização da educação, colocando o enfoque do 

poder de decisão/intervenção nas autarquias locais, ao nível do município. Na perspetiva do 

Estado, este documento legal configurou uma oportunidade para a verdadeira participação das 

comunidades educativas, constituindo-se enquanto instrumento, por excelência, de 

planeamento e ordenamento municipal, valorizando-se a autonomia na construção dos projetos 

educativos municipais. 

Com tal medida expressa-se uma nova realidade nas relações estabelecidas entre o 

Município, a Escola e o Estado, perspetivando-se, ou nem por isso, grandes mudanças no 

sistema educativo português, sobre as quais é legítimo que recaiam alguns receios, face ao 

futuro da Educação. São estes pressupostos que têm levado a uma reflexão que tem sido 

transversal à sociedade, com destaque para os académicos, professores, dirigentes sindicais e 

autarcas, e que os próprios meios de comunicação social ajudaram a intensificar. 
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A sua relevância, na atualidade, também não pode deixar de ter em conta a ‘aparente’ 

urgência da sua implementação por parte do Estado, o que não nos pode deixar indiferentes, até 

pelas muitas dúvidas que assomam, no que concerne a esta relação que se estabelece entre as 

organizações escolares e as autarquias e, em particular, com aquelas que assinaram o contrato 

do PAE, previsto no normativo supra citado.  

Nesse sentido, dada a atualidade do tema e os crescentes desafios que se colocam aos 

diferentes atores, no âmbito da descentralização das políticas educativas, a escolha da temática 

para a nossa investigação incidiu na problemática da municipalização da educação e seus efeitos 

em termos de (des)centralização da educação e (des)responsabilização do poder central. 

Todavia, a escolha desta temática não foi feita à margem de um sentido de 

responsabilidade. Destacamos as motivações pessoais e as responsabilidades profissionais, 

aliadas ao interesse que a temática nos suscita, pela pertinência que em si encerra.  

Esta opção deriva de todo um processo de amadurecimento pessoal e profissional, com 

especial destaque para as muitas leituras e reflexões que ao longo do tempo fomos desafiados 

a desenvolver, pelas questões e críticas que foram capazes de desinquietar o nosso “mundo 

arrumado e bem acomodado”, e que se aliavam aos ensinamentos adquiridos e aprofundados 

ao longo do curso de doutoramento. De relevar a importância de palestras e seminários ligados 

à temática a que fomos assistindo e que contaram com a presença de ilustres investigadores, 

enquanto oradores, o que muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa reflexão e do nosso 

sentido crítico, ao mesmo tempo que permitiram uma maior familiaridade com a temática. 

Por outro lado, a nossa experiência em gestão e administração de uma organização 

escolar e, ainda a ocupação de alguns cargos políticos naturalizaram o nosso particular 

interesse, pelo aprofundamento do conhecimento desta problemática, na convicção de poder 

contribuir para um maior aperfeiçoamento profissional e para um maior conhecimento que as 

comunidades científica e educativa têm sobre as práticas reais de participação e autonomia do 

poder local, de uma “autonomia emancipatória” ou de uma “autonomia decretada”, na linha de 

“ um ideal de democratização e de participação emancipatória ou, pelo contrário, uma 

construção manipulante na base de uma participação meramente funcional, consoante […] 

distintas políticas” (Lima, 2001:135).  
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2. A Problemática

Ainda que, a priori, os pressupostos do processo de municipalização da educação 

possam traduzir uma participação mais efetiva dos municípios na administração da educação, 

não se pode ignorar os receios e efeitos menos positivos que possam advir deste processo, ao 

nível das práticas do quotidiano das escolas e, em simultâneo, ao nível da desresponsabilização 

da administração central, relativamente ao futuro da educação. 

É legítimo que assim se considere, na medida em que este processo se iniciou em moldes 

pouco claros, desde logo evidente no convite endereçado pelo então Ministério da Educação e 

Ciência (MEC) só a alguns municípios, desconhecendo-se a quem foi endereçado e as razões 

da escolha de uns, em detrimento de outros. Ou seja, desconhecem-se os critérios que 

presidiram a uma tomada de decisão, com contornos duvidosos, na ótica daqueles que ficam 

excluídos do processo que foram os professores. 

Foram inúmeras as iniciativas que juntaram milhares de professores e educadores que 

se manifestaram contra a delegação de competências para os municípios, processo que o 

Governo pretendeu concretizar, logo a partir de setembro de 2015, a um mês das eleições 

legislativas. Movimentos semelhantes ocorreram noutros países, incorporando os debates 

académicos mais atuais, propostas de análise, interrogações e críticas. 

A polémica semântica à volta da descentralização/municipalização da educação está 

instalada na sociedade portuguesa, sendo imensas as dúvidas, contradições e receios, face às 

possíveis alterações profundas que ocorrerão na organização do sistema educativo. A crítica a 

este normativo, quer a académica, quer a das associações dos vários organismos/associações 

ligadas à educação, não é favorável, com os argumentos de que o enfoque é mais na 

transferência/delegação de poderes para autarquia, na fragmentação do sistema educativo, no 

agravamento das assimetrias regionais, na irresponsabilidade do Estado, na aniquilação da tão 

fragilizada autonomia, ainda que “decretada” existente nas escolas. Por sua vez, o Ministério 

da Educação (ME) reforça a argumentação sobre a descentralização da educação, enquanto 

paradigma imprescindível à melhoria da educação.  

Nesse sentido ganha especial relevo o conhecimento aprofundado do articulado no 

Contrato do PAE, previsto no Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de fevereiro e suas (des)articulações 

com a comunidade, em particular, com a escola, e o papel assumido pelas estruturas 
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(des)concentradas do sistema. Como refere Torres “À medida que as discrepâncias entre a 

ordem normativa e jurídica e as ordens das realidades concretas se vão ampliando, coloca-se o 

problema de se compreender as lógicas de ação” (2006:144). 

As práticas centralizadoras tradicionais do Estado, existentes no ME, instituídas através 

do proliferar de legislação constante, levam-nos a questionar o alcance da medida, instituída 

através do referido decreto que se assume, pelo menos retoricamente, no sentido da 

descentralização, apregoando maior autonomia e participação dos municípios na educação, 

mesmo que isso implique interferir na profissionalidade dos professores.  

Assim, com o presente estudo pretendemos contribuir para uma maior e melhor reflexão 

sobre as políticas (des)centralizadas na educação, em particular no respeitante ao processo de 

implementação e operacionalização do projeto  PAE, desenvolvendo um estudo de caso num 

concelho da região norte do país, em que a respetiva Autarquia celebrou o contrato com o ME. 

Pretendemos, assim, refletir sobre esta relação entre Estado - Autarquia – Escola, pautada por 

lógicas diferenciadas, porque diferenciados são os atores organizacionais neles implicados e, 

nessa linha são várias as considerações que podem revelar a pertinência, ou falta dela, no PAE. 

Para além dos representantes da Autarquia, do Agrupamento de Escolas e de um 

elemento do CME, o nosso estudo integra também professores com cargos e sem cargos, pela 

atividade decisória que desenvolvem nas escolas e, portanto, reúnem os requisitos necessários 

às exigências do nosso estudo, procurando ter um  

 

olhar alternativo, ensaiado de baixo para cima, capaz de adoptar visões 

contextualizadas, ainda que evitando a sua possível insularidade; olhares outros 

sobre o local e o central a partir das periferias, adoptando focalizações mais típicas 

de subordinados e interrogando os seus significados, como que pretendendo ou 

escovando o pelo de um cavalo em sentido oposto ao da sua orientação normal, 

dessa forma desvelando o mundo organizacional escolar, mapeando e 

interpretando os choques de racionalidades distintamente ancoradas, acedendo a 

versões ainda não oficiais da realidade (Lima, 2006:11). 

 

O nosso constructo assenta num paradigma construtivista porque pretendemos 

compreender a realidade, interpretar a diversidade dos significados das ações desenvolvidas e 

tentar chegar a conclusões. Compreende uma opção metodológica de natureza qualitativa que 

se expressa na abordagem interpretativa da ação humana, porque nada é dotado de significado 
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próprio, na medida em que todo o significado só tem existência na relação dependente que 

estabelece com o sujeito, que é quem lho atribui.  

Pretendemos assim compreender as dinâmicas que presidiram aos processos decisórios 

do contrato do PAE, conhecer o tipo de envolvimento que uma organização escolar teve na 

construção do memorando, em termos de participação; conhecer as representações dos seus 

diferentes atores educativos relativamente ao PAE; desconstruir junto dos professores o papel 

da Autarquia e conhecer as representações destes sobre a mesma, bem como o que dela esperam 

e como se sentem, facilitando ou não a colaboração e interação entre as partes e conhecer o 

impacto desta parceria na dinâmica da organização escolar. 

Com base na reflexão que foi sendo feita, várias foram as questões que convocaram o 

nosso pensamento e que pela sua natureza enunciam o nosso projeto de investigação, exprimem 

o que procuramos compreender, podendo ser expressas na seguinte questão de partida: As novas

competências delegadas ao município, de acordo com o Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de 

fevereiro, têm expressão em termos da descentralização no âmbito das novas dinâmicas que se 

estabelecem com a organização escolar? 

Esta questão conduziu-nos à procura de esclarecimentos sobre os critérios estabelecidos 

na escolha dos municípios que aderiram ao PAE, sobre as representações que os atores 

educativos têm dos memorandos do PAE; sobre a constatação, ou não, de que a lógica 

centralista e de controlo da administração educativa esbarra na lógica da política educativa 

local; sobre o enquadramento do PAE, nos princípios de descentralização, eficiência e eficácia, 

e sua (des)articulação com a democratização da educação e, ainda, que solução é apresentada 

pela municipalização da educação, face aos problemas que hoje se colocam à escola e à 

sociedade. 

Os pressupostos decorrentes do nosso questionamento consideravam que o PAE, 

instituído pelo Decreto-Lei nº 30/2015 de 12 de fevereiro não cumpre com os propósitos de 

descentralização da educação, revelando-se mais como uma mera delegação de poderes na 

Autarquia; a construção “isolada” do Programa por parte do ME, sem a participação ativa das 

escolas, cuja envolvência seria fulcral para o seu êxito, revelar-se-ia mais como um normativo 

de “autonomia decretada”, em prejuízo de uma “autonomia emancipatória”; a concentração de 

poderes nos grupos identificados como forças políticas dominantes, no plano local, levaria à 

interferência no campo profissional docente e, consequentemente, à perda de identidade das 

escolas e da profissionalidade docente; a delegação de poderes na Autarquia poderia incorrer 
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numa solução de subserviência dos grupos minoritários, pondo em causa o processo 

democrático da educação. 

Neste sentido, importava conhecer os dados que nos conduzissem a leituras condizentes 

com o quadro teórico por nós edificado. 

Fizemos uma abordagem do nosso objeto de estudo, baseado no “modo de 

funcionamento díptico” proposto por Lima, enquanto melhor modo de compreensão da ação 

organizacional, optando pelos modelos de análise burocrático e anárquico.  

Não assumimos qualquer tentativa de generalização das conclusões apresentadas, não 

só porque cada organização escolar é dotada de uma multiplicidade de atores que atuam a partir 

de um quadro de referência próprio que vão adaptando à sua realidade, mas, também, porque 

elas resultam da forma particular de apropriação do objeto de estudo por parte da investigadora. 

 

3. Organização do trabalho 

 

A organização deste trabalho assenta numa estrutura, cujo objetivo é proporcionar uma 

visão global da temática da descentralização/municipalização da educação, apresentando de 

forma coerente e articulada, uma reflexão do quadro teórico conceptual da temática em estudo, 

seguida da experiência empírica da investigação. 

Num primeiro momento procuramos conhecer os avanços e recuos da descentralização 

da educação, com a transferência de competências do poder central para o poder local, num 

breve resumo histórico, em termos de evolução normativa, após o 25 de abril de 1974 até à 

atualidade, focando-nos em particular no surgimento do PAE, para, num segundo momento 

conhecer o modo da sua apropriação e implementação no “terreno”. 

A nossa abordagem a esta temática desenvolve-se em duas partes, ao longo de sete 

capítulos. Os primeiros quatro capítulos respeitam a primeira parte e assumem-se como o 

corpus teórico que sustenta o estudo de caso que realizámos e que apresentámos na segunda 

parte do estudo, nos capítulos cinco, sexto e sétimo. 

No capítulo primeiro, “O sentido de Estado e as suas funções”, fizemos um 

enquadramento teórico relativo ao Estado Português, fazendo a sua ligação com a 

Administração Pública Portuguesa e, em particular da Educação, enquanto ramo do Estado, as 
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suas reconfigurações concretizadas nas políticas de vários Governos, e sua abordagem na 

perspetiva da revalorização do Local e a Educação”. 

No capítulo segundo, “Participação e autonomia na Educação”, focámo-nos na análise 

dialética da questão da autonomia e participação no sistema educativo português, ao longo das 

últimas décadas. Convocámos o pensamento de vários autores, sobre o valor da autonomia e 

participação e sua importância na Educação em Portugal, nomeadamente a dimensão da 

participação na decisão, na organização e administração da educação, com particular enfoque 

nas organizações educativas, com a publicação do Decreto-Lei nº46/86, de 14 de outubro, da 

Assembleia da República, alterada pela Lei nº115/97, de 19 de setembro. Trata-se da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE), enquanto reforma principal no lançamento das bases da 

descentralização da educação, em oposição a uma visão centralizadora que caracterizou o 

sistema de ensino desde o período pombalino. É na LBSE, nos documentos da Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo (CRSE) e outros posteriores que se reconhece ao Município 

responsabilidades acrescidas na educação, colocando como intervenientes ativos, os Pais, os 

Professores, a Escola, a Autarquia e todos os intervenientes da comunidade local. 

No capítulo terceiro, “A Municipalização da Educação em Portugal”, perspetivamos o 

papel do Município, no contexto das políticas educativas, desde a sua reclamação aquando do 

início do Reino, à sua fugaz efetivação no período liberal e na 1ª República, para ser retomado 

e aprofundado no período democrático. É a Constituição da República Portuguesa (CRP), que 

vem consagrar os princípios da participação democrática no ensino e da descentralização 

administrativa, bem como integra as autarquias locais na organização democrática do Estado. 

É no período democrático que o município começa a desempenhar funções, para além das 

unicamente instrumentais e de complemento ao Estado. Elencamos as competências 

reconhecidas ao Município, bem como aquelas que foram progressivamente assumindo, 

descrevendo o caminho percorrido, para que se chegasse à fase da 

municipalização/territorialização da educação. São novas formas de governar as questões de 

administração e decisão política e de transformação do papel do Estado que se refletem, 

nomeadamente, na transferência de poderes para o nível local, após o reconhecimento do 

fracasso das reformas impostas através dos normativos legais. 

Esta intenção descentralizadora do poder central pode ser encarada, por uns, como 

forma de desresponsabilização, por outros, como forma das populações procurarem cada vez 
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mais a sua identidade territorial ao nível local, e modos de adequar e potenciar as suas dinâmicas 

sociais, enquanto melhores soluções.  

No capítulo quarto, que encerra o que nós considerámos como a primeira parte do 

estudo, “A Intervenção do poder local na Educação à luz dos modelos burocrático e anárquico”, 

fundamentámos teoricamente a nossa análise empírica, tendo em conta a complexidade das 

organizações educativas, o que obriga a uma análise polifacetada, dando conta das várias 

racionalidades em presença. Adotando um posicionamento crítico, optámos pela apropriação 

do modelo díptico, considerando os modelos burocrático e anárquico, pois entendemos que nos 

permitem enquadrar e compreender melhor o processo de adesão ao PAE, evidenciado no grau 

de cumprimento das normas formais e legais, nas lógicas de ação e nas motivações e interesses 

não revelados ou silenciados, dos diferentes intervenientes, nas relações estabelecidas entre si 

e entre as instituições. Pensamos que são estas “lentes” que nos permitem melhor entender, se 

a lógica centralizadora da administração educativa se perpetua ao nível do poder local, em 

oposição à “propaganda discursiva” presente, sobretudo, nos preâmbulos dos normativos, 

esvaziando assim de conteúdo substantivo a necessidade de maior autonomia e participação do 

poder local, na definição das políticas educativas.  

No capítulo quinto, já na segunda parte do nosso estudo, fundamentámos e justificámos 

a nossa opção em termos metodológicos. A abordagem do real foi realizada à volta de um 

estudo de caso que, pela natureza qualitativa do estudo implicou um tratamento descritivo e 

compreensivo da problemática da Municipalização da educação, nomeadamente da adesão ao 

PAE, das lógicas subjacentes e sentido conferido pelos seus atores. Para o efeito, recorremos a 

algumas técnicas de recolha de dados, como a análise documental, entrevistas e inquéritos por 

questionário. 

No capítulo sexto, procedemos ao enquadramento do contexto, onde desenvolvemos o 

estudo de caso, fazendo  uma caracterização do concelho, ao nível económico, social, cultural 

e educativo. Apresentámos a visão estratégica do Município, ao nível da educação, referindo 

os órgãos e estruturas educativas atuais e alguns projetos, em particular o PAE, em 

desenvolvimento desde 2015. Realizámos ainda uma breve caraterização da organização 

educativa em estudo, ao nível do planeamento, organização e gestão da sua ação educativa 

No capítulo sétimo, que se assume enquanto tentativa de operacionalização do quadro 

teórico, procedemos à análise e interpretação dos dados recolhidos, através da análise de 

conteúdo, método mais ajustado ao tratamento de dados porque permitiu a sua hermenêutica e 
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compreensão e, assim, decifrar criticamente o sentido que lhe subjaz, o que nos conduziria à 

compreensão do processo de Municipalização da educação no caso em estudo. 

Com base nas lentes burocrática e anárquica, apresentámos ainda, uma síntese 

interpretativa de toda a informação, resultante da triangulação dos resultados obtidos nas 

diferentes técnicas e sua articulação com o corpus teórico da nossa investigação, com o objetivo 

de dar a conhecer as evidências reveladoras da implicação das competências atribuídas ao poder 

local na (des)centralização das políticas educativas. 

Anexámos ao corpo deste trabalho alguns documentos, como os guiões das entrevistas 

e inquéritos realizados; a relação das atas  consultadas; o Contrato Interadministrativo e a 

respetiva Matriz de Responsabilidades do PAE 
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PARTE 1 

Capítulo I – O Poder local e a descentralização da Educação em Portugal 

Capítulo II – Participação e autonomia na Educação 

Capítulo III – A Municipalização da Educação em Portugal 

Capítulo IV – A intervenção do poder local na Educação à luz dos modelos 

burocrático e anárquico 





Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 15 

CAPÍTULO I - O PODER LOCAL E A DESCENTRALIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO EM PORTUGAL 
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No sentido de situar a nossa investigação, iniciámos com uma abordagem analítica do 

conceito de administração, particularizando a administração pública e o sentido da sua (des) 

centralização, bem como o conceito de Estado, as suas várias configurações, a sua evolução 

histórica e a sua distinção da Administração Pública. 

Fizemos, também, uma breve resenha sobre a evolução do sistema educativo português, 

numa lógica de descentralização e da autonomia de competências transferidas da administração 

central para o local, fazendo uma análise reflexiva da delegação/devolução de poderes, 

procurando articular com a Constituição da República Portuguesa (CPR), no sentido de 

interpretar a dimensão valorativa de conceitos que se interligam com a administração da 

educação, como a participação, autonomia, poder local, aproximação das populações 

administração e outros.  

1. A Administração Central e a Administração Local

Várias são as definições que poderemos encontrar para a palavra “administração”, sendo 

comum o significado de direção, gerência, no sentido de administrar ou gerir negócios, pessoas 

ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. 

É uma palavra com origem no Latim onde ad denota direção/tendência para, e minister 

significa subordinação/obediência (Chiavenato, 2003). 

De modo genérico, pode entender-se a Administração como um processo que consiste 

no planeamento, organização, atuação e controlo, para determinar e alcançar os objetivos da 

organização através de pessoas e recursos ou, simplesmente, como o processo de tomada de 

decisão e o controlo sobre as ações dos indivíduos, para o expresso propósito de alcance de 

metas predeterminadas (Drucker, 2002).  

Independente da variedade, e de uma certa heterogeneidade entre algumas definições, 

e, especialmente, apesar da pluralidade de atuação relativa à Administração, este é um campo 

que abrange ações nas organizações, como a preparação de planos, pareceres, relatórios, 

projetos, no sentido de uma utilização eficiente e eficaz de recursos, de modo a alcançar 

objetivos ou metas organizacionais, ou seja, exige-se conhecimentos inerentes às técnicas de 

Administração (Chiavenato, 2003). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_(produto)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meta
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Administrar é o processo de dirigir ações que utilizam recursos para atingir objetivos. 

Embora seja importante em qualquer escala de aplicação de recursos, a principal razão para o 

estudo da Administração é o seu impacto sobre o desempenho das organizações. É a forma 

como são administradas que torna as organizações mais ou menos capazes de utilizar 

corretamente os seus recursos para atingir os objetivos corretos, pois, nenhuma organização 

dispõe de todos os recursos e a capacidade de processamento de informações do ser humano é 

limitada. 

O seu enquadramento faz-se no domínio das Ciências Sociais, com enfoque nos grupos 

humanos, caracterizando-se pela aplicação prática de um conjunto de princípios, normas e 

funções dentro das organizações, sejam elas públicas, privadas, mistas ou outras, visando uma 

perspetiva holística, na sinergia criada em torno das pessoas, estrutura e recursos. Diferencia-

se das ciências puras por possuir um caráter prático de aplicação nas organizações.  

Há autores que consideram a Administração uma área interdisciplinar do conhecimento, 

uma vez que se serve de métodos e saberes de diversas ciências, como Contabilidade, Direito, 

Economia, Filosofia, Psicologia, Sociologia, etc. (Mattos, 2009). 

A propósito da importância da forma de se administrar, Paiva diz que  

 

é o processo de dirigir ações que utilizam recursos para atingir objetivos. Embora 

seja importante em qualquer escala de aplicação de recursos, a principal razão 

para o estudo da Administração é seu impacto sobre o desempenho das 

organizações. É a forma como são administradas que torna as organizações mais 

ou menos capazes de utilizar corretamente seus recursos para atingir os objetivos 

corretos (2011:12). 

 

As teorias da Administração podem ser divididas em várias correntes ou abordagens, 

representando, assim, uma maneira específica de encarar a tarefa e as características do trabalho 

da Administração. Cada teoria procurou privilegiar ou enfatizar uma das cinco variáveis - 

tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia, omitindo ou relegando a um plano secundário 

todas as demais, marcando, assim, um gradativo passo no desenvolvimento da Teoria Geral da 

Administração (Maximiano, 2000). 

Fayol (1984) foi o primeiro a definir as funções básicas do Administrador: planejar, 

organizar, coordenar, comandar e controlar (POCCC). Além de Fayol, também Taylor,  Ford e 

Weber contribuíram, com teorias, nos primórdios da Administração.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organizar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordenar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comando
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_(administra%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/POCCC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederick_Taylor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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Atualmente, sobretudo, com as contribuições da Abordagem Neoclássica da 

Administração, em que um dos maiores nomes é Drucker, os princípios foram retrabalhados e 

são conhecidos como Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar (PODC). Destas funções, as que 

sofreram transformações no modo de abordar foram "comandar e coordenar" que, atualmente, 

são chamadas apenas de "dirigir” /- Liderança (CHIAVENATO, 2003). 

Ao nível da Administração Pública (ou função administrativa) considera-se que é a 

atividade que o Estado desenvolve, por meio de atos concretos e executórios, para a consecução 

dos interesses públicos. 

Existe uma íntima sintonia entre a Administração Pública e o Serviço Público, fazendo 

pressupor, clara e nitidamente, que a execução deste seja feita exclusivamente por aquela, quer 

diretamente, quer por delegação. A Administração Pública executa o Serviço Público, porque 

considera indispensável à sociedade a sua existência. (Lima, Cirne, 2007).  

E sobre o interesse público que à Administração incumbe zelar, encontra-se acima de 

quaisquer outros, assumindo o sentido de dever, de obrigação. É obrigada a desenvolver 

atividade contínua, compelida a perseguir as suas finalidades públicas (Mello, 2009). 

Depreende-se o princípio da obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, em que a 

Administração Pública se sujeita ao dever de continuidade da prestação dos serviços públicos.  

De entre a pluralidade de modelos de administração pública destacamos, tendo em conta 

o contexto europeu, o modelo nórdico, adotado por países como a Dinamarca, Finlândia, Suécia

e Países Baixos); o modelo anglo-saxónio (Reino Unido e Irlanda); o modelo renano ou 

continental (Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Luxemburgo) e o modelo mediterrâneo 

(Grécia, Itália, Portugal e Espanha). Fora da Europa, quase todos os países de expressão inglesa 

adotam o modelo anglo-saxónio. Na América Latina, a preferência vai para o modelo 

mediterrâneo, como por exemplo o Brasil. Na Ásia, especialmente no Japão e na Coreia do 

Sul adotam um modelo semelhante ao renano e ao mediterrâneo. O modelo nórdico e anglo-

saxónio são semelhantes, com algumas diferenças, sendo este mais focado no sistema de 

emprego, adotando o alto status do funcionalismo público, baixa intervenção da política na 

administração e níveis elevados de empregabilidade. Em relação aos níveis de emprego, estes 

modelos apresentam níveis elevados, sendo o nórdico melhor para a redução das desigualdades, 

adotando uma elevada descentralização e independência dos serviços. O modelo renano ou 

continental apresenta um meio-termo, adota elevado status do funcionalismo público, com alta 

interferência de sindicatos que são considerados uma categoria especial. O modelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_neocl%C3%A1ssica_da_administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_neocl%C3%A1ssica_da_administra%C3%A7%C3%A3o
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mediterrâneo é mais focado no sistema de carreira, caracterizando-se pelo baixo status do 

funcionalismo, forte intervenção da política na administração e níveis elevados de proteção ao 

emprego. 

Relativamente aos tipos de Administração Pública e, em face da legislação em vigor, 

existem dois grupos, nomeadamente a Administração Direta ou Centralizada e a Administração 

Indireta ou Descentralizada. 

No caso português, a Administração Pública categoriza-se em três grupos, 

nomeadamente a administração direta do Estado, a administração indireta do Estado e a 

administração autónoma.  

A administração pública é direta ou centralizada quando a ação administrativa é 

realizada diretamente pelo próprio Estado, considerado em si mesmo, mais precisamente, pelos 

órgãos, serviços e agentes hierarquizados do Poder Executivo que visam a satisfação das 

necessidades coletivas. Este grupo pode ser dividido em Serviços Centrais que têm competência 

em todo o território nacional (exemplo: Direção Geral de Administração Interna) e em Serviços 

periféricos que são os regionais, com zona de ação limitada a uma parcela do território nacional 

(exemplo: Direções Regionais de Educação). Não possuem personalidade jurídica própria, 

património e autonomia administrativa e as despesas são realizadas diretamente através do 

orçamento. Caracterizam-se pela desconcentração administrativa que é uma distribuição interna 

de competências, sem a delegação a uma pessoa jurídica diversa. 

A administração indireta do Estado (ou descentralizada) constitui o segundo grupo e 

reúne as entidades públicas dotadas de personalidade jurídica e autonomia administrativa e 

financeira. É aquela atividade administrativa, em que o Estado descentraliza o desempenho da 

atividade para outras pessoas ou entidades jurídicas de direito público ou privado. Por 

prosseguir objetivos do Estado entram na categoria de administração pública, mas por serem 

desenvolvidas por entidades distintas do Estado diz-se que é "administração indireta". São 

exemplos as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia 

mista. Cada uma das entidades deste grupo está associada a um ministério, que se designa por 

"ministério da tutela".  

A administração autónoma constitui o terceiro e último grupo, reunindo as entidades 

que prosseguem interesses próprios das pessoas que as constituem e que definem 

autonomamente e com independência a sua orientação e atividade. Estas entidades podem ser 

subdivididas em três categorias: 
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- Administração regional (autónoma) - copia a organização das administrações

direta e indireta do Estado, aplicando-a a uma região autónoma (exemplos: 

Administração Regional dos Açores e Administração Regional da Madeira); 

- Administração local (autónoma) - copia a organização das administrações

direta e indireta do Estado, aplicando-a a um nível local (exemplos: Municípios e 

Freguesias); 

- Associações públicas - pessoas coletivas de natureza associativa, criadas pelo

poder público, para assegurar a prossecução dos interesses não lucrativos pertencentes 

a um grupo de pessoas que se organizam para a sua prossecução (exemplo: Ordem dos 

Engenheiros). 

Como referem Canotilho e Moreira, 

A “administração directa é a «administração central do Estado», hierarquicamente 

dependente do Governo. A administração indireta e a administração autónoma 

[…] não dependem hierarquicamente do Governo […]. A primeira é ainda 

administração directa do Estado em sentido próprio, prosseguindo fins públicos 

estaduais de organizações diferenciadas da administração estadual directa mas 

emanadas do Estado («institutos públicos», etc.); a segunda não integra a 

administração do Estado em sentido estrito, prosseguindo através de órgãos 

representativos, interesses próprios de determinadas coletividades de pessoas, 

sejam comunidades territoriais – caso das autarquias locais […], sejam 

eventualmente outros conjuntos de pessoas com interesses comuns, através de 

associações públicas” (1993:781-782). 

Conforme inscrito na CRP, no número 2, do artigo 266º, os elementos da Administração 

Pública são as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado por delegação, órgãos e 

agentes públicos que exercem a função administrativa e tem como natureza cumprir fielmente 

os preceitos do Direito e da moral administrativa que regem a sua atuação, no interesse público 

ou o bem da coletividade em obediência aos princípios da Administração Pública. 

Também no Código de Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 7º, número 1, 

está expresso que “Os órgãos da Administração Pública devem actuar com estreita colaboração 

com os particulares, procurando assegurar a sua participação” e no artigo 8º - “Os órgãos da 
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administração Pública devem assegurar a participação dos particulares, bem como das 

associações que tenham por objecto a defesa dos seus interesses”.  

Aliás, de acordo com o artigo 2º da CRP, a República Portuguesa “é um Estado de 

Direito Democrático, baseado na soberania popular” e no artigo 6º, número 1, adianta que “O 

Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento […] os princípios da 

subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da 

Administração Pública”. Também o artigo 235º da CRP diz que “A organização democrática 

do Estado compreende a existência de autarquias locais”. Está presente uma conceção de direito 

de participação, participação como elemento gerador de democracia.  

Amaral distingue Administração Pública de Estado ou de Governo, considerando a 

primeira como um “sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais 

pessoas colectivas públicas, que asseguram em nome da colectividade a satisfação regular e 

contínua das necessidades colectivas de segurança, cultura e bem-estar” (1996:36-37), e o 

segundo como o conjunto de aparelhos políticos, administrativos e ideológicos visando a 

prossecução de funções determinadas e como produto de interacção das várias organizações, 

sendo que o Governo é uma organização e “o órgão principal da administração central do 

Estado, incumbido do Poder executivo” (1996:231).   

Segundo este autor, ao Estado-Administração está ligado o conceito de periferia que 

serve “para designar as áreas territoriais em que a Administração atua, fora da capital do País” 

(1996: 303) enquanto “centros de decisão dispersos pelo território nacional, mas habilitados por 

lei a resolver assuntos administrativos em nome do Estado” (1996:309), nomeadamente os 

órgãos e serviços locais, como sendo os regionais, distritais, concelhios ou de freguesia. 

 

1.1. O sentido de Estado e as suas funções 

 

O termo Estado data do século XIII e, de acordo com o inscrito no dicionário Houaiss, 

designa o "conjunto das instituições que controlam e administram uma nação", ou "país 

soberano, com estrutura própria e politicamente organizado" (Rocha, 2010). 

Modernamente o Estado é definido como um agrupamento de pessoas que coabitam 

num mesmo território, com limites definidos, organizado de maneira que apenas algumas 

pessoas são designadas para controlar, direta ou indiretamente, uma série de atividades do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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grupo, com base em valores reais ou socialmente reconhecidos e, quando necessário, com base 

na força - autoridade de um poder soberano. Na linguagem jurídica, o Estado é uma instituição, 

pessoa jurídica de Direito Público interno, civilmente responsável por atos dos seus 

representantes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário 

ao Direito ou faltando a dever prescrito por lei (Cód. Civ., arts. 13, 14 e 15). 

Moreira é de opinião de que de Aristóteles a Hegel “não parece encontrar-se diferença 

rigidamente estabelecida entre Estado e Governo ou aparelho governativo” (1979:17). 

Aristóteles considera que a virtude não se realiza fora do Estado, aqui entendido enquanto 

comunidade que tem em conta a existência humana, e, assim, deve preocupar-se com a 

educação dos cidadãos que deve ser uniforme e ter como finalidade preparar para a vida, para 

as funções necessárias e, em particular, para as ações virtuosas. Por seu turno, para Hegel, 

Estado é um todo organizado de natureza ética que se traduz na unidade da vontade subjetiva 

do povo (atividade de muitas e singulares vontades subjetivas) e da vontade geral do governo 

(atividade centrada no universal). Só no Estado é que o homem tem existência racional e tudo 

o que ele é deve ao Estado.

Tal não se verifica nas sociedades primitivas, aquelas formadas por grupos de pessoas 

ligadas entre si por laços familiares ou de solidariedade e que essa vida em comum não implica 

a existência de um Estado. Daí resulta a separação entre Sociedade e Estado, sendo que a 

Sociedade preexiste ao Estado e daí o seu primado. As suas chefias eram reconhecidas pelo seu 

prestígio, capacidade de persuasão, “sem autoridade, com o encargo de solucionar conflitos” 

(Santos, 2005:17-20). O modelo de estrutura de Estado primitivo assenta na família, com as 

funções atribuídas ao seu chefe que, como refere Santos, “estão na origem das funções político-

administrativas da chefia desse Estado (2005:27). 

Remontando às origens do Estado, o conceito de Estado surgiu do conceito antigo de 

cidade, da polis grega e da ciuitas romana, enquanto comunidade de cidadãos livres, com 

direitos cívicos e políticos. Era o Estado de Direito que assegurava direitos essenciais aos 

cidadãos (exceto mulheres e escravos), como por exemplo o direito de participar, através do 

voto nas assembleias romanas, ou o direito de ser escolhido para exercer cargos públicos. Nos 

séculos XIV e XV predomina a ideia de Maquiavel, do Estado laico, de autonomia política, 

desligado do direito natural, relacionado com a aquisição do bem comum e a sua independência 

face à vontade dos governantes. Nos séculos XV, XVI e XVII começaram a despontar teorias 

sobre as leis civis, o estado natural, o direito natural em contraponto ao direito divino ou 
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sobrenatural. Observa-se a separação do poder legislativo, judicial e executivo e a sua 

desconcentração. O regime monárquico absoluto está a esgotar-se e dá lugar a regimes políticos 

mais democráticos, com ideais liberais, como a liberdade, o contrato social, o estado de Direito 

e indivíduo. O Estado é considerado como resultado de um acordo instituído, entre os 

indivíduos e a sociedade. Predominam as teorias contratualistas de Hobbes, Locke e Rosseau 

que partem da ideia de um Estado-natureza, que tem de ser ultrapassado pelo interesse de 

direitos irrevogáveis. Apontam para a necessidade de defender um Estado-convivência pacífica 

que concilie os interesses particulares com os de todos, que se faz através de um contrato social, 

cabendo ao Estado zelar pelos seus principais direitos. 

Uma visão anárquica de Estado é apresentada por Tolstoi, ao considerar que “O Estado 

é a instituição mais nociva aos homens, que devem esforçar-se por o abolir” (Santos, 2005:239).  

Regista-se a visão política de Hobbes que é oposta à visão teocrática de Santo 

Agostinho, Doutor da Igreja do século V, a.C., que defende a transformação do Estado num 

regnum misericordiae. Hobbes compara o Estado ao ´Leviathan`, monstro bíblico de grande 

força que tudo domina, criado pelos homens, seres egoístas que têm que estabelecer um contrato 

social para poderem sobreviver (Salgado, 1971). 

Segundo Covas, é “a variante individualista, civilista e liberal da nação e do 

nacionalismo, aquela que informará a constituição dos Estados-nacionais demo-liberais” 

(2002:25). 

No século XVI o termo Estado passou a ser usado com o significado moderno de força, 

poder e direito, predominando a filosofia iluminista no século XVIII que apresenta o Estado 

Absoluto ou Estado-Poder que exerce qualquer tipo de poder sobre os cidadãos. Avança-se do 

Despotismo Esclarecido para o Estado-Liberal ou Estado Mínimo que se limita a garantir a 

liberdade individual ou Estado-polícia que imitava a sua função à tutela dos direitos dos 

cidadãos. É a visão atomista do Estado Liberal, contrária à visão de Hegel, em que o conceito 

de Estado de Direito prevê a Constituição, o poder soberano, o poder governamental e o poder 

legislativo (Salgado, 1971), ou seja, o Estado ideal é aquele, cuja essência de Estado vai para 

além da pessoa. 

No século XIX, em oposição a este modelo de Estado, surge outra conceção defendida 

por Marx, para quem a família e a sociedade civil burguesa são os pressupostos do Estado, pois 

o modelo de Hegel não tem em conta “as contradições que se projectam na vida política, fruto 

das necessidades materiais da sociedade civil, frustrada nos seus direitos, alienada e explorada 
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pelo Estado Burguês, que se apresenta como um Estado opressor, totalitário” (Santos, 

2005:219). 

Neste período surge ainda outra visão de Estado, a de Estado-nação, enquanto 

instituição política legitimada pela Nação, detentora de soberania, de uma cultura própria, em 

mútua ação com o Estado. De acordo com Afonso, “Pode dizer-se que a um Estado coeso ou 

fortemente integrado corresponde, em geral, uma nação” (2001:13) e que, segundo Teodoro, 

“Hoje, está-se perante o desfazer desta noção, com o peso acrescido das regulações educativas 

no plano local e global” (2001:91). 

Na segunda metade do século XIX, decorrente de várias causas, como as descobertas 

científicas de Darwin e Einstein, o surgimento das correntes românticas e artísticas, as duas 

guerras mundiais, os críticos da razão, como Marx, e a economia política, assiste-se à crise dos 

valores absolutos e tradicionais, da visão da razão/racionalidade e ao surgimento de novos 

valores, da crítica, do diálogo na discussão. É o período da pós-modernidade, enquanto 

desconstrução da razão, em que é possível a coexistência de várias perspetivas, onde os 

interesses gerais coexistem com os interesses locais, numa grande interdependência entre o 

nacional e o local. 

Como afirma Sousa Santos 

A fragmentação maior e mais destrutiva foi-nos legada pela modernidade. A 

tarefa é agora a de, a partir dela reconstruir um arquipélago de racionalidades 

locais, nem mínimas nem máximas, mas tão-só adequadas às necessidades locais, 

quer existentes quer potenciais, e na medida em que elas forem democraticamente 

formuladas pelas comunidades interpretativas (1996:98-99).  

Na perspetiva do filósofo francês Durkheim (2002), o Estado é o órgão que detém o 

pensamento coletivo, é a exaltação da sociedade no seu todo nacional, focando o simbolismo 

que leva o indivíduo a projetar todos os seus sentimentos e sensações em todos os 

acontecimentos. Já na perspetiva de Weber, o Estado é uma organização política que dispõe de 

autoridade racional-legal, justificada pela técnica, pela justiça, pela lei e pela meritocracia 

(Chiavenato, 2003). 

A mundividência da época moderna, resultante do renascimento, do contacto com outras 

culturas, através dos descobrimentos e de teorias de índole mais naturalistas, experimentalistas 
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e racionalistas rompeu com a mundividência da medio-cristã de supremacia divina, e 

estabeleceu, gradualmente, uma nova confiança nas capacidades do homem, da sua razão e do 

seu poder. Como refere Covas, “Assim, nasce o cidadão, livre e igual perante a lei, um indivíduo 

concebido e produzido à imagem e semelhança do próprio Estado-nacional” (2002:28-29). O 

fim das ditaduras do século XX e, consequentemente, o surgimento das democracias, conduz à 

necessidade de adaptação à nova conjuntura mundial e o então Estado Liberal entra em crise e 

renova-se no Estado social, “intervindo mais abertamente na vida económica e social” (Santos, 

2005:102). 

Os elementos básicos de um Estado são o povo, o território e o poder político. Povo, 

percecionado como “o conjunto de indivíduos que para a realização de interesses comuns se 

constitui em comunidade política, sob a égide de leis próprias e a direcção de um mesmo poder”, 

sob o vínculo da nacionalidade ou cidadania. Território, como o “espaço no qual os órgãos do 

Estado têm o poder de impor a sua autoridade” e Poder político, como “a faculdade exercida 

por um povo de, por autoridade própria (não recebida de outro poder), instituir órgãos que 

exerçam o senhorio de um território e nele criem e imponham normas jurídicas, dispondo dos 

necessários meios de coacção” (Caetano, 1972:123-130). 

São investidas ao Estado várias funções, nomeadamente o poder constituinte, ou seja, o 

poder de criar, modificar, revogar ou adicionar algo à Constituição do Estado. As legitimidades 

do Poder Constituinte, do procedimento constituinte e da Constituição por ele elaboradas são 

indissociáveis e delas depende a legitimação do exercício do poder político, no Estado 

Democrático de Direito. São também funções do Estado a função política, legislativa, 

jurisdicional e administrativa. A primeira respeita a prática de atos que traduzem opções ou 

escolhas; a segunda respeita a prática de fazer leis ou normas; a terceira tem como finalidade 

impedir a violação da legalidade em vigor e a quarta é a atividade infra legal, ativa, 

hierarquizada, de realização do interesse público, satisfazendo o comando decorrente dos atos 

normativos.  

Caetano destaca a função política enquanto atividade dos órgãos do Estado, cujo 

objetivo direto e imediato é a conservação da sociedade política e a definição e prossecução do 

interesse geral. Entende também a função técnica, como a atividade dos agentes do Estado, cujo 

objeto direto “consiste na produção de bens ou na prestação de serviços, com vista à satisfação 

de necessidades coletivas de caráter material ou cultural, por exemplo, no que concerne à 

educação (1972). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Democr%C3%A1tico_de_Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Democr%C3%A1tico_de_Direito
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Segundo Rebelo de Sousa, a designação Estado-coletividade reporta-se ao “povo fixo 

num determinado território e no qual institui, por autoridade própria, um poder político 

relativamente autónomo”. Já “A função administrativa compreende o conjunto dos actos de 

execução de actos legislativos, traduzida na prestação de bens e na prestação de serviços 

destinados a satisfazer necessidades colectivas […] que incumbem ao poder político do Estado-

colectividade” (1999:51-53). 

Numa outra definição, temos que “O Estado Administração é uma pessoa colectiva de 

Direito interno criada pelo Estado-colectividade para exercer só a função administrativa deste, 

tendo por órgão supremo o Governo”. De entre “as características fundamentais da função 

administrativa, também chamada administração pública em sentido material” ressalta a dos 

“órgãos administrativos actuarem de forma independente, obedecendo ao princípio da 

hierarquia administrativa” (1999:51-53).  

A propósito do Estado português, Sousa Santos (1996) considera que a história moderna 

do Estado português se caracteriza por um constante vaivém, entre a primazia da legitimação e 

a primazia do autoritarismo, sendo que este, através de diversos formatos, sempre predominou. 

Também Oliveira diz que o Estado português é “um Estado centralizado, um Estado que 

domina toda a vida social, que admitindo embora a participação das autarquias locais se arroga 

o direito de decisão definitiva” (1993:179-180), sendo que o seu poder de decisão é ilimitado.

Santos (2005) refere que não deixa de ser curioso o facto de, sendo o modo de regime 

do Estado português Democrático e de Direito, caracteriza-se pela (in)subordinação do Estado 

e da Administração Pública ao Direito, na medida em que o Poder é uma relação dinâmica entre 

os que mandam e os que obedecem e, muitas vezes, é o próprio Estado que unilateralmente 

altera as normas, através de um Diário, aquelas que não servem os seus interesses. 

1.2. A Administração Pública Portuguesa 

A problemática centrada na administração centralizada, descentralizada e as conceções 

de democracia a que estão ligadas está estabelecida, sendo necessário proceder à sua 

clarificação. 

Comecemos pela interpretação de Carvalho, para quem o conceito de democracia 
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[…] combina dois termos gregos, Demos e Kratein que significam povo e governo 

respectivamente, palavras que dificultam uma definição unívoca de democracia 

devido à evolução semântica que foram sofrendo ao longo dos tempos. Porém, na 

utilização do termo democracia, seja quando o seu sentido salienta uma forma de 

organização de vida em sociedade ou quando salienta uma forma de governo, está 

presente uma conceção de direito de participação (2014: 42). 

 

No quadro das conceções paradigmáticas modernas, a democracia vê-se alargada ao 

âmbito social, económico e cultural, deixando de estar confinada à democracia política como 

já “acontecia na conceção antiga, passando a assentar na “ideia de liberdade, igualdade e de 

participação de todos na vida colectiva” (Carvalho, 2014:43). Esta abordagem democrática 

contraria o paradigma das teorias elitistas. É a democracia de comando, de Beetham (1988), 

baseado na probabilidade da ́ vantagem do pequeno número` que legitima às elites a capacidade 

de iniciativa e transformação social, de acordo com a ideia de democracia weberiana que 

defende o reforço do poder concentrado nas elites, enquanto estratégia de desenvolvimento da 

eficácia da organização burocrática (Carvalho, 2014). Deste modo, as organizações constituem-

se como locais de poderes não democráticos, pois, como escreve Lima, são constituídas por 

“estruturas formais fortemente hierarquizadas, por formas de governo autocrático, pela 

concentração de poderes nos órgãos de cúpula dos organigramas (em forma de ´candelabro`), 

por todo o tipo de assimetrias estatuárias e funcionais” (1998:105). É uma forma de organização 

fortemente hierarquizada, racionalizada e instrumentalizada que limita os movimentos, limita 

mesmo a liberdade da própria elite, aspeto que imprime dificuldade à relação entre os conceitos 

de democracia e burocracia. Não admite a existência de qualquer poder paralelo, que seria 

entendido como um obstáculo à ordem autoritária das elites. O poder de decisão está 

centralizado ou concentrado exclusivamente no topo do sistema organizacional. Diríamos que 

“É um tipo de organização que impede mesmo a “construção de uma administração 

verdadeiramente democrática que considere a participação ativa de todos os atores 

organizacionais” (Carvalho, 2014: 44). 

A forma como é repartido o poder de tomar decisões entre as partes de um determinado 

sistema organizacional remete-nos para os conceitos de administração centralizada, 

descentralizada ou desconcentrada. 

De acordo com Fernandes, a centralização traduz um modelo de organização, assente 

numa estrutura hierárquica rígida, em que a responsabilidade e o poder de decidir se concentram 
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no “Estado ou no topo da Administração Pública, cabendo às restantes estruturas 

administrativas […], apenas a função de executar as directivas e ordens emanadas desse poder 

central” (2005:54).  

Por seu lado, a desconcentração é uma modalidade de centralização atenuada, em que 

alguns poderes de decisão são delegados em agentes, de posições intermédias ou mesmo 

inferiores da linha hierárquica. A delegação de poderes contribui para a manutenção da relação 

de dependência dos subordinados, relativamente às hierarquias. A possibilidade de decidir por 

parte dos subordinados, sendo circunstanciada e simplesmente instrumental, sujeita-se à 

monitorização permanente das chefias que, na realidade, mantêm o poder.  

Já a descentralização significa que o exercício de certas missões administrativas é 

confiado a agentes que dependem não do Governo, mas de colégios que tiram a sua autoridade 

do facto de representarem uma parte da população. 

Machado refere que: 

a administração diz-se desconcentrada quando certo ou certos poderes de decisão 

são delegados pelo superior hierárquico nos seus subordinados […] a 

desconcentração assim configurada é uma desconcentração vertical. Mas também 

existe uma desconcentração horizontal. É o que se verifica logo a nível 

governamental, quando as diversas atribuições e competências da administração 

central são repartidas pelos vários departamentos ministeriais e pelas diversas 

direcções-gerais e inspecções-gerais dentro de cada ministério (1982:4). 

Considera, ainda, que na 

descentralização administrativa operada pela devolução de poderes, há que 

distinguir ainda a descentralização territorial em colectividades territoriais 

autónomas, que muitos consideram ser a única verdadeira descentralização. Esta 

descentralização corporiza-se nas autarquias locais, que são pessoas colectivas de 

população e território, com fins múltiplos, isto é, pessoas colectivas que têm um 

substrato pessoal constituído pela comunidade de pessoas que habitam certa 

circunscrição do Estado (1982:5). 

Formosinho (2005) entende que a descentralização é o processo de submeter a tipos de 

administração pública menos dependente do Estado áreas de atividade até aí mais submetidas 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

30 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

a tipos mais estatizados. Para ele, descentralização incentiva a participação dos cidadãos na 

gestão da administração pública, entrega às comunidades locais a gestão dos seus interesses 

próprios e impede a criação de um Estado administrativo omnipresente e asfixiante. Já a 

centralização é um processo cultural de não participação e passividade.  

E relativamente aos dois conceitos desconcentração e descentralização, Formosinho diz 

que “não há nenhuma continuidade”, representando esta para os burocratas centrais um grande 

problema, porque o papel do Estado apenas se confina à fiscalização dos atos. E como se 

verifica uma perca de poder dos altos funcionários do centro, “pode haver a tentação de “vender 

desconcentração chamando-lhe descentralização”, há que manter o status quo, ou seja, “É 

preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma” (1986:6-11).  

Falar em descentralização implica a existência de organizações e órgãos locais não 

dependentes hierarquicamente da administração central do Estado, quer ao nível administrativo, 

quer ao nível financeiro, com competências próprias e representando os interesses locais 

(Formosinho e Machado, 2014). Tal conceção de descentralização compreende a ausência de 

subordinação dos órgãos de administração local em relação à administração central. 

Já Oliveira considera que “o princípio da descentralização democrática da administração 

pública não é a outra face do princípio da autonomia das autarquias locais. Visa antes 

essencialmente a administração indirecta do Estado” (1993:221-225). 

Admitimos que a desconcentração é meramente um processo de transferir para serviços 

regionais e locais do Estado, competências até aí situadas nos serviços centrais, sendo, portanto, 

um processo de repartição de competências dentro do tipo de administração estatal direta. 

Ao contrário, a descentralização surge como alternativa ao Estado centralizado, pondo 

em causa a organização da administração centralizada que começa a ser vista como um sistema 

bloqueado, para além de que, o princípio da desconcentração e da descentralização estão 

consagrados na CRP, no artigo 267º, numero 2, segundo o qual, de modo a evitar a 

burocratização e para aproximar os serviços das populações. 

Também o princípio da descentralização administrativa está contido no artigo 7º, 

número 1, do CPA, onde se lê que “Os órgãos da Administração Pública devem actuar em 

estreita colaboração com os particulares", e na alínea b) do mesmo número, em que se refere 

que cumpre à Administração “Apoiar e estimular as iniciativas dos particulares” e no artigo 8º 

do mesmo Código, quando se frisa que “ Os órgãos da Administração Pública devem assegurar 
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a participação dos particulares, bem como das associações que tenham por objecto a defesa dos 

seus interesses ”.  

De acordo com o artigo 267º da CRP, a transferência para as autarquias de um 

considerável número de tarefas é um imperativo constitucional da descentralização, na medida 

em que esta aprofunda a democracia, ao valorizar a participação dos cidadãos na administração, 

permitindo dessa forma aproximar os que decidem dos que obedecem, tornando possível que 

os seus interesses sejam mais tidos em conta e os problemas se resolvam de forma mais rápida. 

O ato de descentralizar é a desburocratização e a aproximação da Administração Pública 

às populações, como também se refere no CPA, no seu artigo 10º - “A Administração Pública 

deve ser estruturada de modo a aproximar os serviços da populações e de forma não 

burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência das suas decisões”. 

De acordo com os diversos modelos teóricos, a Administração sempre foi referida como 

um instrumento subordinado ao poder central. Para além de não possuir qualquer margem de 

autonomia, caracterizava-se, pelo seu monolitismo, por ser uma unidade do poder do Estado, 

com todos os seus órgãos hierarquizados, dependendo exclusivamente de um só poder – o 

central. Tratava-se de uma Administração caracterizada pela racionalidade, derivada do modelo 

weberiano, enquanto modelo eficaz e eficiente, assente numa administração hierarquizada, 

regulamentada, burocrática, despersonalizada, eficaz, previsível e imparcial.  

Averiguando as origens da Administração Pública Portuguesa, assinalamos que “No 

século XIX, em pleno liberalismo, a Administração Pública era sobretudo uma organização de 

âmbito municipal […]. Atualmente a Administração está submetida ao Direito, no âmbito “do 

regime da legalidade democrática” e ao “império da lei” (Amaral, 1996: 35-36; 122-123), o 

que se confirma, enquanto princípio fundamental da Administração Pública, pelo instituído no 

artigo 266º, nº2, da CRP – “Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à 

Constituição e à lei” (Amaral, 1996:186). 

A propósito da conceção da administração pública na década de oitenta do século XX, 

e em particular no domínio da educação, Lima referiu: 

As organizações e a administração públicas são percepcionadas como meramente 

instrumentais, devendo passar a ser subordinadas a critérios de produtividade, de 

eficácia e eficiência, semelhantes aos das organizações económicas. Neste 

sentido, as críticas à administração pública são fatais, ficando claro que é 
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imperioso modernizá-la, isto é, torná-la mais racional. Assentes na ideologia do 

mercado, as tendências neoliberais especialmente presentes a partir da década de 

oitenta, colocaram o sector público no banco dos réus. Os programas de reforma, 

tomando a iniciativa privada como modelo, forçarão a administração pública a 

uma gestão racional, perspectivando-a como um serviço dirigido aos cidadãos 

enquanto clientes e consumidores (1994:123). 

 

Efetivamente, e apesar do instituído na CRP e no CPA, a centralização continua a ser 

uma das características da Administração Pública Portuguesa, isto é, a concentração de poderes 

situa-se nos órgãos e serviços centrais, pois como refere Rebelo de Sousa, é bem visível “A 

centralidade no Estado-administração e a desconfiança perante a administração autárquica, que 

vêm do século XIX e ganham reforçado peso no Estado Novo”, bem como “ a aversão à 

delegação de poderes” (1999: 38:47).Trata-se de uma administração centralizada, típica da 

organização burocrática Weberiana, imersa numa dimensão instrumentalizadora que se 

caracteriza por emanar o poder do cimo da pirâmide, de forma controladora, sem qualquer 

contacto com as bases, criando um hiato entre os que decidem e os que obedecem, 

desconhecendo a realidade destes e, por isso, desconhecendo a desarticulação e efeitos das suas 

tomadas de decisões. A burocracia no seu modo de funcionamento não contempla a participação 

dos atores, pois 

 

Na agenda do modelo burocrático teoricamente centralizado, caracterizado pela 

rígida hierarquia, a participação não é formalmente considerada e o próprio 

modelo assenta numa conceção passiva do subordinado, como se de um mero 

espectador se tratasse, tendo a autoridade e o poder como seus aspectos 

edificantes. A organização burocrática está implicitamente alicerçada nestes 

conceitos, sem os quais o funcionamento da organização estaria posto em causa 

(Carvalho, 2014:48).  

 

Formosinho refere como aspetos negativos da centralização o gigantismo administrativo 

central, ineficaz e dispendioso. Como vantagens da descentralização, como o aumento da 

eficiência dos serviços prestados pela administração, bem como o “aumento da administração 

pública na resolução dos problemas locais, […] a prestação de contas pelos resultados e não 

pelo simples cumprimento da norma burocrática central, a proximidade entre o decisor e as 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 33 

pessoas a quem se destina a decisão, favorece o aspeto participativo e o equilíbrio de poderes” 

(2005:21). 

Numa avaliação da Administração Pública Portuguesa, Amaral (1996:328-330) afirma 

que “o país apresenta graves desequilíbrios regionais” com concentração dos serviços 

periféricos na mesma área: mais a Norte do Tejo do que ao Sul e mais no Litoral que no interior; 

“Os dirigentes das unidades periféricas do Estado têm competências decisórias insuficientes”, 

em contradição com o número 2 do artigo 267ª da CRP que refere que “a lei estabelecerá 

adequadas formas de descentralização e desconcentração”. Além disso, “a dimensão actual da 

administração periférica do Estado português é excessiva, em termos europeus, indicando um 

sistema administrativo fortemente centralizado”. Do ponto de vista da Sociologia da 

Administração, a Administração Pública Portuguesa é uma má Administração Pública, pois é 

“conservadora das assimetrias regionais” e “excessivamente concentrada e centralizada”, 

devendo, na ótica de Amaral, ser “desconcentrada e descentralizada” (1996:330). 

1.3. Breve evolução histórica do poder local em Portugal 

Para entender os pressupostos subjacentes ao processo de descentralização do poder em 

Portugal, importa, pois, conhecer os fundamentos desse processo, onde se enraízam os ideais 

político-ideológicos que justificam a emergência do Poder Local. 

A institucionalização do Poder Local em Portugal foi um processo eminentemente 

legislativo, que deu origem a uma das mais significativas transformações das relações entre o 

poder político e as populações e, constituiu um fator dinâmico da modernização do País, em 

termos de desenvolvimento e democratização.  

No entanto, a autoridade/autonomia do Município nas diversas áreas foi uma realidade 

que só paulatinamente foi adquirida e, na verdade, a descentralização administrativa é uma 

tarefa constitucional ainda pouco concretizada. A Lei nº 159/99, de 14 de setembro que 

considera a transferência de atribuições e competências para as autarquias surgiu como tentativa 

de regulamentação da ação descentralizadora da Administração Pública, que ainda está longe 

de estar concretizada. 

Ao contrário da maioria dos países da Europa Ocidental que, após o fim da II guerra 

mundial, o Estado, em regime de democracia política, assumia o comando geral, com vocação 
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intervencionista ao nível da satisfação dos direitos dos cidadãos, tais preocupações só foram 

visíveis em Portugal, três décadas depois, a partir de 1976, com o denominado Estado-

Providência a consagrar um conjunto de direitos sociais na CRP, como saúde, segurança social, 

habitação, educação e cultura, proteção à família, entre outros.  

A construção do Estado Providência determinou o alargamento do seu campo de ação e 

o aumento do seu aparelho administrativo. Este mesmo Estado foi-se desagregando ao longo 

do tempo, rompendo com a centralização de poderes que, segundo Montalvo, se fez ao nível 

orgânico, com a criação de serviços desconcentrados do Estado e ao nível territorial, através 

dos processos de regionalização e descentralização municipal (2003: 47-52). Necessitou de se 

reestruturar, redefinir funções e fazer intervir nessa recomposição funcionalista os Municípios, 

as Regiões, as organizações supranacionais e também os sectores privado e social (Machete, 

2002:32-37). 

A expressão “poder local” surge na Constituição da República Portuguesa (CRP) de 

1976, aquando da formalização do novo regime democrático, deixando de ser uma simples 

organização administrativa e passando a ter a natureza de uma estrutura de poder político. 

O artigo 235º da CRP incide sobre o Poder Local e os seus princípios gerais, em que as 

autarquias são apresentadas como “pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas”. 

O artigo 236º refere que “As atribuições e as organizações das autarquias locais serão 

reguladas por lei, de harmonia com o princípio da descentralização administrativa”. Esta 

afirmação justifica a consideração de Amaral, quando refere que “As autarquias locais não 

fazem parte do Estado, não são o Estado, não pertencem ao Estado. São entidades 

independentes e completamente distintas do Estado – embora possam por ele ser fiscalizadas, 

controladas ou subsidiadas” (1996:419). 

A existência das autarquias locais é peça integrante da organização democrática do 

Estado (CRP). Tem como elementos essenciais: o território, o substrato humano, os interesses 

das pessoas e os órgãos representativos da população. São sufragadas, através dos votos das 

populações locais. Conjugando os números 1 dos artigos 3º e 6º da CRP, verificamos que o 1º 

artigo diz que “A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce, segundo as formas 

previstas na Constituição” e o 2º caracteriza o Estado como unitário e respeitador da ́ autonomia 

das autarquias locais`.  
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Os conceitos de Poder Local, autarquias locais e democracia local, não sendo sinónimos, 

estão intimamente ligados, não existindo uns sem os outros.  

Assim, pode haver autarquias locais e não haver um verdadeiro Poder Local, 

nomeadamente, na hipótese de as autarquias não consubstanciarem um poder autónomo, face 

ao poder central, como acontece, no caso de os seus órgãos não serem eleitos 

democraticamente. 

O conceito de Poder Local implica que as comunidades locais se “autoadministrem” e 

que sejam verdadeiramente autónomas, ao nível político, administrativo e financeiro, com 

atribuições e recursos, para que possam exercer as suas competências, através de órgãos eleitos 

democraticamente pelos eleitores da respetiva comunidade local. Se o Poder Local não é 

exercido de acordo com a vontade dos seus titulares e com a sua participação ativa nas 

deliberações tomadas sobre os assuntos respeitantes à comunidade local, então não se assume 

como fundamental para a efetivação da democracia social e económica. 

O centro do Poder Local é o Município, pois é a partir dele que se estrutura e consolida 

o próprio sistema democrático, garantindo os serviços elementares à população, em áreas

essenciais ao desenvolvimento social e económico do local. É um território dotado de 

personalidade jurídica e de certa autonomia, constituído por órgãos administrativos e políticos. 

Como refere Neves (2004), o município é o coração do poder autárquico e é a categoria 

autárquica com mais profundas e importantes raízes no nosso país e, porventura, a mais atuante, 

considerando as atribuições e os recursos que historicamente lhe foram conferidas. As suas 

raízes históricas remontam ao município romano (Amaral, 1994), o que evidencia uma grande 

tradição municipalista portuguesa. É criado para prosseguir uma série de atribuições, dispondo 

os seus órgãos de competências para as atingir. Segundo Amaral, “Município é o único tipo de 

autarquia com existência universal” (1994:14).  

Porém, a autoridade que o município detém em vários domínios, e que pode traduzir-

se, em alguns casos, enquanto autonomia, só paulatinamente a foi adquirindo. 

A proclamação da República em 5 de outubro de 1910 foi entendida como a 

emancipação do povo português, tendo como pressuposto a integridade nacional, o bem-estar 

e o progresso da Nação, delineando-se um modelo descentralista de organização do Estado que 

terá tido expressão no municipalismo, enquanto matriz essencial do ideário republicano. 

Foi com a Constituição da República, aprovada a 21 de agosto de 1911, que o poder 

local foi organizado em bases que proibiam a ingerência do poder executivo nos seus corpos 
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administrativos, impondo a representação das minorias, admitindo o recurso ao referendo e 

conferindo autonomia financeira aos corpos administrativos. Aplicou-se um conjunto mais 

significativo de reformas administrativas, ao nível da administração autárquica concelhia, 

apesar da continuação da sua dependência do Estado, ao nível financeiro e da subordinação aos 

zelos dos governadores civis e delegados políticos de confiança do Governo, o que demonstra 

que o município não era considerado como elemento legitimador do Estado (Catroga 2000). 

Após o Golpe de Estado de 28 de maio de 1926, e durante a Ditadura Militar, surge uma 

nova realidade política, com a aprovação da Nova Constituição, por Plebiscito Nacional de 19 

de março de 1933 - o Estado Novo, liderado por Oliveira Salazar. O artigo 126º, II Parte, refere 

que leis especiais regularão a organização, funcionamento e competência dos corpos 

administrativos, ficando a vida administrativa das autarquias locais sujeita à inspecção de 

agentes do Governo. 

O Estado Novo, desde a sua fundação, sustentou-se em quatro pilares ideológicos: a 

recusa de uma democracia de feição liberal; o nacionalismo corporativo; o Estado forte e o 

intervencionismo económico e social (Rosas, 1992). Por isso, não se organiza de acordo com 

os fundamentos liberais, democráticos e parlamentares do Estado, pois, e decorrente do 

pensamento dos seus ideólogos, a liberdade e a soberania popular apenas produziam desordens, 

sendo impossível garantir “as legítimas liberdades individuais e colectivas” (Rosas, 1992:96).  

Recusando o liberalismo, negava-se, igualmente, o totalitarismo, escudado na premissa, 

segundo a qual, o Estado português era limitado pela moral e pelo direito, apesar de a realidade 

demonstrar o contrário. 

Estas características enfatizam a tendência centralista do Estado Novo, delineada desde 

1928, com a exigência de Salazar em controlar as despesas do Orçamento Geral do Estado, 

convertendo o Estado Novo num “regime autoritário e de autoridade, de cariz pessoal e 

personalizado e, sobretudo, centralizador” (Oliveira, 1996:288). 

O centralismo do Estado Novo verificava-se, também, no Estado corporativo que 

defendia a não distinção entre Município e Estado, ou Nação, porque sustentava que o Estado 

poderia superar a dualidade liberal, uma corporativa. O Estado opõe-se ao individualismo, 

defendendo que todos os indivíduos se integravam em grupos, desde a família à profissão. 

Sendo o Estado interventor e dirigista, atuando como entidade reguladora e gestora dos 

interesses nacionais, as autarquias veriam as suas funções bastante limitadas, pois o município 
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era, de acordo com a doutrina do Estado Novo, parte da Nação e, como tal, absorvido pela sua 

unidade (Oliveira, 1996). 

Este período de cinco décadas foi marcado por um centralismo de poder, em que a 

autonomia local foi quase nula e os Municípios foram transformados em organismos de 

administração indireta do Estado, controlados pelo Governo, a nível político, administrativo e 

financeiro. 

Como refere Marques, o Poder Local e a sua atuação durante o Estado Novo mais não 

foi do que 

um longo período de centralização feroz, que transformou os órgãos autárquicos 

em extensões menores da administração central, presididos por mandatários 

nomeados pelo Governo que haviam de se caracterizar pelo seu espírito de 

obediência, acomodação e reivindicação controlada (1986:2). 

O municipalismo diluía-se, assim, no poder central, pois sobrepunham-se os altos 

interesses da Nação. 

Com a revolução de 25 de abril 1974 abre-se um período fundamental da história do 

Portugal contemporâneo, com a possibilidade de participação do país no projeto europeu. O 

país retoma a linha liberal, criando-se condições para a sua democratização. 

Assiste-se ao proliferar de legislação relativa ao poder local, originando transformações 

significativas entre o poder político e as populações, na senda da modernização, democratização 

e desenvolvimento do país. 

As autarquias locais deixaram de ser encaradas como meios da administração indireta 

do Estado, para serem entendidas como formas de estruturas do poder político, ainda que, em 

concorrência com outros poderes do Estado, como o Governo central e a sua administração. 

A Constituição da República Portuguesa (CRP) de 1976 consagrou uma série de 

disposições, com vista a promover a defesa das autarquias locais, enquanto instituições 

autónomas e independentes do Estado e consagrou os alicerces deste novo poder, ao 

institucionalizar três níveis de poder político, distintos e autónomos juridicamente: a 

Administração Central, Regional e Local, sendo os dois últimos a explicitação contrária ao 

primeiro que vigorou até aí de feição centralizadora e firme. No seu Título VIII da Parte III 

(artigos 237º e 265º) «Organização do Poder Político» atribuiu-se uma arquitetura global às 
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autarquias locais, definindo-as como “pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas”. 

Garante-se constitucionalmente competências próprias às autarquias, para além das delegadas 

pelo Governo, reforçando-se assim a ideia de descentralização administrativa (art. 237.º), 

concedendo às autarquias autonomia normativa, passando estas a dispor de um verdadeiro 

“poder legislativo local” (art.º 241.º), administrativa e financeira (artigo 238.º), delimitando a 

tutela estadual, exclusivamente, à verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos 

autárquicos. Na Constituição, à matéria de autarquias locais aplica-se o princípio da reserva de 

lei, assim como encontra-se regulada como limite à revisão constitucional, nos termos da al. n), 

do art.º 288.º da CRP. 

Com a CRP de 1976, nasceu um novo poder democrático - o Poder Local. Instituiu-se, 

assim, como administração local autónoma, passando de uma organização administrativa a uma 

estrutura de poder político. Está subjacente a questão da descentralização, também contemplada 

constitucionalmente, ao definir-se a existência de legislação futura e específica em relação às 

atribuições e competências das autarquias locais que teriam em conta dois princípios: a 

descentralização e a atribuição de competências, o que significaria atribuições próprias do poder 

local e existiria transferência. 

O Poder Local ganhou vitalidade, com novos e reforçados poderes, passando as 

autarquias a elaborarem os seus orçamentos e planos de atividades, detendo alguma autonomia 

em certas áreas, sem dependerem da aprovação por parte da Administração Central e ou das 

ações inspetivas por parte dos Ministérios do Interior e das Finanças.  

Houve um reforço e necessidade de descentralização que se consagrou 

constitucionalmente. Após as primeiras eleições autárquicas, realizadas a 12 de dezembro de 

1976, surge a Lei nº79/77, de 25 de outubro, através da qual foram definidas as atribuições e 

competências dos órgãos autárquicos. Esta Lei tinha como objetivos simplificar as formas de 

financiamento das autarquias locais, consolidar o regime de autonomia financeira, corrigir as 

desigualdades entre as autarquias e alterar a estrutura das receitas dos municípios, a que a 

prática dos vários Governos não fez jus, procedendo aos cortes de verbas previstas. Foi em 1984 

que se procedeu à primeira alteração desta lei. O enfoque é sobretudo na organização e 

funcionamento das Assembleias Distrital e Municipal, esta última de cariz parlamentar. Esta 

Lei será substituída, com a publicação do Decreto-Lei nº100/84, de 29 de março, devido à sua 

ambiguidade, aliada à pouca experiência da maioria dos autarcas eleitos e a uma enraizada 
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prática de caciquismo local, deixando clara a necessidade da produção de um novo 

enquadramento jurídico para as autarquias locais (Oliveira, 1996). 

Com efeito, o Decreto-Lei nº100/84, de 29 de março, põe em relevo as atribuições 

confiadas ao poder local, como se constata no seu artigo 2º, n.º1 onde se pode ler que “É 

atribuição das autarquias o que diz respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das 

populações respectivas e, designadamente: à administração de bens próprios e sob sua 

jurisdição; ao desenvolvimento; ao abastecimento público; à salubridade; à saúde; à educação 

e ensino; à cultura, tempos livres e desporto; à defesa e protecção do meio ambiente e da 

qualidade de vida do respectivo do agregado populacional; à protecção civil”. 

Na década de 90 verificou-se um novo alargamento das competências e atribuições do 

Poder Local, com a publicação da Lei nº159/99, de 14 de setembro e da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro que estabelece o “Quadro de 

Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das 

Freguesias”. Naquela pode-se ler, no seu artigo n.º 1, que “estabelece o quadro de transferências 

de atribuições e competências para as autarquias locais […] concretizando os princípios da 

descentralização administrativa e de autonomia do poder local”. Aí encontram-se as atribuições 

dos municípios como: equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; 

educação; património; cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação social, habitação; 

proteção civil; ambiente e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do 

desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; polícia municipal e cooperação 

externa. 

Em 2008, através do Decreto-Lei nº144/2008 de 28 de julho, as autarquias têm a 

possibilidade de estabelecer Contratos de Execução com os órgãos da administração central.   

Assim, no Orçamento do Estado para 2008, ficou o Governo autorizado a transferir para 

os municípios as dotações inscritas no orçamento dos ministérios, relativas a competências a 

descentralizar nos domínios da educação, designadamente as relativas ao pessoal não docente 

do ensino básico, ao fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento de horário na 

educação pré-escolar, às atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, 

à gestão do parque escolar e à ação social nos 2.º e 3.ºciclos do ensino básico. É claramente 

referido que se pretende “uma nova geração de políticas locais e de políticas sociais de 

proximidade, assentes em passos decisivos e estruturados no caminho de uma efetiva 
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descentralização de competências para os municípios” (p. 4753), que resulte num reforço e 

qualificação do poder local. 

Em 2013 é publicada a Lei nº 75/2013 de 12 de setembro (sétima versão da 

descentralização de competências) que estabelece o novo “Regime Jurídico das Autarquias 

Locais”, incluindo o enquadramento legal para a Lei e a delegação de competências, no domínio 

de funções sociais, como a educação, saúde e segurança, através da celebração de contratos 

interadministrativos. Esta Lei regulamenta a celebração dos contratos interadministrativos, de 

delegação de competências e remete para ato legislativo a identificação das competências que 

são delegáveis nas autarquias locais, o que se faz através do Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de 

fevereiro, que resultou da Resolução do Conselho de Ministros nº15/2013, de 19 de março – 

“Aproximar – Programa de Descentralização de Políticas Públicas”. Tal normativo, dito 

descentralizador, parece evidenciar a alteração do paradigma educativo, agora numa perspetiva 

integradora, ao valer-se das sinergias locais e delegando competências para as instâncias locais. 

Resumidamente, a partir de 1976, o poder local tem vindo a ganhar vigor, com a 

atribuição e reforço de poderes aos municípios, reconhecendo-se assim uma progressiva 

descentralização relativamente ao poder central, com a publicação dos sucessivos normativos 

que enquadram a transferência de competências para os municípios. No entanto, a autonomia 

existente é limitada, uma vez que os municípios são controlados na sua ação por vários 

organismos, nomeadamente pela Inspeção-Geral da Administração do Território, pela 

Inspeção-geral das Finanças e pelo Tribunal de Contas. E em termos financeiros, os municípios 

dependem de verbas atribuídas que são transferidas do Orçamento Geral do Estado.  

Apesar disso, as iniciativas de muitos municípios, muitas vezes, alargadas a áreas não 

previstas nos normativos, são a manifestação da intencionalidade e da capacidade realizadora 

de muitos autarcas do nosso País. E em particular ao nível da educação, cada vez mais os 

municípios se assumem e são reconhecidos como “educadores”, na linha da enunciação do 

“município novo” de Félix Nogueira e do “município-escola” de António Sérgio, 

nomeadamente na promoção de atividades ou prestação de apoios educativos, completando e 

enriquecendo a oferta e a prática educativa. Como refere Fernandes, o município “Hoje é já um 

parceiro incontornável da política educativa e começa a assumir iniciativas para além da 

educação formal que configuram uma intervenção do tipo da preconizada pelas abordagens 

sobre a cidade educadora” (2014:60). 
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2. A importância do poder local

A consagração do Poder Local, como elemento essencial dos regimes democráticos tem 

reunido bastante consenso, ao nível internacional. Tanto é que os Estados-membros do 

Conselho da Europa proclamaram os princípios básicos da descentralização, através da Carta 

Europeia da Autonomia Local que, em Portugal, se expressou na Resolução da Assembleia da 

República n.º 28/90, de 23 de outubro. 

Na Carta Europeia da Autonomia Local destacam-se os seguintes aspetos: 

- A autonomia local assenta no direito e na capacidade efetiva das autarquias

locais regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob a sua responsabilidade e 

no interesse das respetivas populações, uma parte importante dos assuntos 

públicos; 

- A tutela administrativa que o Estado exerce sobre as autarquias está limitada

pelos preceitos aplicáveis, não interferindo na sua esfera de atuação, mas apenas 

como garante do respeito pela legalidade e pelos princípios constitucionais; 

As autarquias locais têm direito a recursos financeiros próprios, proporcionais às suas 

atribuições e de que podem dispor livremente. 

De acordo com Ruivo (2000), o local é composto por uma identidade subjetiva 

territorial, construída pelo sistema de produtividade, pela história, pelo poder das suas elites, 

pelos recursos que mobiliza, que acabarão por influenciar a sua identidade. Assim, a imagem 

da monorracionalidade não se integra no local, pois deste fazem parte diferentes atores, com 

racionalidades diferentes, porque os seus interesses também são diferentes, decorrente dos 

diferentes papéis que desempenham. O local detém um certo grau de autonomia, não estando 

totalmente subordinado ao centro, pois os seus atores têm alguma margem de liberdade, para 

interagirem nas diferentes relações estabelecidas, ora de acordo, ora de conflito, utilizando o 

poder de negociação, como estratégia de resolução dos diferentes processos de 

desenvolvimento em que está envolvido. 

Ruivo (2000) defende que o Estado necessita de formas de governo local, para ligar o 

centro à periferia, de forma a manter-se a hegemonia e legitimação do Estado. E o local 

necessita da influência política concedida pelo Estado, por meio dos aparelhos político-
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partidários e das ligações local-central que permitem o jogo político com as suas regras 

informais e as especificidades, que variam de local para local, consentindo que a periferia 

subsista.  

A administração local não depende sempre da administração central, pois existe uma 

série de constrangimentos na relação entre ambas, nomeadamente a comunicação e a troca 

política entre as periferias e o centro, feita sobretudo através da figura do eleito local (autarca) 

que tem uma autoridade formal, para além da informal, possuída na comunidade de onde 

emerge. O autarca assume, assim, um papel de mediador entre o Estado e a sociedade civil, 

através de contactos diretos ou indiretos (associações de municípios) que facilita a 

operacionalização de determinadas diretivas nacionais, para obtenção de recursos, 

ultrapassando possíveis constrangimentos locais. É no âmbito do local que as políticas globais 

se operacionalizam, adaptam e relacionam, sendo o conjunto dos vários locais a estrutura da 

política nacional. 

 

2.1. A revalorização do Local e a Educação  

 

Nas últimas décadas, reconhece-se que tem sido bastante elucidativo o interesse nas 

sociedades contemporâneas, com novas abordagens políticas e ações educativas, à volta do 

espaço local, dos atores organizacionais locais e as suas dinâmicas, da relação entre a educação 

e o local. Tal confirma-se pela importância dada às temáticas relativas à descentralização, 

participação, autonomia, projeto, comunidade educativa e, num passado mais recente, 

territorialização da educação, municipalização da educação, parcerias e contratos em educação. 

É o ressurgimento do nível local, após este ter estado abafado pelo nível nacional-estatal 

que ocorre em simultâneo com a desestruturação do Estado-providência e o fenómeno da 

globalização. Políticos, investigadores, associações, profissionais e voluntários chamam 

atenção para uma perspetiva integrada de desenvolvimento local. Realçam a necessidade de se 

problematizar a relação entre educação e local, compreender o sentido do local não apenas 

como o lugar, e a educação não apenas como a escola. Salientam a lógica de desenvolvimento, 

orientada sobretudo para as dimensões sociais e humanas, em oposição à lógica de um modelo 

produtivista e centralista de desenvolvimento que só tem em conta o lucro e a competição. 

Apelam ao conhecimento do significado do local, nas diversas áreas da ação humana, 
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nomeadamente a educação e a escola, a relocalização da educação, ou como agora se diz, a 

territorialização das políticas e da ação educativas. 

Como refere Ferreira, “O local é hoje um universo compósito, atravessado pelas 

diversas racionalidades na relação cara-a-cara e por múltiplas influências de políticas, 

programas e retóricas disseminadas por instâncias políticas, mediáticas, académicas e outras, à 

escala nacional e mundial, não esquecendo, entre nós, a forte influência da União Europeia” 

(2004: 61). 

Está-se perante novas abordagens na relação entre a escola e a cidade/município, em 

que se destaca a força da Cidade Educadora, enquanto projeto que realça a potência educativa 

da cidade/município e a sua intencionalidade educativa, a vários níveis, nomeadamente 

formativo, social e cultural. O uso da expressão “Cidade Educadora” tornou-se recorrente nos 

últimos anos, enquanto abordagem inovadora, no contexto das políticas de 

descentralização/territorialização da educação e sua relação com o território/município. Trata-

se, assim, de uma perspetiva da ação interventora da cidade/município, em que o conceito de 

cidade/município dá unidade ao sistema humano, social e cultural, em que os homens vivem e 

interagem e que serve de paradigma para avaliar a capacidade educativa da cidade, através da 

educação formal, da educação informal e da educação não formal. 

Historicamente, a escola pública enquadra-se num processo oposto, um processo de 

desterritorialização da educação, pois os particularismos locais eram entendidos como um 

obstáculo ao progresso, ao contrário do que é proclamado atualmente. A escola pública é um 

veículo de consolidação de unidade e identidade do Estado, transmitindo saberes universais 

(conhecimento formal, escrito) que se sobrepõem aos saberes locais (conhecimento informal, 

oral), os quais sofreram com a supremacia da escola um processo de descrédito. Durante quase 

dois séculos, a escola foi aliada do Estado-Nação, numa lógica centralista e produtivista do 

desenvolvimento. Só a partir dos anos 60/70 do século XX se começa a questionar essa lógica, 

com os protestos dos movimentos estudantis e a crise do petróleo e respetivas consequências 

económicas e financeiras. Num cenário de “crise da escola”, debate-se acerca dos princípios e 

finalidades da educação, com críticas e propostas alternativas ao modelo de escola tradicional, 

convocando as dimensões social, cultural, política e filosófica, enquanto propósitos da escola. 

Tais propostas alternativas não constituem total inovação, pois já na Grécia Antiga encontramos 

as raízes do conceito de Cidade Educadora. Os gregos, “criadores” da democracia, 

empreendiam uma educação integral do cidadão, com vista à sua participação na pólis. Também 
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no renascimento há referências à necessidade de uma educação permanente, como se constata 

nas seguintes palavras da obra Cidade do Sol de Campanela, “Descrevendo um estado 

imaginário cuja principal função é a de incrementar a cultura e a instrução de todos os cidadãos, 

[…] afirma-se como uma modalidade de cidade educativa configuradora da educação 

permanente” (Araújo e Cunha, 1999:74). 

Em Portugal, há a realçar Félix Nogueira e António Sérgio, defensores do 

municipalismo, cujas ideias se enquadram na linha da “Cidade Educadora”, nomeadamente o 

ideário educativo sergiano assenta “numa política de descentralização da educação, expressa na 

tentativa de implementar a escola-município visando desenvolver hábitos de participação 

realizados de modo sistemático em todo o percurso escolar, com o objectivo de acabar com a 

apatia e subserviência acrítica, face aos abusos cometidos pela classe política” (Carvalho, 

2014:53-54), pondo assim em causa a centralização e a uniformização, características tão caras 

da organização burocrática da escola pública portuguesa.  

Como já referimos, os anos 60 e 70 foram marcados por um período de grande 

questionamento do modelo escolar tradicional e intensos debates sobre os princípios e 

finalidades da educação, no sentido de se percecionar qual a intervenção do Estado, mantendo-

se o sistema centralizado ou optando por uma política de descentralização do sistema educativo, 

admitindo outros intervenientes, nomeadamente o município. A crise do Estado-Nação estimula 

“a oportunidade para uma efectiva descentralização de toda a administração pública” (Pinto, 

2001:8) e a assunção de grande protagonismo por parte do poder local, nomeadamente do 

município, com grande enfoque na proximidade e na participação efetiva das pessoas, no pleno 

desenvolvimento da cidadania. Surgem, assim, lógicas de desenvolvimento do local (Vachon, 

1993) que pressupõe o desenvolvimento de diversas práticas, experiências e projetos integrados 

de desenvolvimento do local, com ênfase particular na participação das populações, a todos os 

níveis, em plenos espaços de cidadania, na melhoria das suas condições de vida. Também Pain 

(1990) refere que o desenvolvimento local se constitui como um processo educativo, não no 

sentido escolar, em que há uma relação desigual entre professor e aluno, mas sim pela imbuição 

de uma ação educativa globalizada, ou efeito de “impregnação”, através de uma aprendizagem 

coletiva. 

É neste contexto que se difundiu o pensamento de Freire, através das obras “A educação 

como prática de liberdade” (1969) e “A pedagogia do oprimido” (1972), em que a educação se 

apresenta como um processo de “conscientização” que produz uma ação libertadora que se 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 45 

exprime na passagem de uma consciência ingénua a uma consciência crítica e reflexiva, sendo 

o homem o sujeito ativo na construção do mundo. É a educação como prática de liberdade,

contra o controlo e domesticação de “educação bancária”, próprias do sistema escolar formal. 

Na mesma linha de pensamento se enquadra o movimento da “educação permanente” 

que defende que o propósito de promoção social da escola não se limita ao profissional mas, 

também, ao cultural, porque não só tem em vista as competências técnicas e profissionais - 

como, também, a formação do homem enquanto cidadão, sendo ele próprio o sujeito ativo da 

sua formação. Um bom exemplo é o relatório “Aprender a ser” de Faure (1972) que realça a 

necessidade de superação dos limites do sistema educativo formal, estatizado e da alteração da 

lógica de acumulação de conhecimentos, estabelecendo-se uma maior e melhor articulação com 

o meio, ou seja, com o tecido social e com a vida cívica. A educação permanente pressupõe

uma educação que destaca sobretudo as dimensões políticas, sociais e culturais da ação 

educativa, em oposição ao fechamento, à compartimentação e à organização hierárquica e 

burocrática do sistema escolar. 

Reclama-se uma mudança do paradigma defensor da centralização educativa para um 

novo paradigma educativo, reconhecedor da importância dos atores locais que, de acordo com 

Fernandes deriva da “crise da escola e do sistema educativo construídos de acordo com o 

paradigma iluminista que dominou as políticas educativas do estado moderno” (2014:35). É o 

paradigma da cidade educativa que, na relação entre escola e cidade, reconhece a força 

educativa da cidade/município, através da educação formal, da educação informal e da 

educação não formal e a escola como um dos seus elementos de educação formal, a par das 

diversas instituições, com atividades e projetos de caráter formativo.  

A expressão “cidade educativa” tornou-se conhecida em 1972, a partir do Relatório 

“Aprender a Ser” de Edgar Faure, elaborado para a UNESCO que se insere no contexto de 

proclamação dos ideais da educação permanente, chamando a atenção para a necessidade de 

superação dos limites do sistema educativo formal e de substituição da sua lógica de 

acumulação de conhecimentos, através de uma maior relação da escola com o tecido social e 

com a vida cívica (Ferreira, 2004:63).  

Como refere Lima, ao pressupor uma organização da cidade/município na perspetiva de 

uma democracia cultural, “a cidade educativa assenta numa concepção valorizadora da 

participação dos cidadãos como seres informados e conscientes” (1988:18). 
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Esta nova abordagem concebe a escola, enquanto território educativo que coincide com 

as fronteiras da cidade/município, cuja ambição pedagógica é “converter a própria cidade em 

escola” (Trilla, 1993:197). Não se trata da escola se abrir à comunidade ou de esta se abrir à 

escola mas, sim, a comunidade organizar um “sistema” educativo, em que a escola se integra, 

em função de um projeto educativo integral e integrador (Pinto, 2001:10). 

 

2.2. A força da metáfora da Cidade Educadora  

 

A expressão “Cidade Educadora” surge na linha da cidade educativa e apresenta uma 

pluralidade de usos e significados. No entanto, emerge neste conceito a centralidade do 

município na sua organização, promoção de programas e serviços sociais, culturais e 

educativos, com vista ao desenvolvimento de uma política local que operacionalize um projeto 

educativo global para a cidade. Emerge, assim, a força da metáfora da cidade educadora, 

entendida como ideia-projeto que realça o enorme contributo da cidade em termos educativos, 

sociais e culturais, no âmbito do reforço das competências do município na educação. 

A relação entre cidade e educação pode ser perspetivada a partir de diversas conceções. 

Importa aqui não tanto a ideia da cidade em si mesma, mas a ideia de cidade, sinónimo de 

“vida”, “realidade exterior”, “contexto” (Colom, 1990), na sua relação com a educação, espaço 

de relações e de pertenças, enquanto paradigma de orientação das intervenções na organização 

da educação na cidade. Como refere Caballo, “Encontra-se subjacente a esta concepção 

relacional da cidade a filosofia da Cidade Educadora” (2007:20). 

Trilla (1993) distingue três conceções pedagógicas no conceito de cidade, 

nomeadamente, enquanto envolvente, agente e conteúdo da educação, concebidas 

metaforicamente como a escola-cidade, a cidade-escola e a cidade educativa. 

Na conceção da escola-cidade, a escola arroga-se como comunidade educativa e adota 

a cidade, enquanto modelo organizativo e funcional. É uma instituição onde se estuda, se 

trabalha, se descansa, há serviços vários, divisão de tarefas, órgãos, etc., como nas cidades. 

Desenvolve-se uma ação pedagógica mais participativa, reconhecendo-se os jovens não 

só como alunos, mas como “cidadãos”, com direitos e deveres. Esta configuração da escola-

cidade faz da vivência escolar a estratégia de formação do cidadão adulto, ao potenciar o 

desenvolvimento de ações de diferentes papéis sociais, na sua dimensão educativa e funcional. 
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Um exemplo bem conhecido deste uso metafórico da relação entre cidade e educação entre nós 

é a proposta de município escolar de António Sérgio, em 1915, inspirado em experiências de 

educação cívica pelo self-government “conceito que não nos é dado por quem nos governa, mas 

que depende da incansável busca no quotidiano de quem é governado, que se aprende pela 

prática e não por um qualquer ensino” (Carvalho, 2014:54). 

Na conceção da cidade-escola é o meio que se organiza para criar formação e ensino, 

de acordo com o formato escolar. Está subjacente a ideia de construção de um meio educativo 

total, através do controlo eficaz das diversas variáveis. A escola faz do próprio contexto um 

espaço escolar. Um exemplo conhecido deste uso metafórico da relação entre cidade e educação 

é a proposta da Escola Nova - movimento de renovação do ensino, que surgiu no fim do século 

XIX e ganhou força na primeira metade do século XX. O fim mais importante deste movimento 

era o impulso espiritual da criança e o desenvolvimento da autonomia moral do educando, que 

deveria assumir as responsabilidades da ordem social escolar, para que mais tarde pudesse 

enfrentar devidamente os problemas da ordem política do seu país. Este paradigma de escola 

que pressupõe a integração da “vida na escola” é de mais fácil operacionalização em micro-

sociedades, a que corresponde um espaço relativamente reduzido (Trilla, 1993: 196), 

revelando-se limitativo numa sociedade como a atual, devido à sua complexidade que 

impossibilita a sua reprodução dentro da escola. O conceito de “cidade” surge como sinónimo 

de “sociedade” (Husén, 1990: 131-140), ligada aos aspetos educacionais, como o seu caráter 

permanente, a formação para além da educação formal, o uso de recursos da cidade para fins 

educativos.  

O paradigma de “cidade educativa” reconhece a potencialidade educativa da 

cidade/município e a escola como um dos seus elementos de educação formal, em conjunto 

com as variadas instituições, ações e projetos formativos. Estes aspetos funcionam 

complementarmente, enquanto redes de oportunidades que se concretizam na educação 

permanente dos cidadãos. 

Como entende Lima, a “cidade educativa” sugere a ideia de intervenção consciente e 

responsável por parte dos cidadãos, no sentido de potenciar a ordem educativa da cidade, na 

perspetiva de uma democracia cultural, onde o lazer é um valor. Atribui um valor especial à 

participação dos cidadãos enquanto seres informados e conscientes (1988). Emerge assim a 

organização de um sistema educativo, em que se integra a escola, em função 
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de um projeto educativo integral e integrador. Integral porque contemplará todas 

as dimensões do desenvolvimento pessoal e social, afectando a esse 

desenvolvimento todos os recursos existentes ou agenciáveis; integrador porque 

o projecto, sendo sistematicamente, participado, terá um efeito intencional de 

inclusão de todos os membros da comunidade (Pinto, 2001:10). 

 

Também Machado o admite quando refere que 

 

Aos municípios são atribuídas responsabilidades e tarefas com vista a potenciar a 

possibilidade e realização educativa da cidade e clarificar o papel dos diferentes 

agentes na rentabilização dessas potencialidades. A regulação da função 

educadora da cidade pode assumir diferentes formas, podendo o município 

assumir uma diversidade de papéis (2004:164). 

 

Trata-se de um novo paradigma que “aponta para a cidade como um espaço de encontro 

entre o global, o nacional e o local e entre a educação formal e a educação não formal, para a 

descentralização e autonomia e para o município como dinamizador e coordenador da política 

educativa local” (Fernandes, 2014:43), em que a comunidade (escola, instituições locais, 

associações, empresas, família) assume a construção de um projeto educativo, liderado pelo 

município, pois, melhor que qualquer outro ator social, tem uma perspetiva global da cidade, 

legitimidade para representar a cidade, enquanto eleito diretamente pelos cidadãos e a 

possibilidade de mobilizar recursos técnicos de suporte ao projeto educativo para a cidade. 

 

2.3. O papel do movimento das Cidades Educadoras na descentralização e 

devolução de poderes na Educação 

 

A enorme importância que a educação assume na programação estratégica dos 

municípios, com vista a uma mudança consubstancial do desenvolvimento social e humano foi 

certificada por uma iniciativa da cidade de Barcelona - a criação da Associação Internacional 

das Cidades Educadoras, no âmbito do movimento das Cidades Educadoras.  

O movimento das Cidades Educadoras, com origem em 1990, instituiu uma carta com 

20 princípios, aprovada pela declaração de Barcelona, a Carta das Cidades Educadoras que 

concebe a cidade educadora, como aquela que reconhece, exerce e desenvolve, para além das 
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suas funções tradicionais (económica, social, política e de prestação de serviços), uma função 

educadora, que é a formação e promoção do desenvolvimento de todos os seus habitantes. Logo 

no primeiro princípio se afirma que a conceção da cidade não se limita a ser apenas um recurso 

das escolas mas pretende constituir-se como agente educativo, comporta responsabilidades 

genéricas à cidade e aos seus habitantes, com vista à satisfação do direito de todos os cidadãos 

a desfrutarem, em condições de liberdade e igualdade, dos meios e oportunidades de formação, 

entretenimento e desenvolvimento pessoal que a própria cidade oferece. Da mesma maneira 

atribui um papel fulcral ao município, na potenciação da ação educativa da cidade e determina 

uma aclaração do papel dos diversos intervenientes nessa missão. 

Este movimento congrega cidades/municípios da Europa e da América e resultou da 

consciencialização da importância das cidades na educação e do papel dos municípios na ação 

educadora da cidade. Foi formalizado em 1994, como movimento da Associação Internacional 

de Cidades Educadoras (AICE), no congresso das cidades educadoras, em Barcelona, e visa a 

criação de uma rede de colaboração e partilha entre cidades, realizando projetos e ações em 

conjunto, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, salvaguardada a 

devida autonomia dos representantes de cada cidade, derivada das especificidades próprias de 

cada uma. Integram a AICE 481 cidades, distribuídas por 4 regiões do planeta, sendo 385 da 

Europa, de 13 países, havendo em Portugal 54 Municípios que fazem parte desta Associação, 

constituindo a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE) que, do mesmo 

modo, promove congressos e encontros nacionais para partilha de experiências. A título de 

exemplo, refere-se o Programa da Biodiversidade de Vila Real, cujo objetivo é preservar o 

património biológico da cidade, em articulação com o desenvolvimento económico (RTPCE, 

Boletim n.º20, 2013); a atividade de âmbito social ´Do Salão à Discoteca` em Braga, que 

consiste na homenagem às mulheres que lutaram pela conquista de direitos e deveres e na 

animação social (RTPCE, Boletim n.º20, 2013) e em Paços de Ferreira, uma iniciativa no 

âmbito da solidariedade, a ´Rede Concelhia para o Emprego`, para promoção da criação de 

emprego (RTPCE, Boletim n.º20, 2013). Reconhece-se, desta forma, que a cidade tem uma 

função educativa que deve ser valorizada, na medida em que potencia a participação 

conhecedora e responsável dos diversos intervenientes na vida da comunidade. 

Configura-se, assim, que a descentralização da educação ganhe “terreno”, com vista ao 

desenvolvimento de um projeto integral, no sentido de global, completo e integrador, na medida 

em que implica a participação de todos, sendo o município a assumir a sua coordenação. 
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2.4 A intervenção do Município na Educação em Portugal  

 

Como já referimos, o processo de municipalização da educação enquadra-se num 

movimento ou tendência de políticas públicas, frequentemente caracterizado como 

descentralização ou territorialização. Trata-se de novas formas de governar e regular a 

administração pública que surgem por volta dos anos oitenta do século XX, num contexto de 

transformação do papel do Estado nas questões de administração e decisão política em vários 

domínios (Charlot,1994), que se refletem, nomeadamente, na transferência de poderes e 

funções para o nível local. É um novo princípio de governança, assente na territorialização de 

vários domínios, e numa progressiva autonomia dos atores locais, após o reconhecimento da 

falência das “grandes reformas” impostas por decreto e que se configuram também como 

resposta às grandes alterações e novas dinâmicas no sistema económico e social à escala 

mundial (Charlot, 1994). 

No âmbito da educação, as medidas vão, em geral, no sentido de alterar o modo como 

os poderes públicos regulam o sistema escolar, até aí domínio privilegiado da intervenção do 

Estado. O recurso a mecanismos de mercado ou mesmo a substituição desses poderes públicos 

por entidades privadas baseia-se na necessidade de modernizar, desburocratizar e combater a 

ineficiência do Estado. 

Para Barroso (2003), são apresentados também como justificação para a implementação 

destas medidas, imperativos de natureza política – projetos neoliberais de “libertação” da 

sociedade civil do controlo intenso e pesado do Estado –, de natureza filosófica e cultural – no 

sentido da promoção de uma participação comunitária mais premente – e de natureza 

pedagógica, no caso das mudanças na área da educação – um ensino mais centrado nos alunos. 

Refere que esta tendência de descentralização política é também uma “forma de contextualizar, 

localmente, a ação política e a administração da educação” (1997:29) e que estes processos 

integram muitas vezes soluções mistas e articuladas, consoante as realidades locais. 

Este processo de descentralização e territorialização no domínio da educação traduziu-

se, na maior parte dos países europeus, no incremento da autonomia das escolas, inaugurando 

ou alargando os níveis e os tipos de decisão das escolas. 

Fazendo uma análise diacrónica da intervenção do município, poderemos afirmar que 

começou por ser considerada uma necessidade promovida pelo Estado, no alcance do grande 
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objetivo dos Estados modernos - escolarizar toda a população, diferindo nos diferentes países, 

de acordo com o modo de organização e gestão dos respetivos sistemas educativos.  

Nos países anglo-saxónicos e escandinavos, uma grande parte do sistema educativo foi, 

desde o início, administrado pelas autoridades locais de educação, nomeadamente a educação 

pré-escolar e básica. Na Grã-Bretanha estende-se, também, à educação secundária. Cabe aos 

municípios responsabilidades como a construção de edifícios, o reordenamento da rede escolar 

no âmbito do concelho, contratação do pessoal docente, nomeação do diretor da escola, a 

aprovação de programas e horários escolares, os serviços da ação social escolar, etc.. O 

município assume, assim, um grande protagonismo, sendo corresponsável com o Estado na 

implementação do sistema educativo. 

Nos países do centro e do sul da Europa, onde se inclui Portugal, o papel do município 

apresenta diferenças extremas, assumindo um papel secundário desde o início, porque os 

sistemas educativos são fortemente centralizados e controlados pelo Estado, paradigma do 

Estado Educador, conceção comum destes países, cuja organização administrativa reproduzia 

o modelo centralista da França (Fernandes, 2004).  

No caso português, o papel educativo dos municípios remonta à origem do Reino, foi 

reclamado e fugazmente efetivado no período liberal e na 1ª República, para ser retomado e 

aprofundado no período democrático, nomeadamente com a Constituição da República 

Portuguesa (CRP) que consagra os princípios da participação democrática no ensino (art.º77) e 

da descentralização administrativa (art.º237º), bem como integra as autarquias locais na 

organização democrática do Estado (art.º236º). Mais tarde, é na Lei de Bases do Sistema 

Educativo (LBSE), nos documentos da Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) e 

outros posteriores que se reconhece ao município responsabilidades acrescidas na educação e 

que se tem vindo alargar o seu campo de ação (Fernandes, 2004). 

A tradição centralista da gestão local das políticas educativas inicia-se no período 

pombalino, com a intervenção centralizadora do Estado no ensino, nomeadamente através da 

Lei de 29 de junho de 1759, a qual “impunha pela primeira vez uma centralização régia” (Adão, 

1997:44). Até então, o Estado não tinha papel decisivo no ensino, pois competia “em muitos 

casos às câmaras a escolha e pagamento do mestre, ainda que a sua nomeação dependesse de 

autorização régia sempre que envolvia dinheiros de impostos cobrados pelo poder central” 

(Adão, 1997:33). Segundo Nóvoa, o Estado passa então a tomar medidas de controlo e de 

coordenação de todo o processo de ensino que se traduzem na não municipalização do ensino, 
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impedindo a participação das câmaras municipais que remonta aos séculos XV e XVI, o que se 

traduzirá na sucessão de “um vasto projecto de uniformização das situações educativas e de 

homogeneização das práticas escolares” (1987:418). 

Desde a Constituição Liberal de 1822 que o município assume algumas 

responsabilidades na instrução pública, como se lê no artigo 223.º “cuidar das escolas das 

primeiras letras e de outros estabelecimentos de educação que forem pagos por rendimentos 

públicos”. Tratava-se de um encargo em que os municípios tinham de mobilizar os seus 

recursos, para expandir o ensino primário a toda a população. Este objetivo não foi alcançado, 

devido à falta de meios e resistência dos professores e autarcas. Reconhecia-se formalmente o 

trabalho que o poder local vinha desempenhando desde o século XV e XVI. Apesar disso, esse 

reconhecimento não se traduziu, de imediato, em medidas descentralizadoras e promotoras do 

municipalismo. 

O modelo de sistema educativo continuava centrado, numa harmonia perfeita entre a 

centralização administrativa e a centralização política, com um ensino uniforme, em que “mais 

uma vez se sentia a força do poder do Estado, hermeticamente fechado a qualquer influência 

externa que pudesse contra ele ser exercida e que pudesse ser susceptível à partilha do poder” 

(Carvalho, 2014:50). 

Na I República assiste-se a uma tentativa de implementação das convicções 

descentralizadoras, como medida de força contra o autoritarismo divulgado pelo poder 

centralizado e que se constitui como barreira à reforma educativa. A descentralização começa 

a ser encarada pelos republicanos, como uma das medidas mais importantes para a melhoria da 

educação escolar, congruente com o objetivo da democracia, emancipar pela autonomia os 

alunos e cidadãos, transformar as escolas em espaços de liberdade. Disso é exemplo a 

publicação do decreto de 29 de março de 1911 e da lei de 29 de junho de 1913 que atribui às 

autarquias locais a responsabilidade com as despesas do ensino primário, nomeadamente com 

infraestruturas, material escolar e ordenados dos professores, bem como a nomeação, 

transferência e demissão dos professores, com supervisão do Estado central. Mas como vários 

autores o admitiriam, a reforma de 1911 não se concretizou, na medida em que um dos objetivos 

que as autarquias locais tinham era cumprir com o princípio da obrigatoriedade e da gratuitidade 

da escolaridade das crianças entre os sete e os dez anos, como consta no preâmbulo do decreto 

de 29 de março de 1911e tal não se cumpriu. Segundo Carvalho, “A existir descentralização ela 
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só se verificou na transferência de encargos financeiros do Estado para as ditas câmaras 

municipais” (2014:55). 

Neste período, assistimos ao surgimento de vários movimentos que teorizam e refletem 

sobre as potencialidades da descentralização do ensino primário, como a Renascença 

Portuguesa (1910-1932) e a Seara Nova (1921), influenciados pelo pensamento de grandes 

pensadores do século XIX, como Alexandre Herculano (visão federalista do município) e Félix 

Nogueira (ideia do “município novo”), reconhecendo na educação uma prioridade política, em 

prol da democratização e modernização do país. Concebiam novas formas de intervenção 

educativa, uma educação como uma ação integral sobre o aluno, de “âmbito moral e cívico” e 

não a limitando à componente da instrução, como defendiam os liberais. 

Teixeira de Pascoaes (2007) defende uma visão federalista do município, no seu livro 

Arte de Ser Português, publicado em 1915, concebendo-o como autónomo, com vida própria, 

história, economia, tradições e interligado com outros, de modo a configurarem uma 

confederação de municípios É a defesa do princípio de autonomia do município, a quem deveria 

competir a organização da instrução primária porque é quem melhor conhece a realidade dos 

seus munícipes. 

Também António Sérgio, na obra Educação Cívica, publicada em 1915, propõe o 

paradigma do “município escolar”, regido por princípios democráticos, assente numa política 

de descentralização e participação, que exige alterações de ordem pedagógica e organizacional, 

como a rutura com o ensino ´ex-catedra` que se limita a colecionar conhecimentos e defesa de 

uma aprendizagem baseada no self-government, valorizando o “saber fazer” e o “saber 

procurar”. Deste modo, a escola assume-se como um lugar de ação dos diversos papéis sociais, 

em que os alunos, através de experiências várias, adquirem competências que os tornam 

responsáveis e os capacitam no futuro a tomar decisões. 

Tais ideias punham diretamente em causa a centralização e a uniformização, princípios 

caros à organização burocrática da administração de então, não sendo acolhidas pelo Estado, 

pois colocaria em causa o seu poder, que seria reforçado através do Decreto de 12 de Junho de 

1918 que “extingue qualquer resquício de uma política pseudo- descentralizadora, fazendo 

regressar a administração dos serviços primários ao ministério” (Carvalho, 2014:55).  

Com a publicação do Decreto de 10 de maio de 1919, apresenta-se “uma solução 

intermédia que atribuía a gestão dos serviços do ensino primário […] a organismos chamados 

Juntas Escolares, que incluíam, entre outros, representantes das Câmaras e professores 
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primários” (Carvalho, 1986:679), mas não resultou, devido à impreparação dos seus 

intervenientes que os leva a cometer ilegalidades, a incompatibilizarem-se e a criarem o caos 

na administração do ensino (Carvalho, 1986). Mais uma vez a tentativa de descentralização foi 

incapaz de se impor e, neste caso, por falta de recursos qualificados. Tal como refere 

Formosinho “A descentralização pressupõe a existência, a nível local e regional, de recursos 

humanos qualificados que possam ser os actores das decisões contextualizadas. A inexistência 

dessas pessoas qualificadas torna a centralização inevitável” (2005:33). 

A II República veio alterar o enquadramento do município, na organização política do 

país, integrando-o no quadro da Constituição com autonomia municipal e reforçando as suas 

receitas, através da Lei das Finanças Locais (Lei nº1/79 de 2 de janeiro). Também o contexto 

social e político de então favoreceu a intervenção dos municípios na educação, que assumem 

uma nova posição no sistema educativo. Neste período, de acordo com Fernandes (2003), foi-

se consolidando a participação do município na administração e gestão da educação, alargando 

progressivamente, primeiro enquanto serviço periférico de apoio à educação infantil e básica 

obrigatória, depois enquanto parceiro privado com uma função supletiva em relação ao sistema 

educativo público e mais recentemente, enquanto participante público na promoção e 

coordenação local da política educativa. Num primeiro momento, correspondente ao período 

que medeia entre 1976, ano da primeira eleição das autarquias e 1986, ano da promulgação da 

LBSE, e decorrente do Decreto-Lei 77/84, de 8 de março que estabelece a distribuição de 

competências nos investimentos públicos entre a administração central e a administração local, 

não se verificam grandes alterações ao que já estava instituído, ou seja, mantem-se a 

responsabilidade dos municípios nos encargos com o investimento educativo, ao nível de 

construções, equipamento e manutenção do ensino primário, com o seu alargamento a novas 

responsabilidade na educação infantil, transportes escolares, ocupação dos tempos livres, ação 

social escolar e equipamentos para a educação de adultos. As competências dos municípios 

concentram-se nas construções e financiamentos da educação. 

Após a promulgação da LBSE, o município é visto já com um papel educativo em certas 

áreas do sistema educativo, tal como decorre do aí instituído, naquelas em que o Estado não 

tinha capacidade de assegurar, como a educação pré-escolar, formação profissional, educação 

especial, ocupação de tempos livres e outras modalidades de educação extraescolar. Neste 

período, o município assume um papel de parceria na criação das escolas profissionais, na 

definição e gestão da política educativa nacional e local, tendo assento no Conselho Nacional 
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da Educação (CNE), instituído em 1987, através da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses (ANMP) e a partir de 1989 no Conselho Consultivo das escolas básicas e 

secundárias. É, nesta altura, que que se publica o Decreto-Lei 26/89, de 21 de janeiro que institui 

legalmente as escolas profissionais, um ano após a criação do Gabinete de Educação 

Tecnológica, Artística e Profissional, promotor deste tipo de educação. Também a C.R.S.E. 

elaborou duas propostas, em que atribui maior poder de intervenção ao município, com a 

criação dos Conselhos Locais de Educação (coordenador) e participação nos órgãos de direção 

dos jardins-de-infância e escolas básicas e secundárias. 

Aliás, o período compreendido entre 1985 e 1995 ficou marcado sobretudo pelo Projeto 

de Reforma do Sistema Educativo, da C.R.S.E., designada pelo Governo em março de 1986 e 

a aprovação da LBSE em 14 de outubro do mesmo ano. Surgem novas ‘ideias’ educativas, 

como o Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo (PIPSE), por Resolução 

do Conselho de Ministros de 10 de dezembro de 1987, o Programa de Educação para Todos 

(PEPT), por Resolução do Conselho de Ministros nº29/91, de 16 de maio, a proliferação de 

discursos que colocam a tónica na modernização, qualidade, igualdade de oportunidades, 

eficácia e eficiência. 

Como refere Afonso: 

A partir de Agosto de 1987, e já na vigência de um novo executivo (o XI Governo 

Constitucional), a estabilidade governativa, a integração europeia e a segunda 

revisão constitucional contribuirão para um certo declínio do Estado-paralelo e 

hão-de fazer emergir o Estado heterogéneo […], começam a ser concretizadas as 

políticas sociais e económicas neoliberais […] este Governo assume, desde logo, 

o compromisso de concretizar ‘reformas de fundo’ em torno de três vectores

essenciais: a necessidade de diminuir a intervenção do Estado, promover a 

“modernização e desenvolvimento do País” e assegurar o êxito da integração na 

CEE (1998:178-179). 

Na verdade, como refere Rocha, “proclama-se a redução da intervenção do Estado, o 

direito da ´escolha` entre a diversidade e a concorrência que o mercado educativo ou quase 

mercado educativo propicia” (2005:131-132). 

A partir de 1995, assiste-se à tomada de algumas medidas que têm como finalidade 

reforçar o papel do município, como parceiro educativo local, sendo chamado a participar na 
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promoção do sucesso educativo nas escolas situadas nos Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (1996), na celebração de protocolos para construção e abertura de jardins-de-

infância, com o objetivo de se expandir a educação infantil, e também a integrar os órgãos dos 

estabelecimentos de ensino na Assembleia. A medida tomada através do Despacho 147-

B/ME/96 – criação dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), tem como base 

uma política de discriminação positiva, em escolas, cujos contextos económicos e sociais são 

desfavorecidos, privilegiando a luta contra o insucesso escolar, sendo que o objetivo primeiro 

desta medida é a promoção da igualdade no acesso e no sucesso educativos da população 

escolar em idade de frequência do ensino básico, universal e gratuito, muito em particular das 

crianças e dos jovens em situação de risco de exclusão social e escolar. 

No período compreendido entre 1995 e 2002, Afonso refere verificar-se “uma 

progressiva utilização de dispositivos de negociação, descentralização, contratualização, 

diferenciação e avaliação, num contexto de uma necessária redefinição dos vários níveis de 

intervenção do Estado, nomeadamente do poder central e do poder autárquico” (1998:56-57), 

estratégia já prevista no Pacto Educativo para o Futuro (1996), do Programa do XIII Governo. 

Mas é a criação dos Conselhos Locais de Educação (CLE), o grande passo dado pelos 

municípios que assumem agora funções consultivas e de coordenação local das políticas 

educativas, passando a ser parte integrante da administração da educação pública. Mais tarde, 

com o Decreto-lei nº7/ 2003 de 15 de janeiro, o órgão toma a designação de Conselho Municipal 

da Educação (CME) e confere ao município a responsabilidade de elaborar a carta educativa 

concelhia, bem como a possibilidade de negociação de contratos, promoção de medidas de 

sucesso educativo e elaboração de projetos educativos municipais. 

A partir de 2002, assiste-se a um período que se caracterizou pela continuidade das 

políticas neoliberais dos vários Governos, acentuando-se “a ideia de que a responsabilidade 

pela educação é sobretudo uma obrigação dos indivíduos e das famílias e cada vez menos do 

Estado” (Rocha, 2005:133).  

Na verdade, ainda que o envolvimento do município na educação tenha aumentado ao 

longo dos tempos, aproximando-se do modelo de participação dos países do norte da Europa, 

as diferenças ainda são consideráveis, pois em Portugal como nos países do sul da Europa, a 

sua participação tem-se situado, sobretudo, ao nível dos investimentos nos recursos educativos 

e com funções supletivas ou consultivas do sistema educativo. 
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A esse propósito, regista-se a perspetiva de Estevão (1998) que entende que, à 

semelhança do que aconteceu noutros países mais imbuídos, ao nível do ensino, de ideologias 

neoliberais que Portugal, a inclusão de novos atores pode significar apenas um dispersar de 

poderes, a favor de uma legitimação e descentração do poder do Estado.  
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CAPÍTULO II – PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA NA 

EDUCAÇÃO 
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1. O valor da Autonomia

A par da descentralização, as questões de autonomia, participação, inovação, qualidade 

e modernização são recorrentes nos mais variados debates, quando está em causa a definição 

de políticas educativas. A descentralização liga-se necessariamente à autonomia, 

designadamente a forma e o grau de autonomia que, no âmbito de um processo de 

descentralização possa ser colocado à disposição das escolas. 

Fazendo uma análise etimológica do conceito de autonomia, constatamos que o termo 

deriva do grego (autus = por si mesmo; nomus = lei, norma) e significa autogoverno, 

autodeterminação, capacidade de autorregular os seus próprios interesses. Está relacionada com 

a ideia de “autogoverno”, faculdade que os “indivíduos têm de se orientar por regras próprias” 

(Barroso 1997:17), a capacidade que têm de atuar, livremente, sem a interferência de uma 

entidade estranha no exercício dos seus poderes e assim decidir autonomamente. Como refere 

Machado, é “o poder de se dar a própria norma” (1982:8). 

É, portanto, o conceito de autonomia que permite concluir sobre o grau de 

centralização/descentralização, na medida em que está subjacente o nível de distribuição de 

poder de decisão. Á priori, poderemos inferir que a “descentralização traduz uma situação 

inversa à da centralização, pois pressupõe maior distribuição de poder decisório o que implicará 

alterações nos núcleos de poder” (Carvalho, 2014:65). 

Para Weber, autonomia significa, ao contrário da heteronomia, que a “ordem da 

associação não é estatuída por estranhos, mas pelos próprios membros enquanto tais (não 

importando a forma em que isto se realize” (1991:31). Nesta definição, realça-se a capacidade 

de decidir, a capacidade de escolher, com independência, a orientação e o funcionamento de 

uma qualquer associação, não importando tanto a forma de constituição dos órgãos de decisão. 

Opõe autonomia a heteronomia que, nas palavras de Machado “traduz a ideia de subordinação 

a normas dadas e impostas por outrem” (1982:8). Diz, ainda, que “Uma associação heterocéfala 

pode ser autónoma e uma autocéfala, heterónoma. Também é possível que uma associação, em 

ambos os aspectos, seja, em parte, uma coisa e, em parte, outra” (1991:31), admitindo a 

existência de graus de autonomia e de autocefalia, o que nos leva a concluir que autonomia, 

apesar de ser um conceito que traduz autogoverno, não significa descentralização, pelo simples 

facto que esta pressupõe total independência e aquela inclui um caráter relacional, porque “a 
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sua acção se exerce sempre num contexto de interdependências e num sistema de relações” 

(Barroso, 1997:17).  

Os estudos realizados sobre a dinâmica das organizações, demonstram que a autonomia 

é de facto um conceito relacional, constrói-se a partir de trocas várias com os sistemas e 

subsistemas envolventes, num contexto de interdependência, através dos seus atores, pelas suas 

múltiplas pertenças. Na verdade, “O grau de relatividade que encerra prende-se com o seu cariz 

relacional, o que supõe que podemos ser mais ou menos autónomos, dependendo das relações 

a que nos referimos. Assim, os tipos de autonomia estarão dependentes do conteúdo que 

encerram” (Carvalho, 2014:67). De facto, quando se usa o termo autonomia invoca-se 

geralmente “um amplo exercício de competências próprias e exclusivas sem interferência ou 

denominação heterónima” (Sarmento, 1992:9). Contudo, este não é algo que se tenha ou não 

tenha em absoluto, havendo graus de autonomia, de acordo com o nível em que se exerce e o 

âmbito a que se aplica.  

Fernandes (1998) entende três sentidos da palavra autonomia. Num primeiro sentido, 

cujo exemplo paradigmático é o Estado nacional, representa uma coletividade ou agrupamento 

territorial que usufrui de total independência na definição dos seus interesses, na designação 

dos seus órgãos e quanto ao estabelecimento de ordem social. Num segundo sentido, associa 

autonomia e descentralização, percecionando uma coletividade ou agrupamento territorial 

autónomo, que dispõe de poderes para definir os seus interesses, designar os seus órgãos e 

estabelecer a sua ordem social, dentro dos limites estabelecidos por um ordenamento social 

mais amplo – o Estado – no controlo da legalidade, mas não a si subordinado hierarquicamente. 

No último sentido, considerado o mais restrito, as unidades organizacionais que dispõem de 

alguma margem de discricionariedade para regular a sua ordem social concreta, sem prejuízo 

de esta poder vir a ser definida de forma diferente pelos órgãos que as dirigem. 

Entendendo-se a descentralização enquanto partilha de poderes, os graus de 

centralização ou descentralização existentes no sistema assumem extrema importância, no 

sentido de que a questão é saber qual o grau da descentralização que se deve adotar.  
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2. A descentralização e a devolução de poderes na Educação

Aliada à ideia de descentralização/ autonomia surge, assim, a ideia de poder. O poder é 

um fenómeno multifacetado, sendo o seu campo semântico bastante alargado e, nesse sentido, 

há um número significativo de termos que se utiliza para o significar, dependendo das 

especificidades das situações em que o termo é empregue. 

O poder, enquanto desejo de mandar e de dominar é defendido por Weber, quando 

afirma que poder “significa toda a probabilidade de impor a sua própria vontade, mesmo contra 

resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” (1993:33), e de dominação, como 

a “probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre 

determinadas pessoas indicáveis” (1993:33). Nestas definições estão subjacentes ideias 

contrárias, na medida em que, a última perceciona o interesse ou vontade de obedecer que a 

primeira não contem. É o que se verifica no funcionamento das organizações, cujas práticas se 

tornam legítimas porque são aceites pelos seus intervenientes, na medida em que têm 

perspetivas comuns. Nessa medida, o exercício do poder é legítimo porque há um 

reconhecimento de quem o detém, convertendo-se num meio que confirma a autoridade. Deste 

ponto de vista, entende-se que a autoridade advém do poder de influência exercido que, nas 

palavras de Fisher, distingue-se do poder enquanto tal, pois o “poder é o exercício de um 

controlo, enquanto a influência é o exercício de uma persuasão” (1992:89). 

Se para Bilhim (1996) a ênfase recai na influência que é exercida e que leva à mudança 

de comportamentos, no sentido de corresponder às expectativas e vontade do outro, já Emerson 

(1962) realça a ideia de força e de oposição que Weber conferiu, ao observar que “The power 

of actor A over actor B is the amount of resistance of the part of B which can be potentially 

overcome by A” (1962, cit. por Carvalho, 2014:15). Já Toffler afirma que o poder implica algo 

mais, “Implica eficiência – utilização do menor número de recursos de poder para alcançar um 

objectivo” (1991: 28-29). 

Em todas estas definições de poder, ora mais focadas na ideia de influência, ora mais na 

ideia de recursos, encontramos um elemento incontestável que é “um princípio de hierarquia 

[…] um certo desnível nas relações que se estabelecem entre os sujeitos" (Carvalho, 2014:16), 

pois uns têm mais poder do que os outros, sendo que ninguém está desprovido de poder, pelo 

mínimo que seja, como referiu Etzioni (1974).  
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Neste sentido, percecionamos que os recursos da força ou da legitimidade não serão 

suficientes, nem mesmo “suficientemente eficazes, quando esbarram com um sujeito dotado de 

liberdade e autonomia, consubstanciada enquanto resistência na possibilidade de criar ´zonas 

de incerteza` relativamente a esta relação de constrangimento que porventura se pode exercer 

sobre si, escapando-lhe, mesmo que parcialmente” (Carvalho, 2014:18). É por isso que, 

qualquer superior quando dá uma ordem se deve preocupar em ser obedecido e, nesse sentido, 

aciona determinadas estratégias, nomeadamente a dinâmica da negociação entre as partes, 

decisão essa que, como considera Sfez “é um negócio, uma vez que se baseia na influência dos 

indivíduos” (1990:307). Está subjacente a ideia de poder como relação estratégica, que se 

caracteriza pelo facto de um dos intervenientes na relação adotar posturas não controladas pelo 

outro, mas que existe a possibilidade de adquirir do outro aquilo que pretende. Diferente é a 

ideia de poder como relação causal, na medida em que se perceciona uma causa que força um 

comportamento, numa determinada direção e o poder como relação conflitual que põe em 

evidência a presença de incompatibilidades, ainda que não sejam totais, traduzidas pelos 

interesses, orientações e motivações diferenciadas. 

Todas estas configurações de poder são consideráveis no âmbito da psicologia social e 

“a feição que as relações de poder adquirem depende da capacidade para o exercer e da 

capacidade para defender esse mesmo poder” (Carvalho, 2014:20). Contudo, a ação 

organizacional não se caracteriza como império exclusivo da estratégia e das relações de força, 

pois a ela “não são alheios determinados constrangimentos que acabam por o mediatizar e 

estabilizar, o que torna possível apresentá-lo (o poder) com graduações diferentes” (Carvalho 

2014:25). Confirma-se, assim, que o poder é um elemento real e significativo nas relações 

humanas, constituindo-se como um elemento que funciona como uma variável no processo 

decisório, em particular no contexto organizacional. Como afirma March “Quand […] nous 

penchons sur la vie des organizations, nous commençons par déterminer qui a ou n´a pas de 

pouvoir” (1991:66).  

No campo educativo, só o conceito de autonomia permite concluir sobre o grau de 

descentralização ou de poder das políticas educativas. A adoção da autonomia, como estratégia 

de qualidade permite a expressão do conflito e não teme a participação ativa no poder que será 

a expressão de diferentes interesses que operam no quotidiano.  

No que à escola diz respeito, 
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Toda a problemática que decorre sob o signo da descentralização/ autonomia 

assenta no reconhecimento da escola como um lugar central de gestão que 

perspetiva os diferentes atores educativos, inclusivamente os pais e os alunos, 

elementos integrantes da comunidade local, como reais parceiros na tomada de 

decisões e, neste sentido, uma escola autónoma é aquela que se governa a si 

própria (Carvalho, 2014:69).  

Fernandes deduz a base humana e material da descentralização na “autonomia de 

designação dos órgãos de eleição e autonomia de definição da ordem do agrupamento, ou seja, 

não subordinação hierárquica” e a segunda “justifica a reivindicação de autonomia” (1992:220). 

Na linha de vários autores, Fernandes (1992) entende que neste processo de 

descentralização há fatores a considerar, como o reconhecimento de interesses próprios de uma 

coletividade humana num certo território; a gestão desses interesses por órgãos, cujos titulares 

são eleitos pelos membros da coletividade e a não subordinação hierárquica, limitando-se o 

controlo de um órgão externo (Estado) à verificação da legalidade dos atos praticados por esses 

órgãos. 

Também Barroso compreende a descentralização, enquanto conquista de autonomia, e 

exercício de poder ao nível local, como “um processo, um percurso, construído social e 

politicamente por diversos actores (muitas vezes com interesses divergentes) que partilham o 

desejo de fazer do ´local`, um lugar de negociação/ uma instância de poder/e um centro de 

decisão” (1996:11). 

Na mesma linha de pensamento se situa Costa (1991), para quem um sistema educativo 

descentralizado, com a consequente repartição de competências entre os vários centros de 

decisão e níveis de administração é fundamental, para que a escola possa dispor de uma margem 

de autonomia suficiente para a definição e implementação do seu Projeto Educativo (PE). A 

autonomia é assim entendida como um processo coletivo de construção, traduzida na 

capacidade de elaboração de um projeto educativo, em benefício dos alunos e com a 

participação da comunidade educativa. 

Sendo a descentralização por nós encarada como um princípio, com vantagens 

marcantes a nível técnico-organizacional, a dimensão política assume particular importância no 

que concerne às alterações qualitativas que pode introduzir no sistema educativo. Num plano 

mais jurídico-administrativo, a autonomia da escola é a competência que os órgãos próprios de 

gestão da escola têm para decidir sobre matérias, do âmbito administrativo, pedagógico e 
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financeiro, ligadas à definição de objetivos, programação de atividades e aplicação de recursos. 

Ora, esta autonomia é relativa e é condicionada pelo poder de tutela da administração central. 

No plano sócio organizacional, a autonomia é um jogo de dependências e interdependências 

que uma organização estabelece com o seu meio e que definem a sua identidade. No entender 

de Macedo (1993), esta autonomia é uma propriedade inerente à própria organização social que 

lhe permite estruturar-se em função de objetivos próprios. 

Na verdade, e de acordo com as palavras de Machado, 

 

a descentralização engendra um espaço de participação e de negociação que, 

dando voz e peso às diversas autonomias sociais opõe uma barreira ao 

totalitarismo das maiorias (à autonomia electiva) e torna a democracia mais rica 

e mais humana impedindo a ´estatização`. Descentralização é com efeito, o outro 

nome da liberdade (1982:64-65).  

 

Também Lima enfatiza a intervenção, enquanto exercício de poder, porque é decidindo 

que se aprende a decidir, só assim a prática da decisão se transformará num exercício livre e 

responsável, porque só através da decisão teremos possibilidade de alcançar a autonomia e de 

nos tornarmos sujeitos autónomos. Refere que 

 

 em princípio, podemos falar de autonomia como uma capacidade de ingerência 

legítima no processo de decisão, uma autonomia em sentido político e 

democrático forte. Autonomia em oposição a heteronomia. Autonomia, deste 

ponto de vista, é auto-governação, autocontrolo, com prestação de contas, 

evidentemente, portanto ingerência legítima no processo de decisão. Os Órgãos 

escolares, os agentes educativos, teriam legitimamente a capacidade de decidir 

(2004:37). 

 

Verificamos, assim, a necessidade de recriação do ideal democrático e, nesse sentido, 

enquadra-se o Relatório para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI que se 

mantem atual. Entende a Comissão que, “Associar os diferentes actores sociais à tomada de 

decisões constitui, efectivamente, um dos principais objectivos e, sem dúvida, o meio essencial 

de aperfeiçoamento dos sistemas educativos” (1996:148-150), através da transferência de 
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poderes e responsabilidades ao nível regional ou local, estimulando assim a qualidade das 

tomadas de decisões, aumentando o sentido de responsabilidade e participação das pessoas e 

comunidades. Ao contrário das lógicas da reformas decididas centralmente, “Há que procurar 

[…] abrir as instituições educativas às necessidades da sociedade e introduzir factores de 

dinamismo nos mecanismos internos da gestão educativa” (1996:148).Trata-se de uma 

descentralização dos sistemas educativos, coadjuvada na autonomia das escolas e na 

participação efetiva dos intervenientes locais, em que o Estado assume um papel regulador, em 

conjunto com o sistema, num processo de colaboração, porque a educação constitui um bem 

coletivo que não pode ser regulado apenas pelas leis do mercado. 

3. Autonomia e Participação na Educação em Portugal

Se nos finais dos anos 60, “autonomia” e “participação” eram palavras de ordem que 

mobilizavam os movimentos sociais das fábricas, nas empresas e também nas escolas, contra o 

patronato, a burguesia, a administração e o Estado, hoje são referências constantes na retórica 

oficial dos governos de muitos países, como os EUA, o Japão, o Reino Unido, a Austrália, a 

França e Portugal, entre outros, passando a escola a ser vista como “unidade administrativa” 

(gestão centrada nas escolas), a ideia de “projecto educativo” e “unidade social” que pressupõe 

uma “comunidade educativa”. 

As grandes alterações que se verificaram nos sistemas económico, social e tecnológico, 

assim como a emergência das Ciências da Educação, originaram uma nova forma de encarar a 

escola, e a função que a mesma deve desempenhar na educação das crianças e dos jovens. As 

políticas mundiais de educação, especialmente através da OCDE e da Comunidade Europeia 

(CE), estão direcionadas para a descentralização dos poderes do Estado, isto é, pretendem dar 

cada vez mais autonomia às escolas, para que sejam motores de desenvolvimento e possam dar 

respostas mais eficazes, às necessidades das diferentes regiões em que estão inseridas. A sua 

função principal é formar cidadãos com vista a um determinado perfil, nas dimensões pessoal, 

social e cultural. 

Há, assim, um claro entendimento de que a educação não é um processo indiferente a 

valores. Persegue-se o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. A escola deixa de ser 

entendida como um serviço local do Estado, ou como uma repartição pública, dirigida do 
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exterior, para ser entendida como uma comunidade educativa, dotada de competências próprias, 

onde todos assumem responsabilidade na ação e desempenham a diversidade de funções, com 

maior liberdade. 

Em Portugal, é na década de 80 que as questões relativas à autonomia e participação das 

escolas começam a fazer parte do discurso político, altura em que o aumento do número das 

escolas, devido ao alargamento da escolaridade básica obrigatória, torna ingovernáveis as 

estruturas centrais do Ministério da Educação (ME). Primeiramente, pensa-se na transferência 

de competências do ME para as regiões, através da criação das Direções Regionais de Educação 

(Decreto Lei Nº3/87, de 3 de janeiro – Lei Orgânica do ME). Posteriormente, pensa-se na 

transferência de competências para as próprias escolas, através do Decreto-lei Nº43/89, de 3 de 

fevereiro – Regime Jurídico da Autonomia das Escolas, já prevista na LBSE que tem como 

pressuposto a posse, por parte das escolas, de “saberes e competências técnicas suficientes para 

encontrar soluções mais criativas, mais rápidas e eficazes para os seus problemas, competindo 

ao Estado definir os grandes objectivos da Educação e fazer cumprir a “norma” (ME/DES. 

p.76). Este normativo determina que a “autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um 

projecto educativo próprio, constituído e executado de forma participada, dentro de princípios 

de responsabilização dos vários intervenientes na vida escolar e de adequação a características 

e recursos da escola e às solicitações e apoios da comunidade em que se insere” (Diário da 

República, 1989:456-461), contribuindo, assim, para a formação integral dos nossos jovens. 

Na verdade, o termo descentralização surge na LBSE e na CRP, numa lógica horizontal 

da organização do sistema da administração, em contraponto com a lógica vertical da 

centralização e desconcentração que pressupõe “a existência de diversas entidades na 

Administração Pública, para além do Estado-Administração, todas participando no exercício da 

função administrativa do Estado-colectividade” (Rebelo de Sousa, 1999:139-142). Também o 

Relatório da CRSE anuncia “uma lógica descentralizada e de sentido participativo” (1988:29-

30), num exercício participado de Poder, ao recusar a lógica centralizadora da administração do 

sistema educativo, apresentando-se, assim, como uma forma de organização alternativa e uma 

possibilidade de alteração do estado das coisas. 
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3.1. A Lei de Bases do Sistema Educativo 

Como já referimos, em termos legislativos, a LBSE (Lei nº 46/86, de 14 de outubro) 

constituiu-se como um grande contributo dado à autonomia, ainda que, vários foram os autores 

que tenham referido, como tendo sido exclusivamente ao nível teórico. 

O seu enquadramento legal exprime um suporte significativo ao desenvolvimento do 

sistema administrativo do ensino, com base no princípio da descentralização. Como entende 

Fernandes (1988), a defesa da descentralização, como princípio orientador da organização 

administrativa em geral, e da administração do sistema de ensino em particular, parece pacífica, 

na medida em que a CRP aponta-a como um dos seus princípios orientadores (artigo 267º,1.2) 

e a LBSE privilegia-a. Entende que a distribuição de poderes, como princípio orientador da 

organização do sistema educativo presente na LBSE, é um princípio político inerente à 

conceção do estado democrático, assumido pela CRP. 

A LBSE veio substituir a Lei Veiga Simão, nunca regulamentada porque foi 

surpreendida pelo 25 de abril, mas que começara a ser implementada no início da década de 70. 

Teve a sua redação final e aprovação na Assembleia da República, dez anos após a entrada em 

vigor da Constituição da República (CR), em 1976, resultante do 25 de abril, em 1986. Trata-

se, assim, do enquadramento geral do sistema educativo português, em coerência com os 

princípios da Constituição e na sequência do 25 de abril, constituindo um marco muito 

importante no sistema educativo português.  

Segundo Teodoro, a normalização no campo educativo decorre sob “novo mandato, o 

do desafio europeu, que se materializa num largo período de tempo que medeia entre a tomada 

de posse do I Governo constitucional, em 1976 e a aprovação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, em 1986” (2001:391). Com efeito, esta lei estabelece como princípio que o sistema 

educativo organiza-se, de forma a contribuir para desenvolver o espírito e a prática democrática, 

através da adoção de estruturas e processos participativos, na definição da política educativa, 

na administração e gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em que 

se integram todos os intervenientes no processo educativo, em especial os alunos, os docentes 

e as famílias. Desenvolve-se ao longo de 64 artigos que se integram em 9 capítulos. Inicia-se 

com os princípios gerais (direito à Educação e Cultura) e organizativos, a educação pré-escolar 

(artigo 5º), ensinos básico e secundário (6º e 9º), ensino superior (11º), investigação científica 

(15º), modalidades especiais de educação escolar (16º), educação extraescolar (23º), apoios e 
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complementos educativos (24º), formação de docentes (30º), rede escolar (37º), regionalização 

(38º), administração do sistema educativo (43º), tempos livres e desporto escolar (48º), ensino 

particular e cooperativo (54º) e desenvolvimento da lei (59º). 

O seu artigo 7º contempla os seguintes objetivos: 

 

“- Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta 

a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de 

raciocínio, memória, espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade 

estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores da 

solidariedade social; 

- Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente interrelacionados o saber 

e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano; 

- Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar actividades manuais e 

promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de 

expressão estética, detectando e estimulando aptidões nesses domínios; 

- Proporcionar a aprendizagem de uma primeira língua estrangeira e a iniciação 

de uma segunda; 

- Proporcionar a aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o 

prosseguimento de estudos ou a inserção do aluno em esquemas de formação 

profissional, bem como facilitar a aquisição e o desenvolvimento de métodos e 

instrumentos de trabalho pessoal e em grupo, valorizando a dimensão humana do 

trabalho; 

- Fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta numa perspectiva 

de humanismo universalista, de solidariedade e de cooperação internacional; 

- Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores característicos da 

identidade, língua, história e cultura portuguesa; 

- Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e 

socio-afectiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, 

quer no plano dos seus vínculos de família, quer no da intervenção consciente e 

responsável na realidade circundante; 

- Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida 

comunitária; 

- Assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, devidas, 

designadamente, a deficiências físicas e mentais, condições adequadas ao seu 

desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades; 

- Fomentar o gosto por uma constante actualização de conhecimentos; 
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- Participar no processo de informação e orientação educacionais em colaboração

com as famílias; 

- Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição de noções de educação

cívica e moral; 

- Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos».

Tais objetivos configuram determinadas dimensões da educação básica, nomeadamente, 

a dimensão pessoal, a dimensão das aquisições básicas e intelectuais fundamentais e a dimensão 

para a cidadania. 

O nº1 do artigo 45 remete para leis especiais – a definição concreta da distribuição de 

competências entre os diferentes níveis de administração. As competências da Administração 

Central são nele definidas, sendo da sua responsabilidade, as funções de: 

“- Concepção, planeamento e definição normativa do sistema educativo e de 

adequação aos objectivos de âmbito nacional; 

- Coordenação global e avaliação da execução das medidas da política educativa

a desenvolverem de forma descentralizada ou desconcentrada; 

- Inspeção e tutela, em geral, com vista, designadamente, a garantirem a

necessária qualidade do ensino; 

- Definição de critérios gerais de implantação da rede escolar, da tipologia das

escolas e seu apetrechamento, bem como das normas pedagógicas a que devem 

obedecer a construção de edifícios escolares; 

- Garantia da qualidade pedagógica e técnica dos vários meios didácticos,

incluindo os manuais escolares”. 

No artigo 3º, alínea g) e h), do capítulo I, afirma-se os princípios organizativos do 

sistema educativo, de forma a: 

“g) Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas, 

de modo a proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado sentido 

de participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e 

níveis de decisão eficientes; 

h) Contribuir para a correcção das assimetrias de desenvolvimento regional e

local, devendo incrementar em todas as regiões do País a igualdade no acesso aos 

benefícios da educação, da cultura e da ciência”. 
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Neles estão plasmados os princípios de democraticidade e participação, enquanto linhas 

orientadoras da administração e gestão do sistema educativo, ao nível central, regional e local, 

cada um dos quais com diferentes competências atribuídas. 

Constata-se, assim, que a territorialização ganha terreno, parecendo caminhar para uma 

verdadeira Política Local, com abertura da administração educativa à descentralização e 

participação, ao nível regional, com competências próprias de atuação, reservando para a 

administração central as soluções de controlo e tutela. Apesar da LBSE reconhecer um papel 

educativo ao município, em certas áreas ou modalidades do sistema educativo, como é o caso 

da educação pré-escolar, da formação profissional, da educação especial e outras modalidades 

de educação extraescolar (artigo 43º), deixa bem claro que “continua a caber ao poder central, 

as funções de conceção, planeamento, coordenação global e avaliação operacionalização das 

ações desenvolvidas” (Fernandes, 2004:37).  

A lei é comedida na enumeração das competências genéricas do poder local, não 

referindo qualquer interação com a autarquia, ao nível do território educativo local. Contempla 

a criação de departamentos regionais de educação, conforme o artigo 1º, nº3, em que se afirma 

a existência, no sistema educativo, de uma pluralidade de centros de decisão não dependentes 

entre si, ou seja, descentralizados e com poderes próprios. E no artigo nº44, nº2 lê-se que “a 

nível regional, e com o objectivo de integrar, coordenar e acompanhar a actividade educativa, 

será criado em cada região um departamento regional de educação, em termos a regulamentar 

por Decreto-lei”. 

Segundo o ministro da educação do XI Governo constitucional, o apoio social e político 

a esta Lei significava que a educação deveria ser “prioridade nacional indeclinável”, exigindo 

um “esforço verdadeiramente nacional vivido como um esforço de geração” (1987:143), em 

que “temos todos – Governo, família, educadores, instituições da sociedade civil – de partilhar 

a responsabilidade de preparar as nossas crianças e jovens para fazer face aos desafios do século 

XXI”, como sublinhou o então Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, na Assembleia da República, 

(1987:58). 

Apesar disso, a LBSE mereceu críticas de alguns autores que consideraram ser “um 

ordenamento jurídico tardio”, como o entenderam Sousa Santos (1996) e Grácio (1991). 

Também Lima (2006) criticou este normativo, nomeadamente no que respeita aos princípios 

organizativos (Artigo 3º, b) e gerais (Artigo 3º, g), relativos às práticas democráticas e 

participativas, bem como à descentralização de estruturas, considerando-os bastante mais 
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avançados do que as opções concretas fixadas na lei, em termos de descentralização da 

administração escolar e de autonomia conferida às escolas. Entende que, apesar do artigo 45º 

integrar princípios de democraticidade e de participação no processo educativo, a lei não 

estabelece concretamente a participação dos pais dos alunos, ou das autoridades locais, nos 

órgãos de direção das escolas, assim como, relativamente a esses órgãos, se revela ambígua e, 

sobretudo, à margem da consagração da autonomia das escolas. 

Ora, é nosso entendimento que a participação deve ser encarada como um processo 

quotidiano e parte integrante da democracia na organização escolar, devendo ser também um 

instrumento de envolvimento e de corresponsabilização de toda a comunidade educativa.  

Fernandes (1996) refere que a LBSE, ainda que apresente o sistema educativo como 

descentralizado e desconcentrado, acaba por colocar os municípios a par das instituições 

privadas que colaboram, participam ou prestam serviços educativos, nomeadamente 

associações representativas das famílias, atividades sociais, culturais e outras associações e 

instituições, tal como as instituições particulares de solidariedade social. Atribui assim ao poder 

local um estatuto privado, ainda que lhe reconheça competências na criação de centros de 

educação pré-escolar e de educação especial. 

Reconhecendo a menorização a que os municípios estavam submetidos em matéria de 

educação, Lima refere: 

À intervenção autárquica em diversas áreas educativas não tem correspondido 

uma política de descentralização a nível municipal e regional, de tal forma que 

em muitos casos se pode afirmar que os investimentos realizados e as 

responsabilidades assumidas não têm paralelo no plano da participação na 

administração dos estabelecimentos de ensino (1987:16). 

Independentemente de, em termos estruturais a LBSE definir dois níveis de 

administração – o central e o regional (Artigo 44º) – para além da administração e gestão dos 

estabelecimentos de educação e ensino (Artigo 45º), este claramente subordinado aos 

anteriores, é a administração central que terá as funções mais relevantes, próprias de uma 

administração da educação centralizada (cf. nº1, artigo 45º). À administração regional caberiam 

funções de integração, coordenação e acompanhamento da atividade educativa, o que significa 

que, a haver descentralização, seria no sentido da administração central para a administração 
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regional. Como Fernandes referiu "O nível administrativo regional é o principal beneficiário da 

descentralização consignada na LBSE, devendo considerar-se o 'nível normal de administração' 

da educação" (1988:111).  

A anunciada descentralização acabará por não ter consequências, seja relativamente às 

direções regionais (desconcentradas), seja face às competências dos órgãos próprios de cada 

estabelecimento, os quais, não dotados de graus de autonomia minimamente significativos, 

permaneceriam subordinados ao centro, embora a partir de agora, através de departamentos 

pericentrais regionalmente disseminados e, por isso, com maior capacidade de exercer o 

controlo central sobre as escolas. 

Mesmo que a LBSE não consagre a autonomia dos estabelecimentos de educação e 

ensino, existem passos significativos a dar nessa direção, ainda que segundo graus variados, 

procurando uma governação mais democrática das escolas, mais perto dos atores escolares, 

simultaneamente orientada segundo os objetivos do projeto educativo nacional e do projeto 

educativo de cada escola. Está subjacente uma conceção democrática e sociocomunitária de 

autonomia, em que a escola é parte integrante da esfera pública e locus de cogovernação entre 

o Estado, a comunidade local e os atores escolares, mesmo sem necessariamente deixar de ser 

estatal e também mais autónoma, sem necessariamente ser condenada a adotar o paradigma da 

organização privada de tipo empresarial (Lima, 2005). 

De acordo com Teodoro, tendo a LBSE consagrado alguns dos mais importantes 

contributos da tradição do pensamento pedagógico português, da reflexão internacional sobre a 

democratização dos processos educativos e dos valores saídos da revolução e consagrados na 

Constituição de 1976, não introduziu grandes ruturas na estrutura do sistema escolar 

(2001:407). Fica assim evidente que a LBSE começou por significar uma inversão, 

relativamente ao modelo centralizado, tão característico da administração educativa portuguesa, 

perspetivando abertura para um sistema descentralizado, próprio dos países do norte da Europa 

(Fernandes, 1996) mas, a realidade que advém da sua publicação é a continuidade do paradigma 

do estado educador, confirmando, assim, o hiato existente entre o consagrado legislativamente 

e as práticas daí decorrentes.  
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3.2. A Comissão de Reforma do Sistema Educativo 

Para além da LBSE, o trabalho desenvolvido pela CRSE, criado através da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º8/86, publicada na série I, n.º18 em 22 de janeiro de 1986 e, 

designadamente, a criação de um grupo de trabalho, composto pelos docentes António Sousa 

Fernandes, João Formosinho e Licínio Lima, da Universidade do Minho, encarregado de 

estudar a reforma da administração e gestão das escolas, proporcionou também um contexto 

favorável à tentativa de implementação da descentralização e autonomia no sistema educativo. 

No primeiro documento que divulgou antes da aprovação da LBSE, com o título 

Projecto Global de Actividades (CRSE,1986), a Comissão assumia a necessidade de 

"descentralizar a administração educativa, tanto no plano regional e local como no plano 

institucional", de proceder ao "reforço das competências dos estabelecimentos de ensino básico 

e secundário" e à "consolidação e enriquecimento qualitativo da gestão democrática nos ensinos 

básico e secundário". A autonomia das escolas e a sua gestão participativa eram declaradas 

explicitamente, e o plano de trabalho da CRSE contemplava o "estudo das condições que 

justifiquem a atribuição de maior autonomia aos estabelecimentos de ensino não superior" 

(CRSE, 1986:44). 

Também o último documento que a Comissão produziu, e que entregou ao governo, 

intitulado Proposta Global de Reforma, admitia a "falência do modelo centralizador" 

(CRSE,1986:29) e propunha "uma ampla autonomia das Escolas, dos pontos de vista 

administrativo e financeiro e da organização e funcionamento pedagógico" (CRSE,1986: 49). 

Sem dúvida que se facultava a hipótese de atribuir maior autonomia às escolas, como forma de 

melhoria qualitativa da gestão democrática.  

O grupo de trabalho elaborou três estudos sobre a reforma da administração e gestão das 

escolas, com base na Constituição da República e na LBSE que foram publicados em setembro 

de 1988. Deles se depreende que a lei não atribui autonomia às escolas básicas e secundárias, e 

chama-se a atenção por este facto contrariar outros princípios substantivos estabelecidos pela 

lei, "que exigem, para a sua integral aplicação, a existência de um certo grau de descentralização 

a nível da escola" (Fernandes, 1988:139). É vincada a necessidade da "democratização" da 

educação, prevista na LBSE, o que implica a "distribuição de poder nas decisões educativas, 

através da descentralização dos órgãos e da participação popular na definição da política 

educativa e na direcção e gestão dos estabelecimentos de ensino" (Fernandes, 1988:107) e que 
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mesmo a desconcentração deve ser observada de forma organizada e agregada, e não 

compartimentada, constituindo-se assim como meio preparatório do processo de 

descentralização e não o contrário, um meio mais aprimorado de centralização.  

Também Formosinho argumentou que "as escolas gozarão de competências importantes 

no plano pedagógico e científico, o que implica um certo grau de autonomia nos domínios 

administrativo e financeiro" (1988:70), de acordo com a "quebra do princípio da uniformidade 

na estrutura da administração das escolas" que resultava da LBSE, designadamente através de 

agrupamentos de escolas que deviam ser incentivados (1988:85). 

As propostas da CRSE apresentadas ao Governo que, na altura, obtiveram 

discordâncias, insistirão também na necessidade de se “proceder à implementação de políticas 

de efectiva descentralização da administração educativa e da consagração legal e 

regulamentação do princípio da autonomia relativa das escolas e centros no domínio 

administrativo e financeiro" (Formosinho, 1988:550); requeria-se um novo período de estudo e 

debate da administração da educação, a partir da assunção de princípios de governação 

democrática, da reivindicação da localização da direção das escolas nos seus territórios e 

legitimação de uma maior autonomia para as instituições, traduzida na capacidade de 

elaboração e execução de um projeto educativo próprio de cada escola e a integração desta 

numa "comunidade educativa". 

Vários foram os autores que reconheceram o cariz democrático e autonómico das 

propostas apresentadas. Afonso (1999) considerava-as mesmo, um impedimento a um modelo 

que, em 1991, poderia ter reforçado as suas tendências gerencialistas e técnico-racionais, não 

fora o facto de se suceder a propostas em que o conselho de direção de cada escola surgia com 

grande centralidade, na única proposta que "optou sem ambiguidades por um órgão de direcção 

com competências para definir o projecto educativo da escola e com possibilidade de partilhar, 

desta forma, alguns poderes de direcção com o Estado, mantendo os órgãos de gestão 

subordinados a essas orientações" (1999:126).  

A questão é que na década de 80, as críticas ao centralismo e à burocracia do ministério 

da educação, resultavam de lógicas bem distintas, com objetivos políticos diversos. Para uns, 

as críticas à centralização burocrática legitimavam uma conceção de autonomia da escola 

enquanto política educativa (autonomia substantiva), de índole mais democrática e participativa 

de poderes de decisão e descentralizando democraticamente o sistema de administração escolar. 

Para outros (possíveis governantes), as críticas à burocracia do ministério integravam-se numa 
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ideologia de crítica ao Estado-providência e à administração pública, em que a descentralização 

da educação era pronunciada com a reforma do Estado e com perspetivas de descentralização e 

privatização, reduzindo a autonomia das escolas a uma técnica de gestão e a uma delegação 

política de encargos e responsabilidades (autonomia instrumental e autonomia como delegação 

política). 

Este discurso da autonomia enquanto técnica de gestão prevaleceria, e seria integrado 

numa agenda gerencialista e modernizadora, orientada pela eficácia, eficiência 

competitividade, definida em termos de racionalidade económica, desvinculando-se as 

perspetivas autonómicas de uma conceção democrático-participativa e remetendo para 

programas políticos que, noutros países, tinham colocado a autonomia e a gestão centrada na 

escola, no cerne das suas orientações gerencialistas e na introdução de novos mecanismos de 

regulação da educação pública pelo mercado.  

Barroso (1997) entende que as escolas situam-se entre a heteronímia absoluta e quase 

completa anomia, significando a primeira quando os responsáveis pela gestão das escolas se 

sentem totalmente dependentes da administração e a segunda quando se verifica a ausência total 

de normas claras, em que nem as normas da administração são cumpridas, nem o órgão de 

gestão é capaz de produzir normas e valores coletivos alternativos. Considera que a 

descentralização só se tem verificado ao nível da legislação, apelidando-a de “autonomia 

decretada”. 

4. A Autonomia na gestão das escolas no período democrático

Com base em estudos vários sobre esta temática, apercebemo-nos de que o percurso da 

administração educativa no período democrático, apesar de rodeado dos conceitos de 

descentralização, democratização, participação e autonomia, evidencia algumas tomadas de 

decisões desconcentradas, mas sempre com contornos de centralização. 

Registamos as medidas mais inovadoras em termos de distribuição de competências na 

área da educação, por parte do Estado, que tiveram lugar no período democrático, no sentido 

de objetivar a ligação ao local. Tomamos como exemplo os normativos relativos à gestão das 

escolas, verificada a partir de 1974 e as Leis Orgânicas do ME, que representam uma decisão 

política de grande alcance, afirmando valores e objetivos, assumindo prioridades, organizando 
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o sistema de administração, estabelecendo relações de poder entre o centro, as estruturas 

pericentrais e as escolas.  

A administração educativa caracteriza-se, desde o século XIX, por ser demasiado 

centralizada, destacando-se aspetos como a uniformidade burocrática e a não participação dos 

atores diretamente nas decisões, uma vez que nunca existiram órgãos regionais de Governo com 

autonomia (Lima 1987). O Estado Novo acentuou estas características, com um Estado 

excessivamente centralizador. E só em 1976, com a Constituição, se consagra a regionalização 

e a descentralização de competências, a autonomia do poder local. 

Apesar disso, a realidade atual mostra que o poder local continua a depender do poder 

central, parecendo-nos que a verdadeira descentralização de competências está por acontecer, 

mantendo-se o sistema educativo com grandes dificuldades em dar respostas adequadas, face 

ao surgimento de novos desafios, decorrentes da massificação do ensino. Dificuldades que 

aumentaram com a assunção dos conceitos de democracia, baseados na participação mais 

permanente e efetiva das pessoas na construção das suas realidades, sobretudo a partir da 

revolução dos cravos e da aprovação da Constituição em 1976 (Pinhal, 1997).  

 

4.1. Período entre 1974 e 1976 

 

Antes deste período a legislação é bastante parca, destacando-se a reforma do Ensino 

Liceal de 1936 e o Estatuto de 1947, sendo que a primeira consagra a ideologia corporativa e 

uma organização fortemente controlada, do ponto de vista político-administrativo, com intuitos 

de mobilização dentro da ordem estabelecida e o segundo acentua sobretudo as vertentes de 

controlo burocrático (Lima, 1998). 

Registamos a Lei nº5/73, de 25 de julho, a Reforma de Veiga Simão, que contém alguns 

aspetos comuns à LBSE, aprovada em 1986, como a educação pré-escolar, o alargamento da 

escolaridade obrigatória para oito anos, a diversificação curricular no ensino secundário, a 

preocupação do ensino com a componente local e regional e a educação planificada, tendo em 

conta as necessidades regionais e nacionais. Estas duas leis divergem na distribuição de 

competências no “conceito de democratização porque não refere a alocação do poder entre os 

diferentes órgãos e estruturas da administração, o que se percebe pelo diferente papel do Estado: 
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autoritário, ditatorial e centralizado, em 1973; e democrático e ‘descentralizado’ em 1986” 

(Sousa Fernandes, 1988:107). 

Também tiveram lugar a publicação do Decreto-Lei nº254/72, de 27 de julho, sobre a 

gratuitidade da escolaridade obrigatória, o Decreto nº68/73, de 26 de fevereiro, que regulamenta 

a transformação dos postos escolares em escolas, o Decreto-Lei nº513/73, de 10 de outubro que 

revê as estruturas dos estabelecimentos de ensino preparatório e secundário e das escolas do 

magistério primário, referindo que têm autonomia administrativa, em obediência à 

contabilidade pública e sob superintendência da Direção Geral da Administração Escolar 

(DGAE) e o Decreto-Lei nº524/73, de 13 de outubro que alarga a gratuitidade do ensino aos 

dois anos do ensino preparatório e aos dois anos subsequentes. 

No período entre 1974 e 1976, as escolas, imbuídas de um espírito reflexivo e crítico 

movimentavam-se, no sentido de contestarem as relações de poder e todos os instrumentos de 

controlo do poder central, concretizando, desta forma, a descentralização da administração, com 

a transferência de poderes de decisão para as escolas. Era o período que contemplava a 

revolução de 74 e os valores de democracia, participação e autonomia, em que surgiram 

movimentos nas escolas, tendo como objetivo acabar com a ordem instituída no Estado Novo, 

depor as suas estruturas, saneando os reitores e diretores escolares, promovendo a participação 

dos professores, alunos e funcionários, através da realização de assembleias de escolas (Lima, 

2006). De facto, a revolução de 25 de abril trouxe profundas alterações ao sistema educativo e, 

nas escolas, as relações de poder existentes entre os vários atores são alteradas. Vários autores 

o afirmam, nomeadamente Lima refere “um movimento de participação docente e discente

polifacetado, contraditório e conflituante, […] em torno da conquista do poder e de autonomia 

face à administração central” (1998a:204), ou Stöer “ao contrário do que podia pensar-se, o 

ensino […] liderou processo revolucionário” (1986:63-64). Na verdade, não se tratou de 

transferência ou delegação de poderes à escola. Esta é “que se apropriou progressivamente de 

poderes de decisão, exerceu uma autonomia não concedida, mas antes conquistada pela acção, 

reclamada e ensaiada na prática, através de processos de democracia directa” (Lima, 2001:57). 

Tratou-se de uma autonomia da escola caracterizada pela "deslocação do poder" do ministério 

para os atores escolares (Stoer, 1986). 

Na realidade, não se falando de autonomia, mas preferencialmente de gestão 

democrática, ou de autogestão pedagógica, na realidade, foi de autonomia que se tratou, quando 

em muitas escolas, se operou um ensaio autogestionário e se passou a exercitar uma autonomia 
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de facto, embora não de jure, através de processos de mobilização, de participação que 

afrontaram os poderes centrais (Grácio, 1981; Fernandes, 1985; Stoer, 1986, Lima, 1988, 1992, 

1999, 2002; Sanches e Nadai, 1995; Sanches, 2004; Teodoro, 2004). O afastamento de reitores 

e diretores, que ocorreu em diversas escolas, e a sua substituição por órgãos colegiais com 

distintas designações, composições e processos de eleição variados, a abertura à participação 

de professores, alunos e funcionários, a realização das assembleias gerais, plenários de 

professores, as decisões em diversas áreas, como manuais, conteúdos curriculares, formas de 

avaliação, calendário escolar, regras de comportamento, confirmaram a existência de uma 

autonomia praticada, embora não decretada, com efetiva expressão no plano da ação 

organizacional ( Lima, 2006). 

A este propósito, Carvalho também refere que “ O período que se seguiu à Revolução 

de 25 de abril de 1974 testemunha esta enorme capacidade dos atores em dominarem as zonas 

de incerteza que o contexto político então propiciava, tornando-o sintomático da libertação do 

sujeito da opressão que tolha “o exercício da iniciativa” (2014:75).  

O surgimento de dinâmicas caracterizadoras de uma autonomia de facto, praticada nas 

escolas, à margem da iniciativa e do controlo do aparelho político e administrativo central, 

conduziu o governo a uma legalização retrospetiva das comissões de gestão, entretanto eleitas 

e em funções, contribuindo, assim, para a consagração jurídico-formal do processo e para a sua 

generalização a quase todas as escolas do país. O Decreto-Lei nº 221/74, de 27 de maio, foi a 

forma do ME normalizar a situação que então se vivia nas escolas. O seu Preâmbulo aponta 

para a “necessidade urgente de apoiar iniciativas democráticas tendentes ao estabelecimento de 

órgãos que sejam verdadeiramente representativos de toda a comunidade escolar”. Este 

normativo vem “legalizar retrospetivamente os órgãos de gestão entretanto eleitos já em 

funções em muitas escolas, atribuindo-lhes a designação de “comissões de gestão” (Lima, 

2000:49). 

No período pós 25 de abril de 1974, destaca-se o Decreto-lei nº203/74 de 15 de maio, 

da Junta de Salvação Nacional, diploma referente ao Programa I Governo Provisório, cuja 

respetiva orgânica estabelecia referências às autarquias, nomeadamente na irradicação do 

analfabetismo.  

No final do ano de 1974, através do Decreto-Lei n.º 735-A/74, de 21 de dezembro, o 

governo voltará a legislar, no sentido de parar as práticas autonómicas, com um "modelo de 

gestão" uniforme, baseado na criação de três órgãos (conselhos diretivo, pedagógico e 
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administrativo), na consagração do carácter eletivo e colegial do conselho diretivo, na proibição 

das assembleias e dos plenários com carácter deliberativo, na subordinação dos órgãos às 

políticas centralmente definidas. Este normativo que institui uma nova filosofia organizacional 

das escolas, interpelada pelo fator hierárquico, vigorará até ao surgimento do Decreto-Lei nº 

769-A/76, de 23 de outubro (Lima, 2006).

Em 1976, com a publicação deste decreto, também intitulado de “decreto de Gestão 

Cardia”, dá-se início ao período “da gestão democrática”, como argumentam vários autores. 

Este normativo regulamentou o funcionamento dos órgãos de administração e gestão dos 

estabelecimentos oficiais dos ensinos preparatórios e secundários (conselho diretivo, conselho 

pedagógico e conselho administrativo) e as suas competências e marca o fim do período 

revolucionário, pelo seu carácter estabilizador da vida das escolas. Repõe o autoritarismo da 

administração central, menosprezando as experiências com algum cariz de autonomia 

anteriormente experimentadas, associando-as à desordem e ao caos total nas escolas (Lima, 

2007).  

Apesar do Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro proceder à institucionalização da 

gestão democrática das escolas que se desenvolverá ao longo de mais de duas décadas 

(formalmente, até à publicação do Decreto-Lei n.º 155-A/98,de 4 de Maio), garantindo um 

importante princípio democrático – a eleição de órgãos colegiais de gestão das escolas, 

valorizando o papel das associações de pais e encarregados de educação, evidenciando assim 

“abertura” da escola à comunidade, simultaneamente, irá consagrar um sistema centralizado de 

administração e um governo heterónomo das escolas. A gestão ´verdadeiramente democrática` 

que se afirma procurar alcançar, irá revelar-se, ao longo dos anos, como muita gestão para 

reduzida democracia. Como referiu Lima "Cedeu-se aos professores o quase exclusivo das 

tarefas de gestão corrente, mas por outro lado, tirou-se os poderes de decisão sobre políticas 

escolares, diferentes formas de organização diferenciadas, projetos próprios, etc., tendo-se 

ainda isolado as escolas das respetivas comunidades e da participação substantiva de outros 

atores sociais”(2006:12). 

Como entende Formosinho (1989), alcançou-se, desta forma, uma síntese criativa entre 

elementos simbólicos de raiz democrática, cedo limitados à prática de rituais eleitorais 

desprovidos de programas e da possibilidade de os apresentar, e a tradição centralista que 

sempre conferiu a cada escola o carácter de extensão do centro ou de "serviço local", periférico, 

subordinado e hétero governado.  
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As mudanças feitas nas escolas, por via da consagração de uma gestão democrática 

insular, em termos de governo e autonomia, estabelecendo implicitamente como verdadeiros 

órgãos de direção, limitadas à eleição dos conselhos diretivos, foram insuficientes para 

transformar o centralismo e o autoritarismo da administração, travando uma gestão mais 

democrática e participada das escolas. As práticas democráticas e descentralizadas foram 

afastadas e foram muito dificultadas a participação ativa dos atores escolares e a integração 

comunitária das escolas.  

Como refere Carvalho, o ministro Sottomayor Cardia “não teve em conta as 

reivindicações que vinham sendo feitas em prol da autonomia e do poder de decisão” (2014:75), 

que corresponderam a um período de autonomia substantiva, a que Lima apelidou de 

autogestionário, referindo que “Ficava clara a inexistência de um projecto de descentralização 

do ministério da educação, de autogestão pedagógica, de autonomia das escolas e de devolução 

de certos poderes do centro para as periferias” (2006:13).  

 

4.2. Período entre 1976 e 1986 

 

A partir de 1976, ano coincidente com o início da normalização constitucional 

(aprovação da primeira Constituição Política da República Portuguesa), vive-se um período de 

mudanças na própria vida política e social do país e, no contexto das políticas educativas, 

significou o retorno ao controlo centralizado. Pois, como refere Carvalho, 

 

Sob o rótulo da democracia e da participação, as reformas que mediaram 

entre o ano de 1976 e os inícios da década de oitenta foram decretadas por 

instâncias superiores que afastadas da realidade, produziram soluções dela 

distanciada, provando, mais uma vez, que as expectativas alheias, paralelas às dos 

actores que vivenciam a realidade educativa nas suas práticas, não frutificam, 

apenas servem para confirmar o paradigma de centralização política e 

administrativa (2014:82). 

 

Na década de oitenta verificaram-se alterações significativas, sendo a mais 

emblemática, como o já referimos, a publicação da Lei nº 46/86, de 14 de outubro – a LBSE, 

que representou grandes mudanças no sistema educativo, sendo considerada como a grande 
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“Reforma Educativa”. Como refere Afonso (1998:33-349), “a reforma educativa surge e 

desenvolve-se como um projecto político extremamente ambíguo”, na medida em que se 

contextualiza no período da entrada de Portugal na CEE, expansão de algumas políticas sociais 

e de forte democratização de acesso e sucesso da educação.  

A LBSE passa a ser entendida “como uma distribuição de poder nas decisões educativas, 

através da descentralização dos órgãos e da participação popular na definição da política 

educativa” (Sousa Fernandes, 1988:107). Em termos estruturais esta lei prevê dois níveis de 

administração – o central e o regional (artº44º), estando a este subordinado a administração e 

gestão dos estabelecimentos de educação e ensino (artº45º) e ao central eram confiadas as 

funções mais relevantes, como conceção, definição, planeamento, coordenação global, 

avaliação, inspeção, garantia de qualidade (Lima, 2007:30). No entanto, a anunciada 

descentralização não se concretiza, quer relativamente às direções regionais (desconcentradas), 

quer relativamente às escolas, cujos graus de autonomia não são minimamente significativos, 

continuando assim subordinadas ao centro, mas agora com maior controlo, através dos 

departamentos regionalmente difundidos ( Lima, 2006). 

É instituído o Conselho Nacional da Educação, com a publicação do Decreto-Lei n.º 

125/82, de 22 de abril. Este órgão (constituído pelos parceiros sociais e educativos, partidos 

políticos, pais, estudantes, escolas, universidades, sindicatos, associações científicas e 

profissionais) é independente, e é de consulta e aconselhamento em matéria de política 

educativa, com o objetivo de contribuir a para a melhoria do sistema educativo nacional e para 

a preservação do superior interesse público na conceção e na implementação das reformas 

educativas que garantam a liberdade de aprender e de ensinar. No Capítulo VI, artigo 46º, pode 

ler-se que este tem “funções consultivas, sem prejuízo das competências próprias dos órgãos de 

soberania, para efeitos de participação das forças sociais, culturais e económicas na procura de 

consensos alargados relativamente à política educativa, em termos a regular por lei”. 

A lógica da descentralização da administração e de autonomia das escolas, em forma de 

propostas, configuravam também as ideias dos elementos que integram, em finais da década de 

80, o grupo de trabalho (GT), no âmbito da CRSE – a Proposta Global de Reforma do Sistema 

Educativo, mas não foram acolhidas. E a verdadeira autonomia não se concretizou, pois, como 

apropriadamente observou Barroso, a autonomia da escola "não preexiste à acção dos 

indivíduos" (1996:186). 
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4.3. Período entre 1986 e 1996 

 

As propostas de reforma da administração escolar, elaboradas em1987 e 1988 no âmbito 

da CRSE, foram objeto de uma receção por parte do governo, consideravelmente diferida no 

tempo, pouco expressiva no que concerne às marcas inscritas na nova legislação e, globalmente, 

limitada a certos conceitos discursivos, sem correspondência substantiva no que se refere a 

temas políticos e organizacionais (Lima, 2007). 

O governo optaria pela introdução de mudanças morfológicas na administração de tipo 

centralizado e concentrado, buscando a ´modernização` do sistema, sem qualquer alteração no 

paradigma de administração centralizada ( Lima, 2006). É exemplo disso, a aprovação de uma 

nova orgânica do ministério da educação (Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de janeiro), em total 

oposição às perspetivas reformistas da CRSE que, “apesar de imbuídas de um novo fôlego 

reformista, não tiveram impacto a nível governamental”, como acabariam por confirmar o 

Decreto-Lei nº172/91, de 10 de maio e o Decreto-Lei nº43/89 - o regime jurídico da autonomia 

das escolas preparatórias e secundárias públicas, que ficaria conhecido por decreto da 

autonomia e que a consagraria formalmente (Carvalho, 2014). 

O Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de janeiro, limita-se a uma "redefinição organizacional" 

que procura alcançar uma maior eficácia do poder central, introduzindo numa maior escala, 

novas instâncias de desconcentração, apesar do seu preâmbulo conter um conjunto de críticas 

que eram partilhadas pela CRSE, como a complexidade, desarticulação e centralização do 

ministério da educação. As direções regionais são definidas como "órgãos desconcentrados de 

coordenação e apoio dos estabelecimentos de ensino" (artigo 26º), tendo sido mais tarde 

estruturadas, segundo o Decreto-Lei n.º 361/98, de 18 de outubro, e definidas como "serviços 

regionais desconcentrados", atuando nas áreas pedagógica, de pessoal docente e não docente, 

de equipamentos e de recursos educativos e do apoio socioeducativo, atuando em nome dos 

serviços centrais mas sem poderes próprios de decisão. Portanto, as direções regionais não 

correspondem aos ditos "departamentos regionais" previstos na LBSE, como estruturas 

descentralizadas e autónomas, a criar no quadro das futuras regiões administrativas, embora o 

diploma o refira (artigo 27º).  

O governo definia, assim, um quadro político-institucional que reforçava uma 

reorganização do centro e de suas estruturas pericentrais, com vista à manutenção e ao aumento 

da sua capacidade de controlo sobre as escolas, ignorando alguma autonomia das mesmas. Será 
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esta desconcentração, regionalmente dispersada, que substituirá a anterior organização de tipo 

concentrado e não uma alternativa descentralizada, conforme previsto na LBSE e nas propostas 

da CRSE ( Lima, 2006).  

Neste contexto político e administrativo serão publicados dois diplomas em 1989 e em 

1991 respetivamente, sobre o "regime jurídico de autonomia das escolas" (Decreto-Lei n.º 

43/89, de 3 de fevereiro) e sobre o "regime jurídico de direcção, administração e gestão escolar” 

(Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de maio de 1991). 

O Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro pretende "inverter a tradição de uma gestão 

demasiado centralizada" e transferir "poderes de decisão para os planos regional e local". Mas, 

no que concerne às escolas (2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário), afirma-se 

que estas constituem entidades decisivas, embora "no contexto de uma mais ampla 

desconcentração de funções e poderes". O "reforço da autonomia das escolas" será alcançado, 

aparentemente, sem se proceder a uma descentralização da administração do sistema escolar, 

mantendo a orgânica de 1987 e toda a legislação em vigor, limitativas da tomada de decisões 

pelos órgãos escolares. É afirmado que a "autonomia da escola se concretiza na elaboração de 

um projecto educativo próprio (artigo 2º), constituído e executado de forma participada", 

exercendo-se através de "competências próprias em vários domínios", transferidas de forma 

"progressiva" e evitando ruturas (Lima, 2006).  

Para Fernandes (1989), o regime de autonomia menciona competências das escolas de 

forma ambígua, sem remeter para órgãos concretos, assumindo mais o estatuto de "declaração 

de intenções" a concretizar no futuro (Lima, 1992:311) do que de instrumento normativo de 

uma efetiva descentralização, tanto mais que a autonomia da escola, a desenvolver nos planos 

cultural, pedagógico e administrativo, deve obviamente ocorrer "dentro dos limites fixados pela 

lei" (artigo 2º, ponto 3), isto é, no sentido contrário ao da autonomia das escolas. Os discursos 

ocos sobre autonomia da escola, sem nomear órgãos, sem esclarecer as competências que 

passariam a exercer, marcarão igualmente o regime jurídico da direção, administração e gestão 

escolar. 

Mas é com o Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de maio de 1991 que se consagram os 

princípios de participação, democraticidade e integração comunitária, com a participação dos 

pais e encarregados de educação e dos representantes locais no “Conselho de Escola”, agora 

definido como "órgão de direcção" (artigo 7º), com respetivas atribuições e competências que 

a CRSE havia proposto. A própria função de representação da escola caberá agora ao "director 
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executivo", concedendo a este órgão unipessoal o maior protagonismo, sendo o elo de ligação 

com a administração central e regional, o representante da administração central. 

A este propósito, Manuela Teixeira escreve: 

 

É com este decreto-lei que o poder passa, de facto da Administração para a escola, 

porque o Decreto-Lei nº43/89 não é mais do que um “decreto-discurso”, porque 

ao estipular no seu Preâmbulo que o exercício dos poderes atribuídos pelo 

presente diploma à escola serão efectivamente concretizados no contexto da 

definição das estruturas da direcção e gestão das escolas, […] a entrega da 

autonomia às escolas fica, assim, dependente da definição da administração da 

mesma, o que só com o decreto-lei de 10 de Maio de 91 finalmente vem a ocorrer 

(1992:21). 

 

Este normativo vem clarificar a distinção entre direção e gestão, os campos de 

autonomia para a escola e a participação dos pais e encarregados de educação, entendendo a 

escola como comunidade educativa. Porém,  

 

Este novo modelo de gestão que o diploma desenha não passa de uma reprodução 

do ´velho modelo`, deste só diferindo em termos morfológicos, por não se fazer 

acompanhar de medidas paralelas de alteração no sistema educativo, pese embora 

o facto de conferir maior abertura à participação de outros atores educativos, 

mesmo que externos às escolas (Carvalho, 2014:86). 

 

Este "novo modelo " revela-se como a continuação do regime, em termos de autonomia 

das escolas. Ambos se inscrevem na mesma tradição política e administrativa centralizada e 

dependem exatamente do mesmo quadro jurídico-formal que não sofreu qualquer medida de 

descentralização. Foi alvo de duras críticas, não apenas quanto às suas soluções 

organizacionais, mas sobretudo quanto à política e administração centralizada que o originou. 

Não foi generalizado, devido às insuficiências reveladas na sua avaliação e divergências sobre 

a sua aplicação.  

No relatório final do Conselho de Acompanhamento e Avaliação (CAA), criado pela 

Portaria n.º 812/92, de 18 de agosto, são muitas as críticas relativas às ideias mestras deste 

modelo, apontando para uma falta de coerência do articulado do decreto-lei com o inscrito no 

preâmbulo, para a excessiva regulamentação, para a ambiguidade das competências dos 
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principais órgãos de gestão, para a menorização das dimensões pedagógicas e para a 

ambiguidade no processo de recrutamento do diretor executivo. 

Relativamente à autonomia das escolas, pode-se ler: 

"Não parece possível consagrar e regulamentar a autonomia das escolas/áreas 

escolares através, exactamente, dos mesmos processos, regras e linguagens que 

sempre serviram, no passado, objectivos políticos antagónicos; ou seja, definir 

primeiro todas as regras, sem excepção, e esperar depois por um exercício de 

autonomia, quando este envolve, desde logo, a possibilidade de intervenção na 

própria produção de regras" (CAA, 1997:18).  

Conclui que a administração permaneceu "fortemente centralizada", limitando assim "o 

espaço político de que a escola tem de dispor para formular um verdadeiro projecto educativo" 

(CAA, 1997:18). Apresenta recomendações, como: a introdução de grandes alterações na 

administração central e regional da educação, de modo a existir uma efetiva transferência de 

competências para as escolas, a adesão voluntária a um novo regime de autonomia, sob 

contratualização com a administração central, a realização de formação em administração 

escolar, aberto a atores internos e externos às escolas e considera que o ´modelo` em 

experimentação não deve ser generalizado, o que veio a acontecer, como já referimos. 

A referida estratégia pós-reformista (Lima, 2000), com a designação de "neo-

reformista" (Afonso, 2000), acabaria por decidir não generalizar o "modelo" instituído pelo 

Decreto-Lei n.º 172/91, tal como o CAA tinha proposto, preferindo iniciar um novo processo 

de estudo, debate e produção legislativa que viria a culminar em 1998, com a aprovação do 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio. 

Assim, num contexto global de administração centralizada-desconcentrada, a autonomia 

da escola permanecia parada desde a aprovação da LBSE (1986) e das propostas reformadoras 

da CRSE (1987-1988) (Lima, 2006). 

O Decreto-Lei nº133/93, de 26 de abril, a vigorar durante todo o período de governação 

do Partido Socialista, será a Lei Orgânica que aprofundará a anterior estratégia de 

desconcentração (direções regionais e centros de área educativa), de modo a garantir a 

descentralização de poderes, numa perspetiva gerencialista, centrada nas questões de 

modernização, racionalização e desburocratização, anulando, assim, o sentido de 

regionalização e o impacto do Decreto-Lei nº43/89, de 3 de Fevereiro e do Decreto-Lei 
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nº172/91, de 10 de maio, porque “ambos ficavam dependentes de um contexto macropolítico, 

jurídico e administrativo que se revelava profundamente contraditório” (Lima, 2007:43). As 

pressões de execução caberão às direções regionais de educação (Decreto-Lei n.º 141/93) e aos 

centros de área educativa (Portaria n.º 79-B/94) – 1º e 2º níveis de desconcentração e, por 

último, a cada escola, enquanto locus de reprodução normativa. Esta orgânica de 1993 garantirá 

a recentralização de poderes, por controlo remoto, recusando qualquer lógica democrática de 

descentralização e de autonomia das escolas ( Lima, 2006).  

 

4.4. Período entre 1996 e 2006 

 

Sob o lema "humanizar a escola, democratizar oportunidades, construir a qualidade", o 

Programa Eleitoral do XIII Governo, apresentado pelo Partido Socialista às eleições legislativas 

de 1995, assumia a educação como prioridade governativa e rejeitava as lógicas inerentes ao 

conceito de "reforma educativa". É a conhecida “paixão pela educação” do então Primeiro-

ministro, António Guterres. Traçava um diagnóstico muito negativo da situação da educação 

portuguesa e, no que se refere à administração, entendia que o ministério apresentava uma 

estrutura ineficaz, "devido a sobreposições de funções e ausência de clarificação de 

competências entre os Serviços Centrais e Regionais", sem qualquer referência à situação das 

escolas.  

Será no capítulo das medidas propostas que encontraremos menção à negociação de um 

"Pacto Educativo", à reformulação do sistema de administração e gestão da educação, ao 

desenvolvimento de mecanismos apropriados a um "maior protagonismo do poder local, numa 

perspectiva de descentralização" e ao "reforço da autonomia das escolas, valorizando o projecto 

educativo, a organização pedagógica flexível e a sua adequação à diversidade dos alunos e dos 

contextos sociais" (PS, 1995, pp. IV-8-9). O texto do Pacto Educativo (PE) estruturava-se em 

quatro capítulos, constando do 1.º as bases do acordo; do 2.º os princípios gerais do pacto; do 

3.º os objetivos estratégicos e do 4.ºos dez compromissos para a ação. Neste último capítulo, o 

PE propunha “Descentralizar as políticas educativas e transferir competências para os órgãos 

do poder local” (1996:15). 

É, assim, proposta a territorialização que seria reforçada no Despacho nº130/ME/96, de 

8 de julho de 1996, nomeadamente no seu Preâmbulo, em que se lê que no “quadro das 
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orientações definidas no Programa do Governo e reafirmadas no Pacto Educativo, é dado 

especial relevo à necessidade de reforçar a dimensão local das políticas e da acção educativa”. 

Nos termos deste normativo, o governo encarrega João Barroso, de realizar um estudo 

prévio sobre um “programa de reforço de autonomia das escolas” que foi publicado em 

fevereiro do ano seguinte (Barroso, 1997). Entre outros aspetos, deveria "propor um programa 

de execução para o reforço da autonomia das escolas que tenha em conta a diversidade de 

situações existentes e a necessidade da sua gradualização" (Lima, 2006:29).  

Este estudo, com o título Autonomia e Gestão das Escolas é relevante, do ponto de vista 

político e conceptual. Está organizado em duas partes: a primeira subordinada aos "Princípios 

e orientações gerais", onde se defende um processo gradual de autonomia, sob contratualização, 

e a segunda parte é dedicada às "Propostas", numa perspetiva de um "diploma-quadro", 

deixando a cada escola a definição de diversas estruturas de gestão intermédia. Tomando por 

referência o princípio da "territorialização das políticas educativas", Barroso defende um 

processo gradual e contratualizado de "reforço da autonomia das escolas", prevendo a 

"celebração de contratos de autonomia" em duas fases, na medida em que as escolas se 

encontram em situações variadas, com recursos desiguais e motivações diferentes, quanto ao 

seu exercício. Em termos mais gerais, o estudo prevê também um processo de transferência de 

competências para as autoridades locais, o que, na perspetiva do autor, implicava sérias 

mudanças nos serviços centrais e regionais do ministério e que uns e outros deverão assumir o 

estatuto de agentes de mudança e não de agentes do seu bloqueio (Barroso, 1997).  

Lima (2007) considera que este estudo é importante do ponto de vista político e 

conceptual, pois inclui várias perspetivas dos trabalhos da CRSE que são retomadas no relatório 

final da CAA, mas não crê, numa possível mudança global e profundada da administração da 

educação que pudesse vir a contribuir para a autonomia das escolas.  

Com base nesse “Estudo Prévio” e nos pareceres do CNE, é publicado o Decreto-Lei 

nº115-A/98, de 4 de maio – “Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”, alterado 

pela Lei nº24/99, de 22 de abril que vem introduzir alterações estruturais e morfológicas 

significativas face ao regime instituído em 1976. 

Com a publicação deste Decreto-Lei, culminava, assim, o programa de execução para o 

reforço da autonomia das escolas, um ano após a publicação do Despacho nº27/97 de 2 de junho 

de 1997 que, conforme o inscrito no seu Preâmbulo, visa o “reordenamento da rede da educação 
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pré-escolar e dos ensinos básico e secundário” e “A progressiva descentralização da 

administração educativa para os níveis regional e local, como condição de modernização e 

renovação”. A nova política é a territorialização das políticas educativas, apostando na 

autonomia das escolas e descentralização, ou seja, no aumento das competências dos 

organismos locais na área da educação. Pode-se ler no seu Preâmbulo que a autonomia das 

escolas e a descentralização “constituem aspectos fundamentais de uma nova reorganização da 

educação, com o objectivo de concretizar na vida da escola a democratização, a igualdade de 

oportunidades e a qualidade de serviço público da educação”. Aponta para "a concepção de 

uma organização da administração educativa centrada na escola e nos respectivos territórios", 

valorizadora dos projetos educativos das escolas, da dimensão local das políticas educativas e 

da participação de toda a comunidade (de professores, pais, estudantes, pessoal não docente e 

representantes do poder local). Como refere Lima, é apresentada a "escola enquanto centro das 

políticas educativas", construindo a sua autonomia "a partir da comunidade em que se insere" 

e "contando com uma nova atitude da administração central, regional e local", no sentido de 

que "o reforço da autonomia não deve […] ser encarado como um modo de o Estado aligeirar 

as suas responsabilidades" (2006:38). 

Pretende-se potenciar as escolas, como centro privilegiado das políticas educativas, 

cabendo à administração educativa uma ação de regulação e apoio. Prevê a criação de 

agrupamento de escolas, resultantes das dinâmicas locais e do levantamento das necessidades 

educativas, através da elaboração das cartas educativas concelhias. Aponta a autonomia e a 

descentralização como meios para a melhoria da qualidade do serviço e maior democratização 

na escola, conforme o seu artigo 3º, em que a autonomia surge como "o poder reconhecido à 

escola pela administração educativa de tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, 

administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu projecto educativo e em função 

das competências e dos meios que lhe estão consignados", estando prevista a realização de 

contratos de autonomia de primeira fase e, após avaliação, que venham eventualmente a 

celebrar contratos de segunda fase, onde se prevê um aprofundamento das competências, 

traduzindo-se na autonomia das escolas, plasmadas também nas estruturas organizacionais 

criadas, designadamente a "assembleia", o "conselho executivo" ou "director", o "conselho 

pedagógico" e o "conselho administrativo" (Lima, 2006:32).  

O Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de maio de 1998 simboliza, assim, uma nova etapa 

para os municípios ao nível da educação, pois deixam de ser simples apoiantes financeiros das 
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escolas e do sistema educativo, para começarem a ser reconhecidos como parceiros, na 

definição da política educativa. Lê-se no seu Preâmbulo que 

O desenvolvimento da autonomia das escolas exige, porém, que se tenham em 

consideração as diversas dimensões da escola quer no tocante à sua organização 

interna e às relações entre os níveis central, regional e local da Administração, 

quer no assumir pelo poder local de novas competências com adequados meios, 

quer ainda na constituição de parcerias socioeducativas que garantam a iniciativa 

e a participação da sociedade civil. 

Este normativo vem enquadrar os Agrupamentos de Escolas (AE), sendo apresentadas 

razões pedagógicas, bem como a necessidade de acabar com o isolamento de muitas escolas 

(artigo 5º) e é definida a metodologia a adotar no processo de reordenamento da rede educativa 

(artigo 8º). Os municípios passam a participar no processo de ordenamento da rede educativa, 

sendo, no entanto, competência dos Diretores Regionais de Educação a elaboração das 

propostas de criação. A intervenção da autarquia local adquire uma maior dimensão, com a 

criação dos “Conselhos Locais de Educação”, hoje denominados “Conselhos Municipais da 

Educação” e suas competências, nomeadamente a elaboração da carta educativa a integrar nos 

planos diretores municipais (número 2, artigo 19º) e a introdução dos “territórios educativos” e 

dos “contratos de autonomia”. 

A esse propósito, Carvalho refere que “A necessidade de respeitarem dinâmicas locais 

nunca fica ausente da retórica normativa, que existe em contraciclo com a força do aparelho 

administrativo que continua no sentido do autoritarismo e da centralização da tomada de 

decisão” (2014:97). 

Também Lima afirma que um dos problemas do diploma reside “no seu carácter 

essencialmente retórico e instrumental da autonomia […] técnica e processual de execução […] 

mais compatível com a tradição de uma escola governada heteronomamente do que de uma 

escola governante, dotada de graus de autonomia legítima” (2004:20). 

Este normativo mereceu algumas críticas, pelas contradições que integrava. Insiste 

numa mudança isolada, de tipo “insular”, sem proceder à mudança global do sistema de 

administração da educação, nomeadamente a concentração de poderes de decisão, adiando, uma 

vez mais, políticas verdadeiras de descentralização, apesar da retórica descentralizadora e 

autonómica desenvolvida. É exemplo disso a aprovação dos regulamentos internos, em que a 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

92 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

administração regional assumiu uma postura hierárquica, uniformizando regras, à semelhança 

da lógica vertical imposta na realização dos agrupamentos das escolas (Artigo 5º).  

Com base nos estudos de avaliação realizados (Barroso, 2001) verifica-se um "excesso 

de intervenção" da administração, para um processo de homologação dos novos regulamentos 

que implicou alterações do texto inicialmente proposto pelos órgãos escolares em cerca de 90% 

dos casos (entre os inquiridos), acarretando desgaste, desmotivação, demasiado tempo e muito 

pouca participação dos alunos. Consequentemente, o projeto educativo da escola tende a ser 

transformado num mero documento, pouco substantivo para o quotidiano das escolas e a 

assinatura de contratos de primeira fase aguardam indefinidamente pela sua aprovação, por 

portaria, de uma "matriz dos contratos", conforme Decreto-Lei n.º 115-A/98, Artigo 52º, n.º 4, 

(Lima, 2006), contrariando a observação do CAA que sinalizava que "a autonomia só é 

concretizável a partir do momento em que os actores escolares dispõem da faculdade de 

participar na produção das regras e mesmo de produzirem certas regras próprias e não apenas 

agirem com base em regras totalmente impostas por outros" (1997:19).  

Como entende Lima (2006), há a perceção de que a alteração de um determinado 

"modelo de gestão" se faz apenas pela via da revisão do ordenamento jurídico anterior, deixando 

inalterada a orgânica do ministério e o funcionamento dos seus serviços centrais, regionais e 

locais, bem como toda a restante legislação relativa ao currículo, à gestão pedagógica e didática, 

à avaliação dos alunos, etc., como se estas matérias, nucleares, não tivessem incidência direta 

no tipo de governação das escolas e na amplitude dos respetivos poderes de decisão. 

Na mesma linha de pensamento se situa Carvalho, ao afirmar que 

 

Assim, o Decreto-Lei 115-A/98 responsabiliza as escolas pela direção e 

gestão escolar libertando o Estado de responsabilidade no âmbito da gestão 

corrente, mas mantendo intacta a sua influência sobre as escolas no que concerne 

a aspetos essenciais, o que não implica a diminuição das suas competências mas 

o seu reforço quando se atribui a si mesmo o papel de avaliador das condições da 

escola, no sentido de poderem progredir na escala de autonomia (2014:92). 

 

Em termos de conclusão, Barroso afirma que “Para quem imaginava que o Decreto-Lei 

nº115-A/98 era mais do que uma remodelação formal de gestão escolar, os resultados 

alcançados, no final de dois [anos], são frustrantes” (2001:21). 
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Em 2002, com o XV Governo, cujo Programa apresenta a intenção de “dar corpo, de 

forma progressivamente mais intensa, à subsidiariedade da função autárquica para com a função 

central, através, sobretudo, de uma política de descentralização de competências e em nome de 

um maior envolvimento das comunidades locais e das famílias na vivência e no sucesso do 

sistema de ensino” (Portugal, 2000), é aprovada a nova lei orgânica, através do Decreto-Lei 

nº208/2002, de 17 de outubro. Este normativo declara as escolas como titulares “de uma 

crescente e desejável autonomia, a que se pretende aliar uma nova autoridade social”, referindo-

se ao papel dos municípios, nomeadamente na elaboração das Cartas Educativas (CE) e nos 

Conselhos Municipais da Educação (CME). 

A este propósito, diz Lima: 

 

no que respeita à autonomia das escolas, não se descortina um único 

aprofundamento substantivo, limitando-se o diploma a observar cuidadosamente 

um princípio de disciplina e de conveniência discursivas e formais. Pelo contrário, 

a nova orgânica apresenta uma estrutura reconcentrada, por um lado, e 

desconcentrada, por outro, numa complexa combinação de processos 

aparentemente antagónicos, mas de que resulta uma recentralização do poder e 

um potencial aumento do controlo heterogéneo sobre as escolas (2002:23). 

 

O Programa (Portugal, 2002) critica "o quase monopólio da escola pública que hoje 

existe, em todos os níveis de ensino", defende "a criação de condições para a modernização e 

profissionalização da gestão dos estabelecimentos de ensino, simplificando processos, 

clarificando responsabilidades e prestigiando a figura do Director de Escola". Anuncia "um 

projecto reformista de modernização organizativa e de processos da Administração Educativa" 

e considera necessário garantir "a simplificação da complexa e pesada estrutura administrativa 

desconcentrada, evitando a proliferação de níveis de decisão e de enquadramento da rede 

escolar" (Portugal, 2002).  

Da mesma maneira, apresenta-se o Programa do XVI Governo Constitucional, uma vez 

que "assenta na continuidade das políticas desenvolvidas pelo XV Governo" (Portugal, 2004), 

voltando a insistir na profissionalização da gestão e na criação da figura de diretor escolar, e 

ainda na simplificação da administração desconcentrada. Alguns dos temas centrais instituídos 

pelos governos anteriores do Partido Socialista são retirados destes programas, nomeadamente 

a democratização e descentralização da educação, a escola como entidade central, a 
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territorialização das políticas educativas, a autonomia da escola e do projeto educativo e a 

autonomia contratualizada (Lima, 2006). 

O discurso político será visivelmente marcado pela modernização do sistema e pela 

racionalização de recursos, pelo reordenamento da "rede nacional de ofertas educativas", 

pública e não só, ao contrário do imperativo constitucional e pela competitividade, baseada 

numa lógica gerencialista, sem qualquer observância significativa relativa à autonomia das 

escolas. Além disso, a nova orgânica apresenta-se estruturada de forma mais centrada, em 

termos de departamentos centrais, sendo extintos os institutos públicos dotados de autonomia 

(Instituto de Inovação Educacional, Instituto Histórico da Educação, Instituto Nacional de 

Acreditação da Formação de Professores, Agência Nacional de Educação e Formação de 

Adultos) e criados de novos órgãos centrais, como o Conselho Coordenador da Administração 

Educativa e, no seu interior, o Conselho de Diretores Regionais, o Conselho de Administração 

de Recursos e o Conselho de Ação Social Escolar. 

Se, num primeiro momento, perceciona-se a simplificação dos serviços regionais, com 

a substituição dos Centros de Área Educativa por Coordenadores Educativos, apoiados por 

pequenos secretariados de apoio, na verdade, e conforme refere Lima (2004), pode-se julgar 

como a criação de um novo escalão de administração desconcentrada, agora mais próximo das 

escolas, com uma maior capacidade de penetração nos territórios escolares. Cada escola, ou 

agrupamento de escolas, adquire agora uma nova centralidade, não em termos de poderes de 

decisão ou de definição de políticas, mas, sobretudo, em termos de execução, uma vez que "é a 

escola que executa as políticas educativas”. 

Estamos, assim, face a uma lógica de tipo hierárquico, com novo sentido de 

"territorialização da política educativa", ligando-a agora, não a uma democratização e 

descentralização de poderes, mas sim a uma eficaz disseminação geográfica e a uma total 

obediência das diretivas emanadas do centro, para todos os territórios escolares. É, portanto, 

nos níveis regional e local que se completa a lógica centralista e de controlo.  

A publicação do Decreto-lei nº7/2003, de 15 de janeiro (regulamenta o funcionamento 

dos Conselhos Municipais da Educação - CME e a elaboração e aprovação das Cartas 

Educativas), alterado pelas Leis nº41/2003, de 22 de agosto, nº6/12 de 10 de fevereiro e nº72/15 

de 11 de maio), ainda que se refira à concretização da descentralização, é outro exemplo de 

recentralização e reconcentração, em que a lógica gerencialista está presente, com os 

pressupostos de modernização do Estado e satisfação dos cidadãos, com o enfoque nos 
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melhores resultados, em termos de mais eficiência e mais eficácia. Se, por um lado, parece 

possibilitar alguma autonomia ao município, na definição da política educativa local, por outro 

lado, é visível que caberá à administração educativa, a missão orientadora e indutora de 

processos – (o Representante do ME faz parte do CME, com a obrigatoriedade de elaborar 

relatórios). Também a CE deverá refletir o processo de reordenamento da rede a nível 

municipal, em obediência às políticas definidas centralmente e estará sujeita à ratificação 

governamental. Parece-nos que as CE têm tido pouco impacto, antes tendendo a ser invocadas 

para efeitos de legitimação de medidas políticas centrais de reordenamento e, especialmente, 

de extinção de escolas públicas, embora muito frequentemente também levada a cabo, sem o 

enquadramento das referidas cartas. 

A tónica é então colocada na modernização da rede, na descentralização de 

competências para as autarquias locais, no processo de agrupamento das escolas, na escolha das 

escolas pelas famílias, na valorização do ensino particular e cooperativo como parte integrante 

da "rede nacional" de ofertas de "serviço" público de educação e na avaliação das escolas, sem 

contudo, se assegurarem processos de democratização e descentralização e sem, 

consequentemente, se proceder ao reforço da autonomia das escolas.  

O problema central das escolas portuguesas é definido, implicitamente, pelo menos, não 

tanto como uma questão política, envolvendo valores e objetivos, mas, sobretudo, como um 

problema de gestão. Neste quadro de referência, do ponto de vista assumido pelo Governo e, 

de resto, prosseguido pelo XVII Governo, a gestão democrática das escolas representa, 

portanto, um dos principais obstáculos à desejada modernização, a legitimar que os órgãos 

colegiais eleitos sejam substituídos por órgãos singulares, sendo mais facilmente 

responsabilizados perante o poder central, e pretensamente mais competentes, do ponto de vista 

técnico instrumental, bem como o reordenamento da rede e o agrupamento das escolas, através 

de uma lógica racionalizadora-centralizadora, de feição hierárquica e autoritária em muitos 

aspetos, e não através de uma lógica associativa-autonómica (Lima, 2006). 

Será a partir da publicação do Despacho n.º 13313/2003, de 8 de julho, do Secretário de 

Estado da Administração Educativa, que o processo de agrupamento das escolas será acelerado, 

em articulação com os objetivos previstos no Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de maio, numa 

lógica de verticalização, implicando que cada escola agrupada passasse a ser uma subunidade 

de gestão, com os respetivo órgão de gestão deslocado para a escola-sede do agrupamento, 

como representante da administração central, junto das subunidades de gestão. Este processo 
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de constituição dos agrupamentos de escolas, enquanto elemento essencial no “ordenamento 

das ofertas educativas, numa perspetiva de criação de condições de gestão das escolas, de 

racionalização de meios e de aumento da qualidade das aprendizagens”, como prevê o 

normativo, está ligado ao processo de extinção de delegações escolares, inserida no âmbito da 

política de reforma estrutural do ME e do sistema educativo. 

A escola-sede do agrupamento adquire uma grande importância, enquanto nível 

estratégico da administração desconcentrada, no sentido de otimizar recursos humanos e 

materiais. Todo este processo deveria estar concluído no ano letivo de 2004-2005, o que 

implicou, em muitos casos, a transformação de agrupamentos horizontais, especialmente de 

jardins-de-infância e de escolas do 1º ciclo, em agrupamentos verticais, independentemente dos 

interesses locais. A Administração optava por uma lógica centralizada, de modo autoritário, 

contrariando a lógica de um processo apresentado como democrático. Está-se perante uma 

administração e gestão de agrupamentos, assistindo-se a uma forma de "desescolarização" da 

administração da educação, com a deslocalização de certos órgãos e níveis de representação 

dos atores escolares para as escolas-sede, situadas acima e para além das escolas-outras em 

termos materiais e simbólicos. 

A administração central desenvolve instrumentos de gestão, no âmbito das novas 

tecnologias de informação e comunicação, reduzindo os órgãos de gestão a simples dispositivos 

ao serviço da burocracia central, em nome de um maior controlo e centralização da informação, 

reforçando, desta forma, a desconcentração administrativa que se estava a desenvolver ao longo 

das duas últimas décadas, com o aumento do controlo sobre os processos educativos e 

pedagógicos e a dependência dos atores escolares, face ao poder central reorganizado (Lima, 

2006). Entretanto, foi reforçado o apoio à construção, ampliação e adaptação de instalações do 

ensino básico e da educação de infância, com vista a suportar as consequências do encerramento 

de escolas (cf. Despacho Conjunto n.º 200/2005, de 7 de março). 

De acordo com os estudos realizados, não se comprova as vantagens efetivas desta 

medida para as escolas agrupadas, pois são bem visíveis as dificuldades de articulação entre as 

escolas, com resistências várias, nomeadamente ao nível das funções de coordenação e controlo 

por parte das escolas-sedes, a perda de “margens” de autonomia das escolas do 1º ciclo, a 

complicação na partilha de recursos entre escolas, derivado ao elevado número de escolas, à 

distância que as separa e ainda pela escassez de recursos existentes. Como refere Lima, “É o 

centro em momento demiúrgico sobre as periferias, criando e recriando segundo uma lógica 
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olímpica, como se as escolas fossem simples repartições, como se fossem apenas “unidades” e 

“subunidades de gestão”, segundo linguagem do legislador” (2010:31). 

A "autonomia da escola" continua, assim, profundamente subordinada a lógicas técnico-

instrumentais, parecendo cada vez mais difícil uma verdadeira descentralização e reforço da 

autonomia dos estabelecimentos de educação e ensino. É a dimensão técnica e instrumental da 

autonomia que está presente nas escolas, em que os órgãos de gestão estão sobrecarregados de 

tarefas burocráticas, sob o controlo das estruturas centrais, em nome da eficácia e qualidade do 

sistema educativo (Lima, 2006). 

4.5. Período de 2006 à atualidade 

A partir de 2005, são publicados diplomas em cada ano escolar que definem as regras e 

princípios orientadores a observar em cada ano letivo, nas diferentes escolas, nomeadamente 

na distribuição do serviço docente, na organização do horário semanal dos professores, nas 

aulas ditas de ´substituição`, na constituição de equipas pedagógicas que acompanhem os 

alunos ao longo do ciclo de ensino e noutras áreas, a par de outros, como por exemplo o 

Despacho nº24941/2006, da Direção Regional de Educação do Norte, de 5 de dezembro que 

delegou no órgão executivo das escolas algumas competências, essencialmente burocráticas, 

como a contratação dos professores em regime de substituição e o Decreto-Lei nº200/2007, de 

22 de maio, relativo ao concurso de professores titulares. 

Mas é com a publicação do Decreto-Lei nº 213/2006, de 27 de outubro – Nova lei 

Orgânica do Ministério da Educação e do Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de abril – “novo modelo 

de autonomia, gestão e administração das escolas” que se comprova a recriação do significado 

do termo autonomia. Trata-se de uma autonomia de gestão de meios, meramente instrumental, 

através do uso das plataformas eletrónicas, ao dispor das políticas educativas decididas pela 

administração central, insistindo nas razões de ordem gerencialista, da qualidade dos serviços, 

da eficiência/eficácia e racionalidade, da mesma forma, bem presentes na nova lei orgânica - 

Decreto-lei nº 125/2011, de 29 de dezembro que procede à reestruturação e extinção de vários 

organismos do Ministério, “a que razões economicistas não são alheias” (Carvalho, 2014:100). 

No ano seguinte é publicado o Decreto-lei nº137/2012, de 2 de julho, segunda alteração 

ao Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de abril -“Novo modelo de autonomia, gestão e administração 
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das escolas”, reforçando o alargamento da rede de escolas com contrato de autonomia (Portaria 

nº265/2012 de 30 de setembro) e com projetos em territórios educativos de intervenção 

prioritária (Despacho normativo nº55/2008 de 23 de outubro e Despacho Normativo nº20712 

de 3 de outubro) que, segundo Carvalho, consolidam a atitude instrumentalizadora por parte do 

ME (2014).  

O decreto-lei nº75/2008 de 22 de abril volta a enquadrar os agrupamentos de escolas, 

mas é o Despacho nº 12955/2010 de 11 de agosto que consolida a constituição dos Mega 

agrupamentos, de acordo com as ideologias neoliberais do Estado, num “cenário de continuado 

desinvestimento orçamental que se efectiva no recuo do serviço público” (Carvalho, 2014:98). 

Antecipando já este cenário, Lima havia referido “A lógica racionalizadora e de reordenamento 

da rede escolar emergia lentamente, para não mais deixar de se manifestar, por vezes incapaz 

de atender a objectivos políticos mais substantivos, de carácter participativo, descentralizador 

e autonómico, incompatíveis com a imposição burocrática de soluções uniformes consideradas 

óptimas” (2004:17).  

Com este normativo abre-se espaço à participação externa e integração nas comunidades 

locais, em nome do reforço da autonomia da escola, eficiência, melhoria na gestão dos recursos 

educativos, promovendo fortes mudanças na dinâmica das organizações, em termos de 

participação e em termos de novas fontes de poder, externos à escola (autarquia representada 

nos conselhos gerais e num painel exclusivo na avaliação externa das escolas), com a crescente 

importância dada às parcerias, o que evidencia uma lógica de Estado mínimo que enfraquece a 

própria escola. O modelo de gestão é unipessoal, com todo o poder e responsabilidade 

concentrados na figura do diretor, com um regime exigente de avaliação e prestação de contas 

no conselho geral e através da autoavaliação e avaliação externa das escolas. O recrutamento 

do diretor é através de concurso e eleito por um conselho geral, onde o equilíbrio de forças não 

está assegurado, já que o número de professores é inferior, o que contraria as regras da 

participação democrática. 

Como refere Carvalho, este decreto-lei traduz 

 

a necessidade de se promover « o reforço progressivo da autonomia e a maior 

flexibilização organizacional e pedagógica das escolas», à custa da 

«reestruturação da rede de escolas», da consolidação e alargamento da rede de 

escolas com contrato de autonomia», da «hierarquização no exercício de cargos 
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de gestão», da «integração dos instrumentos de gestão»,  da «consolidação de uma 

cultura de avaliação», e do «reforço da abertura à comunidade», tudo isto a par da 

manutenção dos órgãos de administração e gestão, mantendo inalterada a orgânica 

administrativa das escolas (2014:100). 

Este diploma e outras medidas mais recentes revelam o carácter essencialmente 

burocrático e centralizador do sistema educativo português que se sobrepõe à “retórica 

autonomista” do poder central, que mais não é senão uma autonomia meramente executória e 

controlada. Também Barroso, Fernandes, Machado e Ferreira (2010) reforçam a dimensão 

gerencialista da autonomia, por ser apresentada como um instrumento ao serviço da melhoria 

da qualidade do ensino, que se confunde com a melhoria dos resultados escolares dos alunos.  

Como já referimos, salvaguardando um curto período temporal em que a autonomia foi 

praticada em diversas escolas (período de 1974-1976), sem que tal conceito fosse veiculado ao 

nível discursivo, no quadro de um ensaio autogestionário, o regime centralizado de 

administração da educação permaneceu inalterável ao longo das últimas décadas de regime 

democrático. 

Com efeito, 

a escola portuguesa dos nossos dias ainda se encontra permeada pelo centralismo 

das decisões políticas que impede a interferência dos atores educativos no 

processo da tomada de decisão, o que tem tornado difícil a transformação da 

realidade escolar pela naturalização a que os próprios a votam (Carvalho, 

2014:48). 

O poder central foi sempre e é, cada vez mais, quem assume o protagonismo nas 

tomadas de decisão baseadas, muito possivelmente, nas razões economicistas subjacentes ao 

Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC) do XIX Governo que 

impõe regras de racionalização de meios, para a redução das despesas públicas, promove 

extinções e reestruturações de organismos e serviços a um ritmo acelerado, sem qualquer 

reflexão sobre a pertinência de tais decisões.  

Entende Lima (2007) que estamos perante uma educação escolar fortemente 

administrada, baseada em profundas assimetrias de poder entre o centro e as periferias 

escolares, sendo a autonomia da escola sujeita a um processo de despolitização, já reduzida a 
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dimensões predominantemente técnicas e gerenciais. A autonomia e a responsabilidade são 

condições necessárias às práticas democráticas e torna-se necessário ponderar as consequências 

educativas, pois a ação educativa não pode deixar de ser representada como práticas 

deliberativas, necessariamente remetendo para decisões por parte dos professores, cuja ação 

(ensinar) exige um considerável grau de autonomia sobre os objetivos, o currículo, a gestão 

didática, os métodos pedagógicos, a avaliação, etc.. 

Também Carvalho refere que não se pode falar de autonomia das escolas sem que exista 

uma consolidação dos valores democráticos na escola, pois “ O conceito de autonomia não pode 

ser confundido com uma autonomia instrumental quando esta só pode significar poder de 

decisão no âmbito da decisão” (2014:12), e para isso é necessário que haja lugar à verdadeira 

participação dos atores educativos e estes se “transformem em produtores das decisões”, até 

porque  

 

a gestão democrática das escolas corre o risco de cristalização enquanto categoria 

pretensamente democrática e legitimadora, já relativamente desconectada de 

possíveis realizações efetivamente democráticas em termos de governo das 

escolas, transformando-se num slogan, num lugar-comum que todos invocam sem 

consequências de maior, mesmo quando a definição dominante de gestão 

democrática possa revelar a sua eventual desvitalização, ou erosão, a 

subordinação perante a heteronímia e não o exercício da autonomia, uma 

concretização marcada por muita gestão (técnico-instrumental) para pouca 

democracia (substantiva) (Lima, 2014:1070). 

 

Entendemos que a autonomia só poderá construir-se como instrumento de mudança 

(autonomia substantiva), quando se tiver em conta os que fazem a dinâmica escolar, o que não 

é o caso, na realidade. Continua-se, assim, a assistir a uma recentralização da educação e ao 

apelo à autonomia, anulando o significado dos pressupostos reformistas de participação e 

autonomia, na medida em que a administração central intensifica o seu exercício de controlo, 

através de mecanismos burocráticos de imposição de normas de ação pré-estabelecidas.  

Neste sentido é imperioso “cortar” com o modo de uma racionalidade, assente numa 

lógica que privilegia o distanciamento dos factos e dos valores que transforma a escola numa 

nova forma de administração social e de dominação que não atende à experiência dos sujeitos, 
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para a transformar em “ambientes permeáveis ao diálogo crítico” (Carvalho, 2014:102), numa 

escola mais democrática e mais autónoma. 
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CAPÍTULO III – A MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM 

PORTUGAL 
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Na sociedade atual, espartilhada pela economia e em constantes transformações, é 

imperioso considerar que “todas as competências são sempre insuficientes e podem, por isso, 

ser melhoradas” (Rothes,2002:151). Daí assistirmos ao estudo e reflexões, por parte dos 

diferentes governos, autarquias e entidades responsáveis sobre as políticas da educação e sobre 

a importância do território local, na promoção de formas de desenvolvimento sustentado. O 

local, o espaço, os atores e o seu dinamismo assumem, assim, uma grande importância no 

mundo atual.  

Se nos anos 60 e 70 do século XX, o local era encarado como um prolongamento do 

nacional, nos anos 80 surge a discussão à volta destes dois conceitos, ligados às questões de 

centralização e descentralização e, atualmente há a perceção nítida não só da relação local-

nacional, como do local-global e nacional-global, numa lógica de dialética e interdependências 

entre estes conceitos. Como refere Ferreira, o local assume um sentido de “universo compósito” 

(2003:75), em que se entrecruzam múltiplas influências, nomeadamente dos fenómenos da 

globalização, das políticas do Estado e outras. 

É nesse contexto que se enquadra o processo de municipalização da educação, na 

medida em que se insere numa tendência de políticas públicas, a caminho da descentralização 

ou territorialização. Trata-se de novas formas de governar a administração pública que surgem 

por volta dos anos 80 do século XX, num contexto de transformação do papel do Estado, nas 

questões de administração e decisão política que se refletem, nomeadamente, na transferência 

de poderes para o nível local, em vários domínios, como a educação, após o reconhecimento do 

fracasso das “grandes reformas” impostas através dos normativos legais e da necessidade de 

dar resposta às novas dinâmicas do sistema económico e social à escala mundial (Charlot, 

1994). 

As medidas de descentralização estão relacionadas com as alterações da forma como os 

poderes públicos regulam o sistema escolar. Até aos anos 80 do século XX centrava-se na 

intervenção do Estado e as novas dinâmicas centram-se no recurso a mecanismos de mercado, 

ou mesmo, substituição dos poderes públicos por entidades privadas, baseadas em razões de 

necessidade de modernizar, desburocratizar e combater a ineficiência do Estado; de natureza 

política – projetos neoliberais de independência da sociedade civil do controlo pesado do 

Estado; de natureza filosófica e cultural – no sentido da promoção de uma participação 

comunitária mais necessária e na razão de natureza pedagógica (no caso da educação), com o 

apelo a um ensino mais centrado nos alunos (Barroso, 2003). 
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Esta intenção descentralizadora do poder central pode ser encarada, por uns, como 

forma de desresponsabilização, por outros, como forma das populações procurarem cada vez 

mais a sua identidade territorial ao nível local, e modos de adequar e potenciar as suas dinâmicas 

sociais, enquanto melhores soluções, pois como afirma Pinhal, esta descentralização permite 

“potenciar a energia participativa e transformadora dos cidadãos e das suas organizações” 

(2011:159). 

O processo de municipalização da educação é encarado como um novo princípio de 

governança, assente na descentralização/territorialização e numa progressiva autonomia dos 

atores locais, enquanto nova gestão pública. É, também, uma “forma de contextualizar, 

localmente a ação política e a administração da educação” (Barroso, 1997:29), sendo que estes 

procedimentos traduzem, muitas vezes, soluções articuladas, consoante as realidades locais. 

O reforço da dimensão local, ao nível da escola trouxe novas exigências, no que respeita 

a alterações nas formas de organização e práticas de gestão, bem como de novas formas de 

regulação. Na verdade, as anteriores formas de regulação foram submetidas a pressões, no 

sentido de uma mudança provocada, principalmente, por fatores externos, como económicos, 

sociais, políticos, culturais, por fatores internos ao espaço escolar, nomeadamente por pressões, 

por parte das famílias dos alunos que desenvolvem uma relação mais instrumental e exigente 

com a escola e por fatores políticos, com a tendência da maior parte dos governos de repensar 

os mecanismos de regulação, com vista à diminuição de custos, aumento da eficiência e 

eficácia, desenvolvimento da qualidade dos serviços escolares, melhoria da gestão dos recursos 

humanos, etc.. 

Na maior parte dos países europeus, este processo de descentralização, no domínio da 

educação, concretizou-se com a aposta na autonomia das escolas, permitindo o surgimento dos 

diferentes tipos de decisão das escolas, na maioria dos casos, com a transferência de poder do 

Estado central para as escolas. Em alguns casos, verificou-se o seu aumento, como foi o Reino 

Unido que já tinha uma forte tradição descentralizadora, com a atribuição de maiores 

responsabilidades às escolas que já eram das autoridades locais (Eurydice, 2007). 

É no contexto decorrente das exigências da sociedade neoliberal e globalizante, em que 

a maioria das atividades estão sujeitas a pressões de critérios competitivos, que as políticas de 

educação e formação passaram a ocupar um lugar central no desenvolvimento de uma 

comunidade, pois são encaradas como setores estratégicos primordiais.  
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1. Regulação local do sistema educativo português

Em Portugal, o sistema educativo tem uma longa tradição de governação 

concentracionário do ensino que se perpetuou ao longo dos tempos, com um ensino estruturado, 

segundo um modelo único e estandardizado. Tal modelo atravessará o século XX, sem grandes 

sobressaltos, focado numa escola meritocrática e seletiva, contribuindo para a reprodução social 

que o sistema impunha – constituição de vastas elites da burguesia que, desta forma 

asseguravam exclusivamente os seus direitos e regalias. As políticas educativas eram definidas 

no nível nacional pelo poder central, que exercia a sua autoridade, como entidade superior e 

externa à sociedade, num sistema racional e burocrático, em que tudo era planificado e 

centralizado. Como refere Martins, “[…] o sistema educativo tem sido tradicionalmente 

centralista, de tradição napoleónica, a descentralização das competências na área da educação 

tem sido um processo longo, de evolução lenta e não raras vezes alvo de discórdia entre os 

atores sociais” (2014:14). 

É com a revolução de abril de 1974 que se assiste à passagem para um modelo de escola 

diferente, onde há lugar à discussão de ideias, onde há lugar ao conflito, onde há a possibilidade 

de toda a sociedade (poder local, empresas, associações, sindicatos) discutir o futuro do ensino 

e da educação em Portugal. Surgem novas conceções descentralizadoras das políticas 

educativas e a rutura com o paradigma centralista, uniforme e universal do Estado, decorrente 

do desgaste do modelo de Estado educador (ao longo do século XIX e na primeira República) 

e da legitimação do modelo democrático da gestão das escolas, prevista na LBSE, 

reconhecendo-se a importância da comunidade, enquanto educadora (formal e não formal), no 

sentido do “município novo” de Félix Nogueira e do “município-escola” de António Sérgio.  

Assim, as últimas quatro décadas caracterizam-se por mudanças significativas nas 

políticas educativas, com a transformação do paradigma que reconhece o contributo dos atores 

locais, como os municípios, em oposição ao paradigma centralizador que caracterizou o sistema 

educativo, ao longo dos tempos, apesar de algumas tentativas fracassadas de descentralização 

da educação. Assiste-se a uma passagem gradual de competências, do poder central para o poder 

local, nas várias áreas, onde se inclui a educação, constituindo-se como alternativa ao 

paradigma da centralização, tão característico do nosso sistema educativo, nos últimos cento e 

cinquenta anos. Como refere Fernandes, esta mudança decorre da “crise da escola e do sistema 
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educativo construídos de acordo com o paradigma iluminista que dominou as políticas 

educativas do estado moderno” (2014:35).  

Consequentemente, o modo de intervenção dos municípios na educação alterou-se, face 

às recentes competências atribuídas pelo Estado, verificando-se uma alteração qualitativa no 

seu quadro legal. Como refere Sousa Fernandes (2000), algumas dessas competências “indicam 

que o município deixa de ser considerado apenas um contribuinte do sistema educativo ou um 

gestor de interesses privados no domínio da educação para ser entendido como uma instituição 

que participa na gestão dos interesses públicos educativos ao lado do Estado e com o mesmo 

estatuto de instituição pública”. Verifica-se, assim, um processo de devolução de competências 

que pode conduzir a uma territorialização e construção de uma política educativa local. 

Barroso (2000) entende que a evolução da administração em educação e das suas formas 

de regulação ao nível da escola pode ser vista através da alteração de papéis e de relações entre 

o Estado e a sua administração, os professores e as famílias dos alunos. Nomeadamente, no que 

respeita à função que cada um tem desempenhado, a função do Estado tem oscilado entre uma 

maior ou menor intervenção (centralizador/educador/regulador) com implicações nas estruturas 

e processos de administração; o estatuto dos professores tem oscilado entre o funcionalismo e 

o profissionalismo, com formas intermediárias e mitigadas entre o “funcionário público”, o 

“assalariado” e o “profissional” ou “quase profissional”; os alunos e as suas famílias têm visto 

a sua ação variar entre a dependência do “súbdito”, o individualismo do “cliente”, a confiança 

do “consumidor” e o interesse colectivo do “cidadão” (Barroso, 2000:7). 

O mesmo autor entende que a regulação da escola se baseou em alianças bipolares, das 

quais havia sempre um excluído. A aliança entre o Estado e os professores caracteriza-se por 

uma regulação do tipo burocrática, com dois tipos de configuração: regulação estatal do tipo 

burocrático e administrativo, em que a escola é vista como um “serviço do Estado”, sujeito a 

normas que reforçam a intervenção da administração central e regulação corporativa do tipo 

profissional e pedagógico, passando a escola a ser percecionada como uma “organização 

profissional”, com gestão do tipo colegial que detém alguma autonomia financeira e 

pedagógica. Por seu lado, a aliança entre o Estado e as famílias caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de uma “lógica do mercado” que se traduz, nomeadamente, na influência das 

famílias no controlo da oferta educativa e na sua administração, através dos processos de 

escolha da escola e da sua participação na gestão, sendo que, em Portugal, esta influência foi 

relativamente reduzida. E a aliança entre os professores e as famílias, toma a forma de uma 
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regulação do tipo comunitária, em que os pais e professores cooperam como “co educadores”, 

“parceiros” e “cidadãos”. 

Aparentemente, a participação das autarquias na educação surge associada a imperativos 

de natureza económica, relacionados com a escassez de recursos, ao nível das instituições 

educativas e com a valorização dos recursos existentes nas comunidades, assim como a razões 

de participação, criação de projetos educativos e com a articulação existente, em muitos casos, 

com as escolas. No entanto, a dimensão económica predomina, uma vez que, as autarquias 

participam numa perspetiva de rentabilização de recursos, sendo menos instadas a participar na 

tomada de decisões, ao nível de política educativa. Porém, é inequívoco que os municípios 

portugueses, enquanto pessoas coletivas públicas, com legitimidade para conceberem e 

executarem políticas públicas, são intervenientes essenciais na organização e administração do 

sistema educativo, constituindo a “rede institucional mais capacitada para conceber, animar e 

coordenar políticas públicas ao nível local e para potenciar a participação” (Martins, 2014:28). 

As relações entre o poder local e a educação assumem, assim, uma grande relevância, 

enquanto objeto de estudo da investigação das Ciências da Educação e da Sociologia das 

Organizações Educativas, e enquanto fenómeno politicamente reconhecido, dadas as carências 

reveladas pelo sistema e pela incapacidade manifestada pelo ME para responder, de modo 

contextualizado, aos problemas das diferentes regiões e localidades do país. 

No entanto, esta nova forma de encarar a educação é ainda um projeto. O impulso 

descentralizador das políticas públicas foi-se expressando num quadro normativo que procurou 

legitimar e aumentar as competências das autarquias locais, apesar dos recuos e avanços 

ocorridos ao longo dos anos. Simultaneamente, as autarquias com as suas iniciativas foram 

assumindo funções na educação que ultrapassaram o quadro legal estabelecido, procurando, 

desta forma, resolver os problemas das suas populações. 

Estudos recentemente desenvolvidos, tendo como referência o envolvimento dos 

municípios na educação, têm deixado claro a diversidade dos níveis de participação registados, 

que variam consoante a heterogeneidade e a dimensão das várias autarquias, levando a 

considerar as competências e as não competências das autarquias portuguesas. A diversidade 

dos contextos tem, na verdade, dado origem a diferentes dinâmicas locais, a diferentes graus de 

intervenção por parte dos municípios. 
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Como refere Neto-Mendes, é de realçar 

 

a importância que o quadro legal assume como legitimador de caminhos a seguir 

por um número substancialmente mais alargado de agentes. E […] o potencial 

criativo que assumem certas infidelidades normativas, o que […] o pode 

representar políticas educativas locais verdadeiramente autónomas (2007:6).  

 

É a diversificação da atividade municipal que Fernandes (2014) identifica enquanto 

tipos de atividades educativas, as estabelecidas por lei e as de iniciativa municipal. 

Também Pinhal (2005) faz a distinção entre as competências legais das “não 

competências” ou extracompetências dos municípios, sendo que, estas últimas não respeitam 

diretamente ao conjunto das competências setoriais da educação formal (escolar), enquadrando-

se no conjunto das competências municipais, tanto no domínio da educação não formal e 

informal, como na área das políticas de cooperação, em parceria com as instituições com 

atividade no domínio da educação.  

Já Martins afirma que “há a considerar dois tipos de diferenças: as que têm a ver com 

as opções estratégicas dos responsáveis municipais e as que se prendem com a dimensão e 

localização dos territórios concelhios” (2014:16). Ou seja, há que distinguir as dinâmicas 

municipais dos municípios que aproveitaram a transferência de competências para 

desenvolverem políticas de desenvolvimento territorial, sustentadas em políticas educativas de 

âmbito municipal, das dinâmicas dos municípios que, com muitas reservas foram “obrigados” 

a aceitar as novas competências. Há ainda a distinção entre os municípios com maior poder 

político, económico e financeiro, com capacidade de implementação de políticas educativas 

sustentáveis e os municípios de territórios educativos com taxas elevadas de insucesso e 

abandono escolar que, não tendo alargado as competências, usando de algum grau de 

autonomia, evidenciam uma menor intervenção da autarquia, ao mesmo tempo que, em regra, 

se reconhece maior pobreza e desemprego, por se localizarem na periferia ou no interior, com 

baixa natalidade e envelhecimento da população. 

Tal desregulação pode criar desigualdades entre os territórios, pois, como referiu 

Barroso, “A existência de múltiplos espaços de microrregulação local produz um efeito 

“mosaico” no interior do sistema educativo nacional que contribui para acentuar não só a sua 

diversidade, mas também a sua desigualdade” (2006b:58). 
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Para Pinhal (2005), o sistema educativo público deve ser preferencialmente ensino 

provido por entidades públicas, que ajam em função do interesse público e que respeitem o 

princípio da igualdade de oportunidades no acesso à educação, cabendo ao Estado o exercício 

das principais atribuições e competências relacionadas com a provisão da educação.  

As competências municipais podem-se dividir em três grupos: o grupo de competências 

associado à conceção e o planeamento do sistema educativo local, o grupo de competências 

associado com a construção e gestão de equipamentos e serviços e, por último, o grupo de 

competências associado aos apoios, quer aos alunos e famílias, como aos estabelecimentos de 

educação e ensino (2005). 

O primeiro grupo integra a criação do CME e da CE, enquanto meio dos municípios se 

envolverem no planeamento estratégico do desenvolvimento educativo concelhio. Aí, também, 

tem cabimento a forma de participação nos Conselhos Gerais dos AE e a constituição dos AE, 

sendo percetível a possibilidade de influência nas principais decisões de gestão dos 

estabelecimentos, como por exemplo, os projetos educativos, os planos de atividades, os 

regulamentos e orçamentos, ainda que vários estudos realizados revelam que as influências dos 

municípios têm sido muito insipientes, preferindo manterem-se um pouco à margem.  

O segundo grupo integra a responsabilidade do município pela construção, 

apetrechamento e manutenção do parque escolar do 1º ciclo do ensino básico, uma das mais 

antigas competências no âmbito da educação. Tal responsabilidade abarca todo o ensino básico, 

numa partilha com a administração central. Tem a seu cargo, também, a construção, 

apetrechamento e manutenção dos jardins-de-infância da rede pública. Estas são as 

responsabilidades que têm maior peso financeiro na edilidade, sendo certo que também serão 

as que maior influência tem na qualidade do sistema educativo local. Há, ainda, a gestão dos 

refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico do 1º ciclo que, em 

alguns casos, se tem alargado à criação e funcionamento e, mais recentemente, à gestão do 

pessoal não docente desses mesmos estabelecimentos.  

O terceiro grupo de competências inclui as comparticipações da ação social escolar 

obrigatórias por lei, os transportes escolares, o serviço de apoio às famílias das crianças dos 

jardins-de-infância da rede pública, (o que implica o alargamento do horário dos 

estabelecimentos, a contratação de técnicos e o fornecimento de uma refeição) e o alojamento 

dos alunos do ensino básico, quando deslocados obrigatoriamente da sua zona de residência. É 

nas comparticipações da ação social escolar, e transportes escolares, que é mais notória a 
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participação dos municípios, muito para além do estipulado por lei. Neste grupo ainda se 

incluem os apoios à educação extracurricular e às atividades complementares de ação educativa 

na educação pré-escolar e no ensino básico, como parceria nos projetos dos estabelecimentos 

de educação e ensino, certas ações locais ligadas à educação de adultos, etc.. 

Na verdade, a intervenção da autarquia é de grande diversidade, em matéria educativa, 

quer no que diz respeito às competências legais, quer naquilo que resulta da iniciativa própria 

e da colaboração com as entidades locais.  

Barroso, num estudo realizado em 1997, defendia o modelo de “autonomia construída” 

em detrimento da “autonomia decretada”. Para além deste binómio, remata que o Estado tem 

procurado transferir obrigações para o nível local, de uma forma direta e indireta, sem que os 

parceiros locais vejam alargada a sua margem de participação, nas decisões fundamentais no 

que respeita a questões de matéria educativa. 

Conforme destaca Falcão o poder local apenas tem o estatuto de “parceria de 

financiamento” (2003:49). No que concerne às associações de pais e encarregados de educação, 

refere que “permanecem como parceria de realização, colaboradores pontuais e mestre de 

cerimónia) ” logo aponta para uma “pseudoparticipação” dos diversos atores locais (2003:49). 

Para além da colaboração prestada na implementação de projetos, de iniciativa das 

escolas, não é muito forte a participação do município na definição de uma política educativa 

local, na medida em que, dotadas de competências meramente funcionais e devido às 

dificuldades técnicas e financeiras que atravessam muitas câmaras municipais, não poderão 

assumir novas funções educativas muito abrangentes, situação que, em última análise, poderá 

conduzir ao acentuar de assimetrias profundas. A questão que se coloca é saber, até que ponto 

o exercício de competências legais e das ações extra-competência é suscetível de influenciar o 

funcionamento e a qualidade do sistema educativo, ao nível local. Será necessária uma melhor 

definição do quadro das relações entre as administrações central e local, tendo em conta os 

princípios constitucionais da subsidiariedade, da descentralização democrática da 

administração pública e da autonomia das autarquias locais. 

A intervenção dos municípios na área educativa não se limita, por isso, ao cumprimento 

dos normativos legais, mas de acordo com a sua circunstância, procuram responder aos desejos 

das populações, resolvendo os seus problemas e dificuldades, sendo uma “atuação para além 

desses contextos legais que dá uma marca mais inovadora ao seu papel” (Fernandes, 2014:51) 

e, assim, conseguem desempenhos mais favoráveis, configurando-se como extra competências 
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dos municípios. É disso exemplo a oferta de vários apoios, como a gratuitidade nos transportes 

escolares aos alunos de todos os ciclos, manuais escolares para o 1º ciclo, a oferta de refeições 

e outros serviços no âmbito cultural, recreativo e desportivo. Tais iniciativas revelam o 

propósito da capacidade realizadora de alguns autarcas, o que evidencia a possibilidade da 

construção de territórios educativos, num processo descentralizador, assentes numa verdadeira 

política educativa de município. Nas palavras de Fernandes, tais iniciativas “configuram uma 

intervenção do tipo da preconizada pelas abordagens sobre a cidade educadora” (2014:60).  

Efetivamente, a ação educacional dos municípios estende-se para além daquela que é o 

exercício das suas competências legais, correspondendo a uma visão mais alargada das suas 

obrigações para com as suas populações, ou procurando soluções para os problemas que surgem 

no quotidiano, intervindo em áreas, através do exercício de não-competências, a que não estão 

legalmente obrigados. É o caso, por exemplo, de iniciativas para a criação de conselhos locais 

de educação e a elaboração de cartas educativas, antes de ser uma competência sua, a concessão 

de bolsas de estudo para os alunos do ensino secundário, profissional e superior ou a cedência 

de técnicos para apoio à docência no 1º ciclo. 

Estas iniciativas do município, as extracompetências ou não-competências, revelam em 

si o interesse do município pela área da educação, a sua importância, enquanto complemento 

na formação dos alunos e incentivo à melhoria da qualidade do sistema educativo local. Não se 

trata apenas de cumprir as competências legais dentro do que está legislado, mas ir mais além, 

ter uma visão própria e assumir uma ideia pensada localmente. 

A esse propósito, Lima regista as vantagens de uma participação autárquica na educação 

pré-escolar e 1º ciclo, referindo que  

Em pequenas comunidades, a integração da escola primária, da associação 

cultural e recreativa e da junta de freguesia, num sistema articulado de gestão dos 

espaços disponíveis e da sua animação, bem poderia contribuir para transformar 

a escola num centro educativo de características comunitárias e, como tal, aberto 

a todos e a todas as horas (1987:18). 

Já Lemos Pires entende que a entidade municipal tem estado “arredada das parcerias 

determinativas da decisão política que ao colectivo importa”, como se à polis não pertencesse 

e sendo “um dos parceiros melhor posicionados para a participação directa e legitimada” 
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(2001:46). É seu entendimento que a educação básica fosse localizada ao nível municipal, com 

as necessárias transferências de verbas do governo central. 

 

1.2. As competências legais dos Municípios no período democrático  

 

Fazendo uma análise retrospetiva, verificamos que é no período democrático que o 

município começa a desempenhar funções, para além das unicamente instrumentais e de 

complemento ao Estado. A própria CPR legitima essa assunção de poderes, nomeadamente o 

seu artigo 235.º, n.º 2, ao considerar as autarquias locais como “pessoas colectivas territoriais 

dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução dos interesses próprios das 

populações locais”. Porém, é com o Decreto-lei n.º77/84, de 8 de março, decorrente da Lei 

n.º1/79, de 2 de janeiro, que se regulamenta as competências autárquicas, no âmbito de 

investimentos públicos, contemplando, também, a educação e ensino, nomeadamente na 

construção de edifícios escolares, manutenção e equipamento das escolas do ensino primário e 

pré-escolar, residências e transportes escolares, ocupação dos tempos livres e ações de natureza 

social e equipamentos para a educação de base dos adultos (artigo 8.º, al. e). Tal como já 

referimos, a LBSE foi também um contributo bastante significativo, para o reconhecimento e 

valorização do município, enquanto “parceiro social na definição da gestão da política 

educativa nacional e local” (Fernandes, 2004:37). Coloca como atuantes na educação os pais, 

professores, a escola, a autarquia e todos os intervenientes da comunidade local, pois a educação 

é uma responsabilidade global e não apenas de uma individualidade ou instituição específica. 

Aí pode ler-se “que o ensino se desenvolve segundo um conjunto de estruturas e de acções 

diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de diferentes instituições e entidades 

públicas, particulares e cooperativas”. (n.º 3, artigo 1º). Estabelece ainda que “o sistema de 

ensino deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, regional autónomo, 

regional e local” (artigo 43.º, 2º). 

Este seria o caminho percorrido, para que se chegasse à fase da territorialização das 

políticas educativas porque se reconheceu que cada comunidade educativa tinha mais vantagens 

em gerir as suas potencialidades, por conhecer melhor a sua realidade e as suas necessidades. 

A intervenção autárquica é aprofundada mais tarde, com a publicação da Lei n.º 159/99, 

de 14 de setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para 
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as autarquias locais. Há novas competências, nomeadamente a obrigatoriedade da elaboração 

da CE a integrar os Planos de Diretores Municipais (PDM) e a criação dos CLE, já previstos no 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, bem como a gestão do pessoal não docente da educação 

pré-escolar e 1º ciclo. Os CLE seriam regulamentados em 2003, com o Decreto-lei n.º 7/2003, 

de 15 de janeiro, agora denominados CME que preveem a obrigatoriedade da elaboração da 

CE. O município assumia, assim, funções educativas locais, quer ao nível do seu planeamento, 

quer ao nível da sua coordenação. 

Em 2008 verifica-se a descentralização a dois níveis: das escolas/agrupamentos de 

escola, através do Decreto-lei n.º75/2008, de 22 de abril, consagrando-se a criação de um órgão 

de direção, com representantes da comunidade escolar e da comunidade local (Conselho Geral) 

e das autarquias, com a publicação do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, registando-se 

nova distribuição de funções aos municípios que antes eram da responsabilidade dos serviços 

da administração central e das escolas, através da realização de contratos. Se o primeiro 

normativo introduz uma nova perceção do contrato de autonomia, reforçando a participação 

local, ao prever a concordância da câmara municipal e outros parceiros (artigo 57º), o segundo 

completa o processo de transferência de competências para os municípios, com o seu 

alargamento no pré-escolar e 1º ciclo, e introdução de outras no 2º e 3ºciclos. 

Pretende-se uma mudança estrutural das políticas locais, no domínio da educação, no 

sentido de se otimizar a organização e gestão dos meios educativos e se operacionalizar, 

eficazmente, uma maior aproximação das escolas aos seus contextos locais. Tal como consta 

no preâmbulo do Decreto-lei n.º 144/2008, de 28 de julho, pretende-se “Uma nova geração de 

políticas locais e de políticas sociais de proximidade, assentes em passos decisivos e 

estruturados no caminho de uma efetiva descentralização de competências para os municípios” 

que resulte num reforço e qualificação do poder local. Este normativo enquadra a transferência 

efetiva de competências para os municípios no domínio da educação, no que respeita à educação 

pré-escolar e ao ensino básico, com a possibilidade das autarquias alargarem ao ensino 

secundário em agrupamentos em que se lecione também o ensino básico, em áreas como: 

Pessoal Não Docente (PND); Ação Social Escolar (ASE); Construção, Manutenção e 

Apetrechamento dos Estabelecimentos de Ensino; Transportes Escolares; Componente de 

Apoio à Família (CAF) e Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Estas competências 

são descentralizadas, mediante a celebração de Contratos de Execução com as autarquias, 

acompanhados das transferências financeiras previstas no Orçamento de Estado para 2008, 
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como o previsto no normativo, enquanto “aprofundamento da verdadeira descentralização, 

completando o processo de transferência de competências para os municípios, em paralelo com 

a alocação dos recursos correspondentes”.  

De acordo com um estudo feito, sobre a avaliação do impacto da implementação desta 

medida, foram executados Contratos de Execução em 113 municípios, correspondente a 42% 

dos municípios do país, sendo os executivos, maioritariamente afetos ao partido socialista 

(66%), partido em funções à época. Como pontos fracos desta medida registou-se a fragilidade 

da regulamentação no tocante à repartição de competências entre a autarquia e as escolas, as 

limitações orçamentais de algumas autarquias e a insatisfação do pessoal não docente. O estudo 

apresentou como recomendações: adequar a transferência do montante financeiro ao volume de 

competências transferidas e à diversidade dos contextos locais e clarificar o nível do 

enquadramento da distribuição de competências entre as autarquias e as escolas, como garantia 

de estabilidade na execução das competências pelas autarquias (Seabra, Carmo, Batista, Fontes, 

2012:7-8). 

Mais recentemente foi publicado o DL n.º 30/2015, de 12 de fevereiro, no âmbito do 

programa “Aproximar Portugal” do Governo de então, criado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 15/2013, de 19 de março, inserido num quadro mais amplo da descentralização 

de competências em Portugal. Este normativo estabelece o regime de delegação de 

competências nos municípios e entidades intermunicipais, no domínio de funções sociais, via 

da celebração de contratos interadministrativos, de forma faseada, através de projetos-piloto, 

com alguns municípios. 

No âmbito da educação, são atribuídas novas competências ao município, anteriormente 

atribuídas às escolas e agrupamentos de escolas e aos serviços do ME, nomeadamente nas áreas 

da gestão escolar e das práticas educativas; gestão curricular e pedagógica; gestão dos recursos 

humanos, orçamental e de recursos financeiros, bem como gestão de equipamentos e 

infraestruturas do ensino básico e secundário, como consta no seu artigo 8.º. Constata-se, assim, 

um alargamento de competências atribuídas ao poder local, ao nível curricular, pedagógico e 

financeiro que, a concretizar-se, trará grandes alterações ao sistema educativo que não são 

consensuais na sociedade portuguesa, já que, como refere Lima, 

 

parece ilegítima a tomada de decisões educativas e pedagógicas que são do foro 

dos órgãos próprios da administração e gestão das escolas e agrupamentos, das 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 117 

estruturas pedagógicas a nível escolar, de um mínimo de autonomia profissional 

assente em saberes educativos e pedagógico-didáticos especializados 

(2015:17). 

Porém, este normativo não surge do nada, pois houve outros decretos e despachos 

relacionados, direta ou indiretamente, com a descentralização de competências educativas para 

os municípios. Representa o culminar de um longo processo de ações governativas que nos 

levaram a percorrer os caminhos da aproximação, entre a entidade escola e a entidade autarquia, 

ambos sistemas periféricos do estado centralista. 

O comum cidadão, facilmente se apercebe que, em Portugal, o poder está fortemente 

centralizado, “decreta-se através do Diário da República a solução ótima (e única), instituindo 

a matriz da uniformidade, confundindo justiça e equidade com a igualdade formal das 

respostas” (Matias Alves, 2016: s/p). 

Pela importância de que se revestiram este e outros normativos, no âmbito do poder 

local e da descentralização, com competências delegadas para o município, apresentam-se 

alguns, enquadrados nas respetivas décadas: 

Quadro n.º 1 – Quadro legislativo sobre delegação de competências 

Década de 70 

Decreto-Lei n.º 675/73, de 20 de dezembro, do 

Gabinete do Ministro do Ministério das Obras 

Públicas 

Prevê medidas a assegurar a conservação dos 

edifícios destinados às escolas do ensino 

primário, pelas câmaras municipais. No seu n.º 

1, artigo1.º pode ler-se que “a conservação das 

construções escolares executadas ao abrigo do 

Plano dos Centenários e da Lei n.º 2107, de 5 

de abril de 1961, compete às câmaras 

municipais”. 

Despacho da Presidência do Conselho de 

Ministros e Ministério da Administração 

Interna, de 29 de setembro 

Apresenta regras relativas aos resultados 

eleitorais para as autarquias locais, 

explicitando os procedimentos a ter em conta 

pelos presidentes das mesas das assembleias de 

voto e pelas Juntas de Freguesia. 

Decreto-Lei n.º 701-A/76 do Ministério da 

Administração Interna, de 29 de setembro 

Apresenta as normas definidas na CRP, 

relativamente ao funcionamento dos órgãos das 

autarquias locais, nomeadamente os órgãos da 

freguesia (título I, da freguesia, capítulo I, 

órgãos, artigo 1.º), assembleia (capítulo II), 
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câmara municipal (capítulo III), conselho 

municipal (capítulo IV).  

Decreto-Lei n.º 701-B/76 do Ministério da 

Administração Interna, de 29 de setembro 

 

O diploma regula em matéria de campanha 

eleitoral, realçando “a efectiva descentralização 

de funções – com maior quota-parte de 

participação e responsabilidade das câmaras 

municipais -,que se torna patente 

nomeadamente no que diz respeito ao aspecto 

logístico, como seja a impressão dos boletins 

de voto e de todo o restante material necessário 

a pacto eleitoral”. 

 

Década de 80 

Decreto-Lei n.º 100/84 da Presidência do 

Conselho de Ministros e Ministério da 

Administração Interna, de 29 de março 

 

 

Revê a Lei n.º 79/77, de 25 de outubro, 

procedendo à atualização e reforço das 

atribuições das autarquias locais e da 

competência dos respetivos órgãos, com vista a 

uma maior autonomia do poder local. No 

capítulo I, das autarquias locais, artigo 2.º, n.º 

1, consta que “É atribuição das autarquias 

locais o que diz respeito aos interesses 

próprios, comuns e específicos das populações 

respectivas e, designadamente: […] f) À 

educação e ensino”. 

Decreto-Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro 

 

Regula a transferência para o município novas 

competências na área da ação social, no 

domínio dos refeitórios, do alojamento em 

agregado familiar e de auxílios económicos 

para as crianças da educação pré-escolar e 

alunos do ensino primário e do ciclo 

preparatório TV, oficial, particular ou 

cooperativo, com contrato de associação ou 

paralelismo pedagógico. 

 

Década de 90 

Decreto-Lei n.115-A/1998, de 4 de maio Aprova o regime de autonomia, administração 

e gestão dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Lei n.º 159/99 da Assembleia da Presidência da 

República, de 14 de setembro 

 

Revê o regime de organização dos serviços 

técnico-administrativos das autarquias locais e 

estabelece os princípios a que obedece a 

organização dos serviços municipais. 

 

A partir de 2000 

Decreto regulamentar n.º 12/2000 do 

Ministério da Educação, de 29 de agosto 

 

Apresenta os procedimentos conducentes à 

constituição dos agrupamentos. Consta no seu 

preâmbulo que “a iniciativa pertence, em 
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primeiro lugar, à respectiva comunidade 

educativa, com base na existência de um 

projecto educativo comum”. A sua implementa 

faz-se pela necessidade de uma 

descentralização efetiva, respeitando a inserção 

territorial do projeto educativo da escola e da 

dimensão local da política educativa, 

Lei n.º 30-C/2000 da Assembleia da República, 

de 29 de dezembro 

Aprova o Orçamento de Estado para 2001. O 

seu artigo 13.º assegura que o Governo tomará 

as providências necessárias para concretizar as 

transferências de competências para a 

administração central para os municípios […] 

ao nível de: 

 “j) Planeamento e gestão dos equipamentos 

educativos e dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do 1.ºCEB […]; 

l)Elaboração da carta escolar;

m) Criação dos conselhos locais de educação

[...];

n) Assegurar os transportes da rede escolar

pública […];

o) Assegurar a gestão dos refeitórios dos

estabelecimentos de educação pré-escolar e aos

alunos do ensino básico, no domínio da acção

social escolar […];

p) Comparticipação no apoio às crianças da

educação pré-escolar escolar e aos alunos do

ensino básico, no domínio da acção social

escolar […];

q) Apoio ao desenvolvimento de actividades

complementares de ação educativa na educação

pré-escolar escolar e aos alunos do ensino

básico […];

r) Gestão do pessoal não docente de educação

pré-escolar […].

Lei n.º 109-B/2001 da Assembleia da 

República, de 27 de dezembro 

Aprova o Orçamento de Estado para 2002. 

O seu artigo 12.º apresenta as transferências de 

competências para os municípios e assegura 

que o Governo tomará as devidas providências 

regulamentares para a sua concretização, bem 

como para a revisão das já acometidas ao 

município, ao nível de: 

 “a) Participar no planeamento e gestão dos 

equipamentos educativos e realizar 

investimentos na construção, apetrechamento e 

manutenção dos estabelecimentos de educação 

do 2.º e 3.ºciclos do ensino básico, referidos na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de setembro; 

b) Assegurar a gestão dos refeitórios dos

estabelecimentos de ensino, referida na alínea



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

120 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 

14 de setembro; 

 c) Garantir o alojamento aos alunos que 

frequentam o ensino básico, como alternativa 

ao transporte, nomeadamente em residências, 

centros de alojamento e colocação familiar, 

referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 19.º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; 

 d) Participar no apoio à educação extraescolar, 

referido na alínea f) do n.º 3 do artigo 19.º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; 

 e) Gerir o pessoal não docente do 1.ºciclo do 

ensino básico, referido na alínea g) do n.º 3 do 

artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro; 

f) Construção, manutenção e gestão de 

instalações e centros municipais de protecção 

civil, referidos na alínea d) do n.º 3 do artigo 

19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro”. 

Decreto-Lei n.º 208/2002 do Ministério da 

Educação, de 17 de outubro 

 

Reconhece o município como “núcleo” 

essencial de uma estratégia de subsidiariedade 

e que o modelo de descentralização 

administrativa é o objetivo fundamental do 

Programa do Governo, enquanto dinâmica de 

modernização do estado e de melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. 

Reconhece que os municípios são parceiros 

indispensáveis no desenvolvimento da 

educação, numa lógica de autonomia e 

inovação de projetos educativo das escolas e 

das comunidades locais. 

Apossa as DRE, com a colaboração das 

autarquias, todas as ações inerentes à 

realização dos agrupamentos de escolas. 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro (mais 

tarde alterado pela Lei n.º 41/2003, de 22 de 

agosto) 

 

Regulamenta os Conselhos Municipais 

Educação e aprova o processo de elaboração da 

Carta Educativa. 

Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho 

 

Estabelece o regime estatutário específico do 

pessoal não docente dos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário. 

Lei n.º 3/2006, de 17 de abril  

 

Define o regime jurídico do transporte coletivo 

de crianças e jovens até aos 16 anos de e para 

os estabelecimentos de educação e ensino, 

creches, jardins-de-infância e outras instalações 

em que decorram atividades educativas ou 

formativas. 

Lei n.º 2/2007 da Assembleia da República, de 

15 de janeiro  

 

Aprova a Lei das Finanças Locais, que revoga 

a Lei n.º 42/98, de 6 de agosto. Determina o 
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regime financeiro dos municípios e das 

freguesias. 

Lei n.º 12/2008, de 27 de fevereiro Define e regula os regimes de vinculação de 

carreiras e de remunerações dos trabalhadores 

que exercem funções públicas. 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril Aprova o regime de autonomia, administração 

e gestão dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho Desenvolve o quadro de transferência de 

competências para os municípios em matéria 

de educação, ao nível do pessoal não docente 

(que não se limitam à educação pré-escolar e 

1.º ciclo, estendendo-se também ao 2º e 3º 

ciclos do ensino básico), das AEC e CAF, da 

gestão do Parque Escolar do 2.º e 3.ºciclos, 

com a possibilidade de estender ao ensino 

secundário. Ao nível da ação social escolar, o 

apoio socioeducativo, gestão dos refeitórios, 

fornecimento de refeições e seguros escolares 

(artigo 7.º).  

Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de setembro Estabelece os critérios e a fórmula de cálculo 

da dotação máxima de referência dos 

Auxiliares de Ação Educativa e dos Assistentes 

de Administração Escolar. 

Despacho n.º 14460/2008, de 26 de maio Define as normas a observar no período de 

funcionamento dos estabelecimentos do 1.º 

ciclo do ensino básico, bem como na oferta das 

atividades de enriquecimento curricular e d 

animação e de apoio à família. 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março Estabelece o regime jurídico aplicável à 

atribuição e ao funcionamento dos apoios, no 

âmbito da ação social escolar. 

Portaria n.º 759-A/2009, de 16 de julho Procede à adaptação do sistema integrado de 

gestão e avaliação do desempenho na 

administração Pública ao pessoal não docente 

dos estabelecimentos públicos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro Estabelece o regime jurídico aplicável à 

contratação de técnicos que asseguram o 

desenvolvimento das atividades de 

enriquecimento curricular (AEC) no 1.º ciclo 

do ensino básico nos agrupamentos de escolas 

da rede pública. 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro Estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais, incluindo o enquadramento legal para a 

descentralização de competências, prevendo e 

regulamentando dois mecanismos jurídicos de 

descentralização do Estado nos municípios e 

entidades intermunicipais: a transferência de 

competências através de lei e a delegação de 
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competências através da celebração de 

contratos interadministrativos. 

Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro 

 

Estabelece o novo regime de delegação de 

competências, através da “contratualização 

interadministrativa” com os municípios e as 

entidades intermunicipais no domínio de 

funções sociais”. 

 

2. Os Conselhos Municipais de Educação  

 

Um normativo que assume particular destaque na descentralização/ territorialização da 

educação é a Lei nº7/2003, de 15 de janeiro, referente ao Conselho Municipal de Educação 

(CME).  

No seu preâmbulo, pode ler-se que os “ Conselhos Municipais da Educação surgem com 

o objectivo fundamental do Programa do XV Governo Constitucional” de concretizar a 

“descentralização administrativa […] enquanto aposta estratégica no princípio da 

subsidiariedade, o qual enforma uma dinâmica de modernização do Estado”, tendo como 

objetivos obter melhores níveis de satisfação das necessidades reais dos cidadãos, de forma 

mais eficiente e eficaz e com o sentido de autonomia responsável própria dos regimes 

democráticos. 

Conforme o artigo 3.º, do referido normativo, este órgão é uma “instância de 

coordenação e consulta que tem por objetivo promover, a nível municipal, a coordenação da 

política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes 

educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento 

do referido sistema e propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores 

padrões de eficiência e eficácia do mesmo”.  

Os CME são criados em 2003, tornando-se obrigatória a sua constituição, a partir da 

publicação do respetivo normativo. No entanto, eles resultam das Comissões de Ensino, e dos 

CLE que a Lei n.º159/99 já contemplava no seu artigo 19.º e, sem que tal fosse legalmente 

exigível, muitos municípios avançaram com os CLE, não se limitando, portanto, a desenvolver 

ações próprias no domínio da Educação, promovendo também a participação concertada das 

instituições concelhias, ora como conselheiras do município, ora como parceiras na conceção e 

execução de medidas educativas. 
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De acordo com os dados obtidos em dois questionários aos municípios do continente, 

aplicados 1997 e 2000, no âmbito de um Programa de Avaliação Externa da Aplicação do 

Regime do D.L. n.º 115-A/98 de 4 de maio, conclui-se que muitos municípios já tinham iniciado 

o processo de constituição de CLE. No final de 2000, a região de Lisboa e Vale do Tejo era a

que se apresentava mais avançada nessa matéria, com quatro conselhos locais de educação 

criados e trinta e dois em criação no ano de 1997 e com quinze em criação e dezassete já criados 

no ano de 2000. Já a região do Alentejo apresentava números substancialmente inferiores - em 

1997 contava só com três e nenhum em criação e em 2000 existiam três e onze em criação. Em 

1997 já estavam criados dezasseis CLE e outros tantos em criação em todo o país, apesar de 

não existir qualquer referência legal à sua criação (Cruz, 2012:101-136). Desta forma, 

“registam-se algumas tentativas aparentes de definir políticas educativas e culturais próprias, 

em concordância com concepções próprias sobre o bem-público local e o seu desenvolvimento” 

(Pinhal, 2011:22). 

Com a publicação deste diploma, cuja finalidade era a transferência de competências na 

área de construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de ensino para as 

autarquias e na área da coordenação educativa para os CME, está-se perante uma outra forma 

de entendimento e de partilha de competências entre a Administração Central e a Administração 

Local, em que se oficializa processos de controlo e de supervisão do próprio exercício da 

política educativa municipal, implicando os atores locais, com novas formas de regulação 

pública participada, mobilizando para tal, agentes educativos e parceiros sociais. Atribuem à 

autarquia a responsabilidade institucional de coordenação do órgão e responsabilizam todos os 

intervenientes pela cooperação, pela articulação das suas intervenções no âmbito do sistema 

educativo, mas também pela vigilância, promovendo padrões de eficiência e de eficácia. De 

acordo com Cruz (2012), a complementaridade entre a entidade reguladora da política educativa 

municipal e o projeto de planeamento e de ordenamento da rede educativa marca o caráter 

instrumental daquela entidade. 

O CME surge como instrumento de descentralização da administração educativa 

convenientemente caracterizado na sua composição, no sistema de representatividade dos 

professores por ciclo de ensino, estabelecendo regras de funcionamento e ainda a carta 

educativa, regulando o seu processo de elaboração e aprovação e os seus efeitos (artigo 1º). Do 

ponto de vista legal, a universalização dos CME está associada à obrigatoriedade de cada 

município elaborar, a curto prazo, a «Carta Educativa». 
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De acordo com o artigo 4º, é da competência deste órgão: 

a) Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras 

políticas sociais, em particular nas áreas da saúde, da acção social e da formação e emprego; 

b) Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da carta educativa, a 

qual deve resultar da estreita colaboração entre os órgãos municipais, com vista a assegurar a 

salvaguarda das necessidades de oferta educativa do concelho, garantir o adequado 

ordenamento da rede educativa nacional e municipal; 

c) Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia; 

d) Apreciação dos projectos educativos a desenvolver no município; 

e) Adequação das diferentes modalidades de acção social escolar às necessidades locais, 

em particular no que se refere aos apoios socioeducativos, à rede de transportes escolares e à 

alimentação; 

f) Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito de apoio a crianças e jovens, com 

necessidades educativas especiais, da organização de actividades de complemento curricular, 

da qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas de formação ao longo 

da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do apoio a iniciativas relevantes 

de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação de ambiente e de educação para a 

cidadania; 

g) Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos; 

 h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar. 

Compete ainda analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do ensino, em particular no respeitante às características e adequação das instalações, ao 

desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e sucesso escolar das crianças e 

alunos, reflectir sobre as causas das situações analisadas e propor as acções adequadas à 

promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo. 

De acordo com o artigo 5.º, integram este órgão diversos intervenientes, das mais 

variadas áreas representativas da sociedade, nomeadamente o presidente da câmara municipal 

que preside; o presidente da assembleia municipal; o vereador responsável pela educação que 

assegura a substituição do presidente da câmara municipal, nas suas ausências e impedimentos 

e o diretor regional de educação ou quem este designar em sua substituição. Fazem ainda parte 

do conselho os representantes das entidades existentes no concelho, nomeadamente um 

representante do ensino superior público; um representante do ensino superior privado; um 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 125 

representante do pessoal docente do ensino secundário público; um representante do ensino 

básico público; um representante da educação pré-escolar pública; um representante dos 

estabelecimentos de educação e ensino básico e secundário privado; dois representantes das 

associações de pais e encarregados de educação; um representante da associação de estudantes; 

um representante das instituições particulares de solidariedade social que desenvolvam 

atividades na área da educação; um representante dos serviços públicos da saúde; um 

representante dos serviços da segurança social; um representante dos serviços de emprego e 

formação profissional; um representante dos serviços públicos na área da juventude e do 

desporto e um representante das forças de segurança”.   

Com a publicação da Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto, houve algumas alterações, 

nomeadamente a composição dos CME, sendo o Diretor Regional de Educação substituído por 

um presidente de junta de freguesia que representa todas as freguesias do concelho, eleito na 

Assembleia Municipal. Também é definida a forma de eleição dos docentes, dos diferentes 

níveis de ensino, nomeadamente da educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário, a 

realizar nos agrupamentos de escolas pelos seus pares. 

 2.1. As tipologias do CME 

A operacionalização do quadro legal e a definição do regimento interno dão lugar a 

diferentes configurações dos CME, diferentes estruturas organizacionais e funcionais. Esta 

diversidade de processos de regulação da ação pública revela as convergências e as 

divergências, no modo como os atores autárquicos e locais entendem os objetivos dos CME e 

o seu exercício, “estes argumentos [que] servem para defender a relevância dos contextos locais

e perceber a relação entre conhecimento e política; dão ênfase especial à história e à 

historicidade de cada processo político” (Cruz, 2012, p.35-38; Mangez, 2011, p.206). 

Os CME vivem da diversidade destes processos e dos diferentes atores envolvidos, bem 

visível nas intervenções diversas, em que se confrontam interesses, diferentes legitimidades e 

múltiplos saberes, mas também se constroem convergências e entendimentos entre os atores 

(Cruz, 2012). As diversas formas como os CME se constituem, se configuram e funcionam dão-

nos conta, do desfasamento entre a norma, a regra e a prática. É nesta tensão permanente entre 

o controlo e a autonomia entre o centralismo do ME e os espaços de autonomia experimentada



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

126 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

pelas autarquias e pelos atores locais que se constroem os CME, tão diversos quanto são as suas 

particularidades e os seus contextos locais. 

Com base em diversas notícias da época, algumas autarquias não estariam prontas para 

este desafio, pondo-se assim em causa o caminho a seguir, se em direção a uma maior 

autonomia das escolas ou rumo à municipalização da educação, acentuando-se no futuro 

próximo assimetrias entre escolas de diferentes municípios. Por outro lado, pelo facto do 

normativo derivar do Ministério das Cidades, do Ambiente e do Ordenamento do Território e 

não do ME acentuou-se a ideia de ser uma simples transferência de competências do Estado 

central para os municípios.  

De acordo com Cruz (2012), os modos como estas entidades funcionam, como são 

presididas pelos seus autarcas, como se organizam em plenário e/ou em grupos de trabalho, 

como reúnem para debater as questões educativas, como participam os atores locais, são 

elementos que permitem criar três tipologias de CME, nomeadamente pela ausência, pela 

conformidade e pela estratégia/diferenciação, ou seja, de acordo com os seus interesses, 

 

as autarquias mobilizam os CME quando têm interesse nisso, compreendem a 

importância da participação dos atores…fazem a gestão corrente das suas 

competências e/ou projetos mais alargados e tentam resolver conflitos daí 

decorrentes, escrutinam decisões conjuntas e assim legitimam a sua intervenção 

política no espaço local, outros não perspetivam os CME para além da Carta 

Educativa (Cruz, 2012:250). 

 

Os CME caracterizados pela ausência correspondem a entidades que, findo o processo 

de aprovação das cartas educativas, se esvaziam de qualquer sentido, deixando de reunir, 

pautando-se pela ausência de intervenção. Os CME caracterizados pela conformidade respeitam 

aquelas entidades que só se reúnem para cumprir a norma, para «cumprir a lei», agindo em 

conformidade. Já os CME caracterizados pela estratégia/diferenciação respeitam as entidades 

que se destacam pelas dimensões reflexivas e de estratégia pela diferenciação, evidenciando-se 

pela sua capacidade de intervenção no espaço educativo local, pelo seu contributo na construção 

de políticas locais. São entidades que estrategicamente se referenciam como instâncias de 

mediação, numa lógica de interface e de concertação entre múltiplos atores e vários poderes, 

lugares privilegiados para a gestão de conflitos e procura de consensos, como espaços de 

multirregulação, como focos de desenvolvimento e de mobilização de conhecimento. É esta 
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dimensão territorial que permite que elas se afirmem como um espaço do que alguns autores 

designam por “regulação sociocomunitária” (Barroso, 2014), para pôr em relevo a articulação 

neste processo entre o Estado e a Sociedade. Esta dimensão territorial constitui a substância 

destes CME – participação e estratégia – e contribui para a construção de políticas educativas 

locais. 

Enquanto reguladores da ação dos atores à escala local, os CME garantem e aprofundam 

a democracia e contribuem para a construção do espaço educativo local, em que não é apenas 

o “lugar”, mas o local modelado por influências sociais muito distantes, em que os processos

educativos realizam-se entre pessoas e instituições inseridas num contexto local, cujas 

características articulam-se com características dos contextos nacionais e transnacionais 

(Ferreira, 1999). Porém, nem todos os municípios estão preparados para intervirem 

estrategicamente nesta nova reorganização do sistema educativo. 

Apesar de se considerar os CME um passo importante na descentralização 

administrativa da educação, a sua composição e a definição das suas competências ficou aquém 

das expectativas. A sua regulamentação conheceu uma crítica generalizada, surpreendendo 

mesmo pela negativa. A ausência das escolas públicas no órgão foi uma das críticas mais 

ferozes, no que respeita à sua composição. Por exemplo, a Federação Nacional de Professores 

criticou o facto de este órgão ter como competência a análise do funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino e o desempenho dos docentes, considerando esta competência “uma 

clara ingerência em matérias da exclusiva responsabilidade das escolas. A avaliação do 

desempenho do pessoal docente só pode ser competência de quem vive o quotidiano das 

escolas” (FENPROF, 2003). 

As críticas também se estenderam a autarcas que consideraram excessiva 

institucionalização da estrutura e a reduzida representatividade local, para além da excessiva 

carga técnico-burocrática. Estão em causa, não só, os seus objetivos e competências, mas 

também a sua estrutura organizativa e funcional, e, por isso, “reclamam um outro CME, mas 

não perspetivam de igual modo o seu objetivo político: deve ser consultivo ou deliberativo?” 

(Freitas, 2015:49).  

De acordo com um estudo realizado em 2005, sobre os CME, o “Estado português […] 

revelou, mais uma vez, possuir modos de regulação uniformistas e igualitaristas, bem como 

uma vontade de homogeneização do que pode ser diferente…”, por outro lado também “cedeu 

à tentação de provocar a mudança por decreto e de não abdicar do controlo remoto, não tendo 
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aprendido que a ‘infidelidade normativa’ de que fala Lima (1992:171) lhe inviabiliza grande 

parte das pretensões exaradas nas leis”. Acrescenta “mais que descentralizar, territorializar as 

políticas educativas, parece-nos que se trata de uma desconcentração em que o ‘controlo 

remoto’ é substituído por um ‘controlo de proximidade’” (Freitas, 2015:48).  

Na verdade, os CME resultam num sistema originário de ligação da regulamentação 

nacional e a regulação local intermédia, baseada na especificidade de cada local, nos espaços 

de regulação de uma autonomia decretada das autarquias e dos diversos atores que, mais não 

foi que “uma oportunidade perdida” (Pinhal, 2014), em termos de participação contextualizada 

e de vinculação de decisões, integrando-se numa política de desconcentração administrativa 

que, ao mesmo tempo que aproxima os serviços da população, garante um controlo mais remoto 

das políticas definidas a nível central (Formosinho, Machado, 2004:67-76). 

Mais tarde verificaram-se alterações, nomeadamente à sua composição, com a Lei n.º 

41/2003, de 22 de agosto e com a Lei n.º 6/2012 de 10 de fevereiro que no seu artigo 2º - prevê 

a inclusão de um representante do conselho municipal de juventude no órgão. Mais 

recentemente, com o Decreto-lei n.72/2015 de 11 de maio (alteração dos artigos 4º, 5º, 7º e 9º), 

o CME assume um papel mais relevante, nomeadamente de coordenação, quando exista no 

município um nível mais aprofundado de descentralização administrativa, mesmo que em fase 

de projeto-piloto, através de contratos interadministrativos de delegação de competências, 

podendo os pareceres assumirem um valor jurídico reforçado. Também está, agora, prevista a 

integração dos diretores dos agrupamentos de escola ou escolas não agrupadas no órgão. 

Consideramos que ainda há um longo trajeto a percorrer, de modo a recapitular tal 

“oportunidade perdida”, pois como defendeu Nóvoa, numa entrevista, “Portugal precisa de uma 

outra visão sobre a democracia, o desenvolvimento e a integração na Europa e no mundo 

globalizado, e de unir dois pilares fundamentais: o conhecimento e o território, a ciência e a 

sociedade, as universidades e as empresas” (2014). 

 

3. A Carta Educativa  

 

Os primeiros estudos sobre carta escolar surgiram nos anos 80, entendida como forma 

de planeamento da rede educativa, enquanto expressão de uma política educativa “projectada 

num determinado horizonte temporal, permanentemente reavaliada e actualizada, no quadro de 
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uma prática de planeamento educativo, desenvolvida de uma forma sistemática e continuada 

aos diversos níveis da administração”. (ME, 2000:5). No artigo 10º do Decreto-lei n.º 7/2003, 

de 25 de janeiro, regista-se que 

A carta educativa é, ao nível municipal, o instrumento de planeamento e 

ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no 

concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário 

satisfazer, tendo em vista a melhor utilização de os recursos educativos, no quadro 

do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município. 

A Carta Educativa (CE) é fundamentalmente um instrumento de planeamento, na 

perspetiva da administração educativa. É uma metodologia de intervenção no planeamento e 

ordenamento da rede educativa, inserida no contexto mais abrangente do ordenamento 

territorial (municipal ou supramunicipal). É, também, um “documento técnico-político e um 

poderoso instrumento de acesso a recursos financeiros” (Martins, 2005:149). Serve de suporte 

à decisão política, orientando a expansão do sistema educativo de um determinado território, 

em função do seu desenvolvimento económico e sociocultural, orientando as decisões 

relativamente ao investimento em novos empreendimentos, ou no encerramento de escolas e às 

opções pela reconversão e adaptação do parque escolar. 

Os objetivos da CE são: “adequar a rede de estabelecimentos à procura efectiva das 

ofertas educativas; valorizar o papel das comunidades educativas e os projectos educativos das 

escolas; promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas e garantir a 

coerência da rede educativa com a política urbana do município” (artigo 11º do normativo). 

Para Barroso (1990), a CE constitui um instrumento de planeamento com vista a 

operacionalizar objetivos de política educativa e, por isso, a influência exercida no sistema de 

oferta de educação condiciona não só os fluxos e as condições de escolarização das crianças e 

jovens, mas, também, a própria qualidade e eficácia do ensino e a realização dos projetos 

pedagógicos educativos das escolas. Refere que a influência da oferta da educação nos 

percursos escolares dos alunos e na realização do princípio da igualdade de oportunidades 

manifesta-se em duas situações: a oferta condiciona a procura de educação, pelo número de 

lugares que disponibiliza e, neste caso, a política de construção de equipamentos educativos 

funciona como um meio regulador dos fluxos escolares e pode ser um elemento facilitador ou 

não da democratização do ensino; a oferta de educação não é “neutra” e varia fortemente em 
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função do local de residência dos alunos. Afirma que “um dos aspectos mais significativos 

consiste na tendência para que a implementação dos estabelecimentos de ensino e a organização 

do sistema escolar sejam largamente solidárias do sistema de estratificação social” (Barroso, 

1990:84). É evidente a articulação entre a localização e a estrutura social da escola. Daí 

considerar-se que uma das vantagens da “carta escolar” seja o facto de permitir assegurar a 

coerência nacional do sistema de ensino, tendo em conta a igualdade das condições de oferta 

escolar e o facto de permitir racionalizar o planeamento e a gestão da rede escolar. 

A esse propósito, Van Zanten (2001) considera que este dispositivo não “joga” senão 

um papel imperfeito de regulação, pois as diretivas que dizem respeito à afetação de alunos são 

objeto de estratégias de contorno, que são mais ou menos controladas pela administração local, 

sustentando-se em respostas diferenciadas, que parece não obedecerem a princípios definidos a 

todo o território nacional, abrindo espaço a mecanismos de regulação diferenciados. 

Como já referimos, as CE (antes escolares) viram o seu processo de regulamentação 

concluído com o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, sendo a sua elaboração obrigatória 

para todos os municípios, apesar de alguns municípios já terem procedido à sua elaboração 

anteriormente. 

De acordo com um estudo feito, no âmbito do Programa de Avaliação Externa da 

Aplicação do Regime do Decreto-lei n.º115-A/98, encomendado pelo ME à Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação de Lisboa, com a aplicação de um inquérito a 153 

municípios do continente (o que corresponde a 55%), no final do ano 2000, grande parte dos 

municípios já tinha iniciado o processo de elaboração da CE (19 tinham CE, sendo a região do 

Lisboa e Vale do Tejo a mais avançada, com 9 (23.1%) e 19 estavam a elaborar (48.7%)).  

Este quadro permite-nos algumas interpelações que nos fazem querer conhecer quais as 

razões subjacentes a tal decisão, já que ainda não era obrigatória a sua elaboração? A questão 

que se pode colocar é: a CE seria imprescindível num PDM, enquanto instrumento estratégico 

de desenvolvimento do concelho ou pretenderiam os municípios terem uma intervenção maior 

ao nível da educação? A elaboração das CE concede aos municípios um papel importante, na 

conceção do sistema educativo local, embora as decisões municipais nesta matéria tenham de 

ser confirmadas pela administração central. A sua elaboração é confiada à Câmara Municipal, 

sendo aprovada pela Assembleia Municipal, após discussão e parecer do CME, tal como consta 

no artigo19º. O documento integra o plano diretor municipal (PDM) respetivo, estando, nestes 

termos, sujeita a ratificação governamental, mediante parecer prévio vinculativo do ME, que se 
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previa que viesse a prestar apoio técnico necessário e a suportar os custos em partes iguais com 

as câmaras municipais. Também, conforme o previsto no normativo, o documento deveria ser 

obrigatoriamente reavaliado de cinco em cinco anos e sujeito a monitorização, processo que 

permite acompanhar e controlar o processo de intervenção e identificar eventuais desvios face 

ao inicialmente previsto. Desta forma, revela a tendência para a conformidade, para a 

recentralização do poder de decisão na administração educativa, que controla remotamente o 

exercício de competências pela administração municipal, que se vê irremediavelmente afastado 

do promissor papel que julgava deter na conceção do sistema educativo local. 

Para além disso, o ME celebrou um protocolo com a Associação Nacional de 

Municípios (ANMP), representante do conjunto dos municípios portugueses (artigo 3.º dos seus 

estatutos), em dezembro de 2004, com incidência no aprofundamento da descentralização 

administrativa na área da educação que estabelecia o modelo padrão para a elaboração da Carta 

Educativa e a quem caberia tal tarefa – (um grupo de trabalho composto por um representante 

da câmara municipal, um representante do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema 

Educativo (GIASE) e um representante da DRE). Este modelo de CE apresenta quatro pontos 

essenciais, nomeadamente: enquadramento territorial e características físicas do concelho; 

síntese diagnóstica; evolução do número de alunos do concelho e propostas. 

A cláusula primeira (objeto), ponto um, do referido protocolo “estabelece os termos da 

articulação entre a Administração central e central desconcentrada e cada um dos municípios 

para a elaboração das cartas educativas, com vista a […] intensificar e agilizar do processo 

dessa elaboração”. Uniformiza-se, assim, em todos os municípios, a criação da CE que, desta 

forma deixa de conter as especificidades do concelho em causa, sendo generalizada a todo o 

país. Era, no entanto, salvaguardada a hipótese de alguns municípios não conseguirem adotar a 

metodologia defendida no protocolo, sendo necessário utilizar serviços externos à autarquia. 

Assim, as CE criadas a partir de dezembro de 2004 seguiram o modelo proposto pela 

ANMP, devidamente acompanhado pela respetiva DRE, manifestando-se, desta forma, a 

tendência para a conformidade, para a recentralização do poder de decisão na administração 

educativa que controla remotamente o exercício de competências pela administração municipal, 

inviabilizando, assim, um papel fundamental que julgava deter na conceção do sistema 

educativo local. 
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3.1. As dimensões da Carta Educativa 

 

Os pressupostos teóricos enunciados no Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro, 

permitem estabelecer uma tipologia de CE, encarando-as como documento de natureza 

gestionária e de planeamento e como documento de natureza político-institucional. 

É um documento de natureza gestionária e de planeamento, na medida em que tem como 

finalidade fundamental a racionalização e o redimensionamento do parque de recursos físicos 

existentes e o cumprimento dos grandes objetivos da LBSE, sobretudo na adaptabilidade às 

necessidades de redimensionamento da Rede Escolar, decorrente da evolução da política 

educativa, da oferta e procura da educação, rentabilização do parque escolar, readaptação da 

Rede Escolar às características regionais e locais, assegurando a coerência dos princípios 

normativos ao todo nacional.  

A CE, enquanto instrumento de planeamento tem como finalidade permitir aos 

responsáveis o desenvolvimento de uma atuação estratégica, no sentido de orientar a expansão 

do sistema educativo num determinado território, em função do desenvolvimento económico e 

sociocultural; tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao 

encerramento de escolas e à reconversão e adaptação do parque, rentabilizando a funcionalidade 

da rede existente; definir prioridades; otimizar a utilização de recursos consagrados à educação 

e evitar desadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento urbanístico. 

Nesse sentido, é necessário determinados critérios de planeamento da rede educativa, como a 

exequibilidade técnica, nomeadamente no que se refere à disponibilização de diversos recursos 

que viabilizem a sua implementação no cenário; viabilidade financeira e social, numa 

perspetiva de análise no tempo, do custo-benefício ou de custo-eficácia; e a viabilidade 

institucional, tendo em atenção a partilha de responsabilidades entre as diferentes instâncias 

envolvidas e as fontes e mecanismos de financiamento. O processo deve ser articulado com 

outras iniciativas de desenvolvimento, integrando-se numa estratégia de desenvolvimento 

global, numa perspetiva de valorização das diferentes potencialidades das pessoas e das 

instituições. 

A CE assume, também, uma dimensão político-institucional, na medida em que respeita 

questões de interesse comum, explicitando propósitos ideológicos e políticos que revelam 

conflitos de interesses e jogos de poder, procurando atingir uma relação de equidade entre 

maiorias e minorias, tendo em conta a diversidade de atores e interesses, comprometendo os 
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intervenientes, para que o projeto possa sustentar-se no domínio do pluralismo de ideias. Está 

subjacente a ideia de descentralização, com a transferência de responsabilidades e competências 

para o nível local, melhorando a qualidade da tomada de decisão, estimulando a participação e 

aumentando o sentido de responsabilização dos órgãos e das comunidades locais. As propostas 

devem ser princípios orientadores de uma ação convergente das instituições e dos parceiros 

sociais, construindo-se consensos para as tomadas de decisão, postulados de uma política 

democrática e participada, bem como da autonomia e da territorialização.  

A CE assume uma configuração mais institucional, na medida em que a validação das 

propostas ocorre no CME e prolonga-se nas assembleias dos órgãos autárquicos – Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, a quem a lei atribui competências de elaboração e 

aprovação. É nesses órgãos que há lugar ao debate alargado do funcionamento da ação 

educativa com a comunidade local, que reconhece no papel dos agentes educativos a procura 

constante da qualidade e adequabilidade do sistema educativo local aos desafios de uma 

sociedade cada vez mais exigente. 

Como refere Lopes (2011), a CE deve ser encarada simultaneamente como produto e 

processo, na medida em que é um documento temporalmente definido, enquadrador de uma 

política educativa concelhia, com base num projeto educativo local, largamente participado e 

está em construção permanente, com vista a uma identidade localmente construída, numa 

elaboração constante dos processos, recursos e metodologias pelos agentes educativos locais. 

Representa um compromisso de atuação contínua e conjunta, em prol do desenvolvimento de 

um projeto educativo concelhio, com base na desejada responsabilização partilhada e, por isso, 

a intervenção dos municípios sobre a sua rede educativa ultrapassa o âmbito legislativo, 

constituindo-se como pilar fundamental do desenvolvimento local. 

Enquanto processo aberto e participado, a CE deveria ser sujeita a um período de 

discussão pública, através da divulgação em jornais locais, ou numa iniciativa aberta a toda a 

população, o que lhe daria um outro valor e teria uma maior aceitação no tecido social local.  

Ao legislar em matéria de CE, o Estado testou mais um apelo à “descentralização”, 

embora com cuidados políticos de não esvaziar a sua chefia, tornando o processo de decisão 

centralista e burocratizado, revelando uma autoridade baseada no controlo vertical e 

hierárquico, colidindo com os princípios da autonomia municipal e de participação dos 

interesses locais, na definição das políticas educativas ao nível municipal. 
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Tal circunstância é bem visível, quando o Estado torna obrigatória a elaboração da CE 

e estabelece prazos para a sua concretização; quando atribui essa competência aos municípios, 

mas impõe um modelo, «carta piloto» a ser seguida por todos, impedindo a iniciativa das 

autarquias e interrompendo dinâmicas instaladas a nível local, decorrentes da elaboração das 

CE, de acordo com a Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; quando não aceita propostas, 

localmente formuladas, de reorganização da rede escolar que se afastem do que é definido 

centralmente, bem como, quando institui a si próprio, a decisão de homologação ou não da CE. 

 

4. O “Programa Aproximar Educação”  

 

Mais recentemente e na continuidade do aprofundamento das possibilidades de 

descentralização, o XIX Governo Constitucional lançou o “Aproximar – Programa de 

Descentralização de Políticas Públicas, através da Resolução do Conselho de Ministros 

nº15/2013, de 19 de março, que, entre outros objetivos tinha por missão identificar 

competências dos serviços da administração central, com potencial de descentralização. 

Neste contexto, assume especial relevância a Lei n.º 30/2015 de 12 de fevereiro, que 

estabelece o regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais 

no domínio das funções sociais. 

Em 2014, o governo lançou um memorando de trabalho, com os contornos do PAE, 

integrado num plano estratégico global, de descentralização de competências na área da 

educação e formação, com a celebração de contratos entre os serviços centrais do Estado e os 

municípios. A previsão do seu início apontava para o ano letivo 2014/15, para uma experiência 

piloto durante quatro anos, com um grupo de municípios selecionados.  

O PAE surge, assim, como o culminar de todo um quadro de polémica e discussão que 

se arrastava entre ME e Escolas, acerca da gestão das mesmas, pois já desde o Decreto-lei 

n.º172/91, se assumia, nas palavras de Lima (no Debate: Municipalizar a educação – promovido 

pela FENPROF em fevereiro de 2014), “uma lógica de desconcentração que viria a revelar-se 

um poderosos instrumento de controlo, num quadro mais geral de feição modernizadora e 

eficientista”, optando por “uma ideologia do tipo empresarial” e onde as escolas continuam, 

subjugadas a um Estado que as ignora, desautoriza e asfixia com excessivos processos 

burocráticos, desde legislação em catadupa até plataformas de controlo.  
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No memorando, pode-se ler que os contratos celebrados se constituem 

como ponto de referência para um modelo de gestão articulado e integrado na 

educação do Concelho, garantindo uma unidade na ação das diferentes dimensões 

da escola e apoiando a contextualização curricular de cursos, turmas e percursos 

educativos, adequando o ensino às características e motivações dos alunos, bem 

como harmonizando a atuação do pessoal docente e não docente. 

Estamos perante um processo dito “descentralizador” que atribui ao município a função 

de coordenação local da política educativa e de coordenação com o poder central, quando 

necessário, para colmatar as dificuldades e necessidades das populações, comunidade local que 

reconhece ao município “o papel de mediador, de influenciador e mesmo de liderança das 

reivindicações locais perante o poder central” (Fernandes, 2004:40). Confere-se, assim, um 

novo papel ao município, na medida em que participa na gestão da política educativa ao lado 

do Estado, assumindo o estatuto de instituição pública. 

Em concretização deste processo de descentralização foi publicada a Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que estabeleceu o regime jurídico das autarquias locais, incluindo o 

enquadramento legal para a descentralização de competências, prevendo e regulamentando dois 

mecanismos jurídicos de descentralização do Estado nos municípios e entidades 

intermunicipais: a transferência de competências através de lei e a delegação de competências 

através da celebração de contratos interadministrativos. 

Com esta lei consolidou-se o impulso à territorialização das políticas educativas, com o 

objetivo de mobilizar os atores locais, com a obrigatoriedade de os municípios constituírem o 

CME e de elaborarem a CE. Como é referido no seu preâmbulo, esta descentralização “deve 

obedecer a um conjunto de princípios e requisitos comuns, tais como o não aumento da despesa 

pública global, o incremento da eficácia e da eficiência da gestão dos recursos pelos municípios, 

a promoção da coesão territorial e a adoção de procedimentos inovadores e diferenciados, 

permitindo a optimização dos serviços do Estado ao nível local”. 

Trata-se de um crescente apelo às autarquias, para intervir em domínios que antes estava 

afastada, e que agora se consolida com o Decreto-Lei n.º30/2015, de 12 de fevereiro, que 

estabelece o novo regime de delegação de competências, através da “contratualização 

interadministrativa” com os municípios e as entidades intermunicipais no domínio de funções 

sociais”, através de “contratos administrativos”, ou seja, o Estado prepara-se para transferir 
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competências para as autarquias, nas áreas da Educação, Saúde, Segurança Social e Cultura 

(artigo 1º). 

Ao nível da educação, as competências delegáveis inscrevem-se no âmbito da gestão 

escolar e das práticas educativas, da gestão curricular e pedagógica, da gestão dos recursos 

humanos e da gestão orçamental e de recursos financeiros (artigo 8º) e a sua delegação de 

competências processa-se através da celebração de contratos interadministrativos, nos termos 

previstos na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Essa contratualização da delegação de 

competências pode ser realizada de forma gradual e faseada, através de projetos-piloto, durante 

quatro anos, iniciando-se com um número limitado de municípios ou entidades intermunicipais, 

o que pode ser, eventualmente, alargado, conforme os resultados da avaliação da 

implementação daqueles projetos.  

É a apelidada “municipalização da educação”, posta em marcha pelo XIX Governo que, 

no mínimo, teve o poder de reativar a reflexão à volta da sua descentralização. Este tema entrou, 

definitivamente, na agenda atual, através de tomadas de posição por parte de diferentes 

personalidades, dos diversos setores da sociedade portuguesa.  

Simultaneamente às negociações entre Governo e algumas autarquias, com vista à 

celebração do contrato, surgem as manifestações e abaixo-assinados de sindicatos e professores, 

pareceres de diversas associações, realização de seminários e encontros para debate do tema, 

assistindo-se assim a um dirimir de argumentos, uns a favor da municipalização da educação e 

outros, contra. 

Por um lado, algumas das autarquias que aderiram a este projeto piloto encaram a 

situação como uma oportunidade, como fica expresso nas palavras do Presidente da Câmara de 

Óbidos, no âmbito da sua intervenção no Ciclo de Seminários sobre o tema da Administração 

Escolar da Universidade Católica do Porto, que diz que “Portugal necessita de ativadores de 

mudança, pois um autarca pensa no seu território numa visão prospetiva 10-20 anos e tem de 

aproveitar os ativos da sua região não podendo vencer o mundo globalizado fazendo igual aos 

outros”. Foi perentório ao afirmar que esta seria uma oportunidade para que a “dimensão da 

escola pública tivesse hipótese de transbordar dos seus muros, introduzindo metodologias de 

aprendizagem que tratem alunos distintos de formas distintas, pois uma escola que não 

posiciona o aluno no centro não é democrática nem inclusiva”. Desta forma, encara este projeto 

como uma janela de oportunidade para as políticas educativas do concelho, pois acredita que 

“todos os atores da escola devem fazer parte de um ecossistema que pense e viva a escola 
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criando um modelo educativo onde todos sintam a sua potência participativa” (Freitas, 2015). 

Por outro lado, algumas autarquias e outras entidades, do panorama educativo, como sindicatos, 

professores, associações de pais, entre outras, revelavam as primeiras ondas de resistência, 

sobretudo pelo secretismo que rodeou toda esta negociação, sendo que, o que era veiculado para 

a opinião pública, nunca o foi por via institucional, o que levou à desconfiança generalizada 

com todo o processo. 

A criação do PAE surge como o culminar de todo um quadro de confusão e discussão. 

Na verdade, sem que tenha havido uma participação efetiva dos atores educativos, em particular 

dos professores, a Administração Central toma a decisão de celebrar contratos com treze 

autarquias, a saber: Águeda, Amadora, Batalha, Cascais, Crato, Matosinhos, Óbidos, Oeiras, 

Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sousel, Vila de Rei e Vila Nova de Famalicão, 

contrariando a contestação e os pareceres negativos dos Municípios e da sua ANMP, do 

Sindicato de Professores, do Conselho de Escolas, do Conselho Nacional de Educação e do 

Conselho de Concertação Territorial.  

Manuel Pereira, Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), 

em 23 de janeiro de 2015 afirmava ao Jornal de Notícias e TV - “somos a favor da 

descentralização mas de uma que dê mais autonomia e onde o processo educativo esteja 

essencialmente centrado nas escolas” ou “A autonomia das escolas é o que nos interessa”, disse 

Adalmiro Fonseca da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Publicas 

(ANDAEP). Também José Eduardo Lemos, Presidente do Conselho de Escolas (CE), em 18 de 

maio de 2015, emitiu um parecer, em que são levantadas várias reservas ao processo de 

transferência de competência e condenou o facto de as escolas não terem sido ouvidas, 

arrasando o projeto, por abrir a porta à concessão de serviços a privados (JN, 2015).  

Também a FENPROF argumentou que se confunde descentralização com 

municipalização, reconhecendo o papel essencial dos municípios, enquanto parceiros, na 

definição das políticas educativas locais, mas alertando para os perigos da municipalização da 

educação, num país que se caracteriza pelas inúmeras assimetrias, com grande diversidade de 

práticas municipais e com uma prática de incumprimento por parte do poder central nas suas 

responsabilidades para com o poder local. Considera que há competências que não devem ser 

da exclusiva responsabilidade das câmaras, como recrutar professores, gestão das matrículas, 

aprovação das turmas, toda a gestão do pessoal não docente, estabelecimento de parcerias com 

privados, etc. 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

138 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

Para a própria ANMP, o processo de auscultação à associação não representou mais que 

o cumprimento de uma formalidade, desprovido, ,de qualquer sentido substancial ou de 

qualquer vontade de construção de uma solução que não a do Governo, até pelos prazos em que 

decorreu. 

A crítica académica ao normativo também tem sido notória, em particular, em debates 

e seminários realizados nas universidades de todo o país. 

Num artigo de opinião do jornal público, Matias Alves (2014) refere a falência deste 

modelo, na demonstração da ficção e da hipocrisia organizada que tem assumido a figura dos 

contratos de autonomia, na linguagem discursiva que o “Programa Aproximar” trouxe para o 

campo da descentralização, com o enfoque na aplicação de novos modelos de governação que 

acentuem a democracia participativa e deliberativa e instituam uma regulação sociocomunitária 

da educação. Diz que a celebração destes contratos com os municípios 

 

é uma tentativa de o Governo responder ao Estado de quase-calamidade pública 

em que se encontra a gestão de instituições centrais periféricas, como são as 

escolas. O estado em que encontram deriva, em larga escala, de continuarem 

reféns de um poder que as ignora e desautoriza, que age a destempo e muitas vezes 

sem critério e que as asfixia na parafernália de plataformas e de controlo (2014: 

s/p). 

 

Este académico realça a existência de uma ilusão de que é possível governar a partir do 

centro político e administrativo, prever a priori todos os problemas e decretar através do Diário 

da República a solução ótima e única. Refere que o contrato de descentralização de 

competências entre o Governo e os municípios funda-se em preconceitos e desconfianças que 

destroem qualquer hipótese de contrato, nomeadamente ao fazer depender a sua aprovação do 

consentimento por todos os conselhos gerais das escolas de um concelho; ao equiparar uma 

escola a uma autarquia; pelo facto da matriz que regula a distribuição de competências entre o 

ME, o território municipal e as escolas não prever explicitamente um órgão local (que não o 

executivo municipal) que assuma essas competências. 

Também Carvalho, no seminário “Descentralização e Municipalização da educação: 

Que desafios para a autonomia das escolas e dos professores?”, promovido pela Associação 

Nacional de Professores (ANP, 2014) coloca muitas reticências ao normativo em questão, pelas 
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contradições e omissões que o mesmo contém. Sinaliza o desconhecimento do “impacto das 

suas práticas”, ao nível dos planos de ação organizacional e administrativa, na medida em que 

a previsível mudança ainda não está no terreno; evidencia a forma encoberta como o processo 

se iniciou, sem a auscultação das escolas que não têm a capacidade para decidirem pela não 

participação neste projeto, o que expressa uma decisão potenciadora de conflitos de 

competências com os órgãos escolares, ou mesmo esvaziamento destes, relativamente a 

matérias educativas e pedagógicas que lhes são próprias. 

Refere que 

Cumpre-se o que é imposto e não deliberado em colaboração mútua e não se 

negoceia o que está previamente decidido. Assim, estamos perante um 

processo de tomada de decisão que somente considerou duas das partes 

envolvidas (MEC enquanto delegante e Município enquanto delegatário) e não 

da escola. Consumados os acordos, resulta-lhes a adesão conformista e 

obediente. Parece que o sistema de ensino se encontra subjugado a esta relação 

de poder autocrática, nítida separação entre governantes e governados 

(Carvalho, 2014). 

Para a autora, o normativo regista uma conceção instrumental e gerencialista, 

evidenciada nos conceitos de eficácia, eficiência, otimização que não se compagina com 

“práticas democráticas porque a democracia leva mais tempo e obriga à reflexão crítica”. 

Revela uma técnica de gestão e de controlo de qualidade ligado a uma lógica de mercado, de 

tipo gerencialista, porque a monitorização dos resultados é assente na comparação rigorosa de 

dados e acompanhamento fidedigno, com base em indicadores de desempenho de serviço 

público, de referência mensuráveis, como é referido no artigo 3, nº2. É a afirmação do 

positivismo com expressão no controlo, na avaliação e medição dos resultados, ao nível do 

acompanhamento dos projetos-piloto, por parte da administração central que para isso prevê o 

uso das plataformas eletrónicas pelos municípios (a minuta do contrato contém uma cláusula 

para o efeito).  

A autora entende que a ideia de contratualização de delegação de competências nos 

municípios presente no artigo 1º, “através de processos de contratualização” afasta-se de uma 

configuração municipal descentralizada da administração escolar, não se podendo fazer 

equivaler o contrato administrativo de competências com a municipalização da educação. Por 
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outro lado, as várias cláusulas no contrato evidenciam um claro desrespeito pelo regime de 

gestão e administração das escolas, com a alteração das competências dos conselhos gerais e 

direção, o que põe em causa o papel da administração local na construção da autonomia das 

escolas. A este propósito refere que 

 

delegar competências em matéria educativa e pedagógica como gestão do pessoal, 

formação contínua, estratégias, promoção do sucesso educativo, matrículas, 

procedimento disciplinar do aluno, põe em causa a autonomia do saber 

profissional e configura-se ilegítima uma vez que há nas escolas órgãos próprios 

e estruturas pedagógicas ao nível escolar (Carvalho, 2014). 

 

Para a autora, o normativo pode potenciar “a fragmentação excessiva do sistema 

educativo” e as assimetrias que resultarão da dimensão e dos diferentes recursos das autarquias, 

o que poderá comprometer os princípios de equidade e justiça distributiva e não resolve os 

problemas que as escolas enfrentam atualmente, pois “este modelo, no limite, poderá favorecer 

a prática do clientelismo e pode eventualmente concentrar poderes nos grupos identificados 

como forças políticas dominantes no plano local” (Carvalho, 2014). 

Também Lima é bastante crítico face a este modelo. No seminário Municipalizar a 

Educação, promovido pela FRENPROF, na abordagem que faz ao normativo, afirmou que 

 

Não estamos numa fase de verdadeira municipalização da educação, enquanto 

descentralização da educação. Estamos numa fase de contradição profunda em 

que os municípios, os mais autónomos órgãos estão a caminho de serem 

“manietados” pelo Estado, tal como já acontece com as escolas. Trata-se da 

desconcentração da política educativa. Não é esta a via para uma verdadeira 

descentralização da educação porque esta exige maior autonomia e maior 

democracia. Nada pode ser feito contra a autonomia das escolas (Lima, 2014). 

 

Assiste-se a uma permanente confusão entre os termos utilizados, na questão da 

municipalização da educação, nomeadamente entre descentralização e desconcentração. 

Segundo Lima, a primeira consiste em deslocar, distribuir ou transferir para os 

municípios a prestação de um serviço, sendo que estes não ficarão subordinados à 

Administração Central, embora esta mantenha sobre eles o poder de fiscalizar e controlar o 
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serviço descentralizado; por outro lado desconcentração é a distribuição de um serviço, 

mantendo a hierarquia da Administração Central, a quem têm de prestar contas, limitando-se a 

uma transferência da hierarquia e delegação de competências (2014). Na verdade, o primeiro 

constitui a atribuição de funções administrativas a pessoas coletivas além do Estado, e o 

segundo consiste na repartição de competências de uma pessoa coletiva por diversos órgãos. 

O autor entende que o PAE deveria ser concebido no âmbito do paradigma da 

territorialização da educação, enquanto local privilegiado da aplicação da decisão, em que 

convergiria a participação de todos os atores. Mas ao contrário do veiculado nos diversos 

discursos sobre autonomia e descentralização, a Administração Central “quer impô-la de cima 

para baixo, sem qualquer chamamento, porque o que está em causa é querer obter um conjunto 

de resultados que estão para além da descentralização” (Lima, 2014). Aliás, refere mesmo que 

a centralização é concebida no Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro, como o “aumento 

de eficácia, racionalização dos recursos, desorçamentação dos recursos, otimização dos 

serviços”, assente na positividade e quantificação e na monitorização dos contratos por parte 

do ME, através do uso das plataformas eletrónicas. Refere que 

o normativo obteve pareceres fortemente críticos, porque o que está

verdadeiramente em causa é a autonomia. O processo de transferência de 

competências para os municípios foi descontextualizado, avulso, desviando-se de 

um projeto coerente da descentralização da educação. Em relação às escolas, 

verificou-se um aumento de controlo, através de plataformas informáticas por 

parte de MEC. Os discursos políticos apelam a uma autonomia que nunca foi uma 

realidade (Lima, 2014). 

Como já referimos, o PAE, sendo um projeto-piloto, apenas arrancou com alguns 

Municípios, tendo como base o denominado “Memorando de trabalho” e uma Matriz de 

Responsabilidades. 

O “Memorando de trabalho” dividia-se em 3 partes, nomeadamente: 

a) Objetivo Geral;

b) Projeto Piloto e Contrato de Descentralização para a Educação e Formação;

c) Estrutura e Conteúdo

O Projeto Piloto continha 5 pontos básicos: 

(B.1) - Projeto em modo de piloto abrangendo alguns municípios; 
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 (B.2) -objetivos estratégicos do projeto piloto; 

 (B.3) - princípios e limites orientadores da descentralização; 

(B.4) - elementos e condições específicas para a celebração do contrato de 

educação e formação 

 (B.5) - âmbito da descentralização de competências no contrato de educação  

e formação profissional. 

As partes envolvidas, ME e Município identificavam um conjunto de objetivos, em 

diversas áreas, a atingir no prazo de 4 anos, nomeadamente: 

- Na área da gestão escolar e políticas educativas (rede escolar, oferta educativa, 

transportes escolares, ação social escolar, equipamentos, etc.); 

 - Na área da gestão curricular e pedagógica (instrumentos e estratégias de 

promoção do sucesso escolar, critérios de planificação no ensino profissional, constituição de 

turmas, entre outras; 

 - Na área dos recursos humanos (recrutamento, gestão e avaliação do pessoal 

não docente e recrutamento de docentes até 25% do currículo, desde que não existissem 

docentes na zona pedagógica respetiva e com formação para o efeito). 

Um outro documento basilar de todo o processo é o Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências entre o ME e o Município, onde estão explicitas as áreas de atuação 

e os respetivos domínios de intervenção, identificadas numa Matriz de Responsabilidades, 

distribuídas entre o ME, o Município e as Escolas/Agrupamento, identificadas nas opções: é 

Responsável, Executa ou está Informado (Anexo II do Contrato). 

De acordo com um estudo de caso, feito num Município que aderiu ao projeto piloto, 

pode-se constatar que o contrato realizado entre as partes, não trouxe 

 

nada de inovador relativamente ao modelo que existe, uma vez que continua a ser 

regulado por normas emanadas do poder central, assente em indicadores obtidos 

pela avaliação externa que orienta o desenvolvimento curricular para os 

resultados de exame e não para um sólido investimento nas práticas ou 

concepções do currículo que todos os dias são postos em prática nas salas de aula, 

que incentiva a eficiência e a reduz a uma fórmula, que tem preocupação em 

regular e uniformizar e onde a autonomia do município e da escola se expressa 

em reinterpretar o que lhes chega do estado central (Freitas, 2015:78). 
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Efetivamente, o Relatório Eurydice, sobre Autonomia das Escolas na Europa – Políticas 

e Medidas, refere que, na maior parte dos países europeus, as medidas promotoras de autonomia 

são construídas num quadro jurídico muito limitado, desenhado do topo para a base, sem a 

participação dos intervenientes locais e impostas para “um vasto conjunto de domínios do 

sistema escolar” (2007:13). 

5. Referentes para uma nova política educativa

O Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro e os contratos interadministrativos 

vigoraram muito pouco tempo, em consequência das eleições legislativas de 4 de outubro de 

2015, que levaram à constituição de um novo governo que anunciava novas ideias sobre o 

processo descentralizador. 

Em 1 de março de 2017, e sem que se tenha realizado qualquer tipo de avaliação do 

programa “Aproximar Educação”, através do qual o Governo transferiu para quinze autarquias 

um conjunto de competências, sendo parte delas da alçada das escolas, em menos de dois anos, 

surge novo projeto de transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais (Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais). É a proposta 

de Lei n. º62/XIII, que “Estabelece o quadro de transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da 

subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local”, 

apresentada à Assembleia da República Portuguesa, pelo Governo de António Costa.  

Esta proposta de lei enumera os princípios a que deve obedecer tal transferência de 

competências, o seu caráter definitivo e universal, a concretização da natureza e do modo de 

transferência de competências, nos diversos domínios, para os municípios e para as entidades 

intermunicipais, através de decretos-lei setoriais, a previsão em normas específicas do 

Orçamento do Estado, sobre o financiamento das novas competências, para o período 2018-

2021.  

A ANMP, no seu XXIII Congresso, realizado em Portimão, 9 de dezembro de 2017 

afirmou a “indispensabilidade de concretização de um processo de descentralização de 

competências, em obediência aos princípios da descentralização, subsidiariedade e autonomia 

local”, (2017:26).  

file:///C:/Users/jorge/Desktop/DL%2030-2015%20Delegação%20competências%20Municípios%20e%20Entidades%20Intermunicipais.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_legislativas_portuguesas_de_2015
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Porém, registou que 

 

a Proposta de Lei é muito heterogénea, definindo nuns casos de forma precisa as 

competências a transferir, enquanto, noutros casos, se limita a uma indicação 

genérica que só por si é insuscetível de definir a esfera de competência que se 

pretende descentralizar, não se propiciando, assim, a perceção do seu sentido, do 

seu âmbito e do seu conteúdo funcional (2017:16). 

 

Também o CE se pronunciou relativamente ao projeto de descentralização em matéria 

de educação, em reunião realizada em 22 de junho de 2017, emitindo o Parecer n.º2/2017, por 

solicitação do Senhor Ministro da Educação, onde se sublinha o ceticismo com que o órgão 

“encara o projeto de descentralização que sujeitará todas as escolas do país a uma nova tutela 

em várias dimensões do sistema educativo” (2017:3). Reconhecendo que este projeto, “mesmo 

sendo diferente dos anteriores, quer no alcance territorial, quer na natureza política, manterá as 

Escolas à margem do processo de descentralização, o que não augura nada de positivo”. Para 

além disso, “contrai a atual autonomia das Escolas, cinge-as às áreas curricular e menoriza os 

seus órgãos de gestão” (2017:13), favorecendo o esvaziamento do caráter institucional das 

Escolas e abrindo “portas a que estas se transformem em meros serviços municipalizados, 

subordinados ao poder autárquico do momento e podendo ser utilizadas como peças do jogo 

político autárquico, em prejuízo da sua nobre missão” (2017:13). 

Mais recentemente, foi aprovada na Assembleia da República a Lei n.º 50/2018 de 16 

de agosto. Os princípios subjacentes são os mesmos do normativo anterior (princípios da 

subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local) e o processo 

de transferência de competências, efetua-se mas agora sem a obrigatoriedade de realização de 

contrato, disposição que caracterizava a legislação anterior: 4 — Os contratos 

interadministrativos de delegação de competências previstos no n.º 2 podem ser prorrogados 

até à data prevista no número anterior, caso a sua vigência termine antes dessa data (artigo 

n.º40º), mas não dos contratos de execução, referidos no artigo n.º41º (revogação de legislação 

anterior), ponto 2: A revogação das normas mencionadas no número anterior não prejudica a 

manutenção dos acordos de execução celebrados ao seu abrigo previamente à entrada em 

vigor da presente lei. Recapitula as garantias de respeito das competências dos órgãos de gestão 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas como se lê no ponto 4, do artigo n.º 11º 
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– As competências previstas no presente artigo são exercidas no respeito das competências

dos órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

Os pontos 2, 3 e 4 do mesmo artigo vêm explicitar os limites da transferência para os 

órgãos municipais - Compete igualmente aos órgãos municipais, no que se refere à rede pública 

de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, incluindo o ensino profissional: a) 

Assegurar as refeições escolares e a gestão dos refeitórios escolares; b) Apoiar as crianças e os 

alunos no domínio da ação social escolar; c) Participar na gestão dos recursos educativos; d) 

Participar na aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento dos 

estabelecimentos e com as atividades educativas, de ensino e desportivas de âmbito escolar; e) 

Recrutar, selecionar e gerir o pessoal não docente inserido nas carreiras de assistente 

operacional e de assistente técnico e compete ainda aos órgãos municipais: a) Garantir o 

alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico e secundário, como alternativa ao 

transporte escolar; b) Assegurar as atividades de enriquecimento curricular, em articulação com 

os agrupamentos de escolas; c) Promover o cumprimento da escolaridade obrigatória; d) 

Participar na organização da segurança escolar. 

A transferência das competências será concretizada através de normativos setoriais, 

como a lei anuncia no seu artigo 4º, ponto 1: A transferência das novas competências, a 

identificação da respetiva natureza e a forma de afetação dos respetivos recursos são 

concretizadas através de diplomas legais de âmbito setorial relativos às diversas áreas a 

descentralizar da administração direta e indireta do Estado, os quais estabelecem disposições 

transitórias adequadas à gestão do procedimento de transferência em causa.  

Os pontos 2 e 3 anunciam as possíveis fases para a sua concretização, sendo que “todas 

as competências previstas na presente lei consideram - se transferidas para as autarquias locais 

e entidades intermunicipais até 1 de janeiro de 2021, sem prejuízo do n.º 4 do artigo 40.º (p.3, 

artigo 11.º), ou seja, é dada a possibilidade de se prorrogar os contratos interadministrativos de 

delegação de competências, nos termos aí definidos. 

Até à data ainda não foram promulgados pelo Presidente da República todos os decretos 

setoriais, nomeadamente o respeitante à Educação. 

À semelhança do que aconteceu com os normativos anteriores, a reação não se fez 

esperar, nomeadamente de autarcas e associações sindicais e educativas e constata-se que esta 

lei também não acolhe consenso alargado. O CNE criticou a falta desse consenso de todas as 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

146 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

partes interessadas, de falta de avaliação da experiência anterior e de visão integrada da partilha 

de competências e avisou que a falta de equilíbrio entre o necessário reforço das competências 

das escolas e a transferência de atribuições e competências para os municípios e entidades 

intermunicipais poderá, no mínimo, traduzir-se numa deslocação para as autarquias locais e 

entidades intermunicipais de poderes atualmente desconcentradas nas escolas (CNE, 2018).  

E no caso das autarquias é público que nem todas vão aceitar de imediato a transferência 

de competências prevista, até porque como referiu em 31/08/2018 o Presidente de Câmara 

Municipal de Alcácer do Sal, cuja Câmara deliberou rejeitar a transferência de competências 

do Estado para o Município no ano de 2019,  

 

Tendo em consideração que a apreciação geral sobre o processo, o conjunto de 

implicações financeiras, humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento 

sobre as matérias a transferir e suas condições (só descortináveis com a publicação 

dos Decretos-Lei Setoriais) obrigam a uma ponderação e cuidados responsáveis, 

entende o Município de Alcácer do Sal que não estão reunidas as devidas 

condições para aceitar a transferência de competências para a autarquia. 

 

Esta nova lei corre o risco de não resolver as contradições, receios e dúvidas acumuladas 

dos pais, professores, autarcas e sociedade em geral, sobre as reais vantagens da transferência 

de competências educativas para as entidades locais, como aconteceu com as anteriores cuja 

intenção de descentralizar limitou-se a ser apenas uma tendência legislativa. 

Na verdade, parece que não se vislumbra nada de novo. A legislação sobrepõe-se às 

“vivências” no terreno, e a tão ansiada autonomia e tão propalada nos preâmbulos legislativos 

mais não deixa senão um rol de processos burocráticos, capazes de sufocar a vivência 

democrática de qualquer unidade orgânica, porque quando se fala de escola, temos que ter em 

conta de que se trata de “um objecto de estudo complexo e polifacetado, construído sob variadas 

influências teóricas e tradições disciplinares” (Lima, 2011:148). Nesse sentido, o exercício de 

competências pelas autarquias locais na área da educação, deve-se desenvolver na observância 

do princípio da responsabilidade do Estado, no quadro de um sistema educativo nacional, 

concebido e organizado como um elemento da unidade do Estado e da identidade nacional. 
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CAPÍTULO IV – A INTERVENÇÃO DO PODER LOCAL NA 

EDUCAÇÃO À LUZ DOS MODELOS BUROCRÁTICO E 

ANÁRQUICO 
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1. A escola como organização

A análise do conceito de organização, enquanto unidade socialmente construída implica 

a presença e a ação do indivíduo com outros, a partilha de vivências e a possibilidade de se 

satisfazer necessidades individuais ou coletivas. Com efeito, “A vida em sociedade é o modo 

natural da existência da espécie humana” (Caetano, 1972:1) e a nossa ação é a consequência 

das decisões que ao longo do tempo se vão tomando, nas mais diversas circunstâncias e 

contextos. Na verdade, “Estamos presos à evidência de que vivemos numa sociedade 

organizacional” (Carvalho, 2017:7), sendo que “toda a organização é o resultado de uma 

construção social” (Lima, 1988:155). 

O vocábulo organização é originário do grego “organon” e significa instrumento ou 

utensílio, muito embora possa assumir diferentes sentidos, na medida em que, 

por um lado, significa unidades e entidades sociais, conjuntos práticos, como, por 

exemplo, as fábricas, os bancos e a Administração Pública. Por outro, designa 

certas condutas e processos sociais: o acto de organizar tais actividades, a 

disposição dos meios relativamente aos fins e a integração dos diversos membros 

numa unidade coerente (Bilhim, 2001:23).  

Etzioni define o conceito de organização, como “unidades sociais (ou agrupamentos 

humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objectivos específicos” 

(1967:3). 

Para Blau e Scott (1979) o conceito de organização surge da dicotomia que se pode 

estabelecer entre organização formal – criada com o propósito de cumprir uma determinada 

finalidade – e organização social – surge sempre em que os indivíduos vivem conjuntamente. 

Deste modo é destacada a intencionalidade, por oposição à espontaneidade e naturalidade em 

que se desenvolve a interação social no contexto das organizações. 

Ferreira et al. (2001) são da opinião de que a organização pode definir-se como um 

conjunto de dois ou mais indivíduos, inseridos numa estrutura aberta ao meio externo, atuando 

em conjunto e de modo coordenado para atingir objetivos.  

Mediante as variadas definições de organização, Sedano e Perez (1989) consideraram 

como elementos relevantes cinco aspetos: composição da organização (indivíduos e grupos 
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relacionados entre si); orientação da organização para objetivos e fins; diferenciação de funções 

no seio da organização; coordenação racional e intencional dos recursos e continuidade no 

tempo. 

A escola, enquanto organização socialmente criada para obtenção de certas finalidades, 

partilha com outras organizações vários aspetos, como: objetivos, poder, estrutura, tecnologias, 

processos de controlo, especialização, divisão social e técnica do trabalho e, nesse sentido, 

submete-se, também, ao mesmo quadro teórico de análise de qualquer organização. Nesta linha, 

a definição de organização escolar encaixa-se em qualquer definição genérica de organização, 

o que é corroborado pela asserção de que “não se pode dizer que a afirmação de que a escola é 

uma organização mereça contestação” (Lima, 1998a:63), porque “a escola constitui um 

empreendimento humano, uma organização histórica, política e culturalmente marcada” (Lima, 

1998:47). 

Porém, a escola distingue-se das outras organizações, em virtude de certas 

características que lhe conferem uma especificidade própria, pois ela é  

 

socialmente construída por uma multiplicidade de actores, com formação, 

percursos e perspectivas educativas diferentes; que o trabalho da organização, ao 

visar a educação dos adolescentes e jovens, torna singulares os processos e 

produtos, que os dirigentes e os professores têm o mesmo tipo de formação e o 

mesmo estatuto, o que torna mais complexo o exercício do poder, que os 

objectivos da organização são percebidos, valorizados e avaliados diferentemente 

pelos actores que interagem no espaço escolar (Bush, 1986:5-6). 

 

Na verdade, a escola não pode ser considerada senão num quadro organizacional, 

embora, a assunção da escola como organização tenda a diferenciar-se da empresa em aspetos 

sociológicos e organizacionais, como o controlo político, administrativo e burocrático da 

escola, a centralização do sistema educativo, a fraca autonomia organizacional, a ausência de 

uma direção localizada, a especificidade dos objetivos organizacionais centralmente instituídos 

e organizacionalmente estabelecidos, que constituem as características essenciais da estrutura 

organizacional escolar (Torres, 1997).  

A escola, enquanto organização, ou unidade social, decorre de um processo que se tem 

sedimentado ao longo do tempo, em termos universais, profundamente normativizada e, 

obviamente, com repercussões nas formações sociais da atualidade. Constitui-se, 
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historicamente, enquanto estrutura social, sendo que o processo ou ação de organizar é 

indispensável à constituição da organização enquanto substantivo. 

No caso português, cujo sistema político administrativo se carateriza pela centralização, 

é uma evidência assegurada, sobretudo nas escolas públicas. Se no início, a educação 

(escolarização) se limitava à atividade realizada em contexto familiar (ensino doméstico), 

através do diálogo estabelecido entre professor e aluno sem mais complexidade, à medida que 

a educação se foi formalizando e sujeitando-se a novos mecanismos de coordenação, implicou 

a existência física e social de escolas, culminando assim numa conceção estrutural de 

“organização sui generis, pela diversidade que existe no seu interior” (Carvalho, 2017:9). 

O seu caráter organizacional advém, de modo mais incisivo, sobretudo, a partir do 

momento em que se torna o foco em pesquisas desenvolvidas por vários autores, durante a 

década de 60, 70 e 80, entre os quais Blau e Scott, Cohen, March, Olsen e Goodlad. Para tal, 

concorre “por um lado, a emergência de uma sociologia das organizações educativas e, por 

outro, as críticas que se têm desenvolvido sobre as ideologias organizacionais e administrativas 

do mundo empresarial” (Lima, 2003:7). De objeto social a escola passou a ser vista como objeto 

científico, sendo frequente “transpor para o contexto educacional os quadros teóricos-

conceptuais produzidos no estudo de outros tipos de organizações” (Falcão, 2000:28), o que 

significa que é estudada, no âmbito dos diversos modelos de análise organizacional. 

No entanto, como refere Lima, 

compreender a escola como organização educativa especializada exige a 

consideração da sua historicidade, enquanto unidade social artificialmente 

construída e das suas especificidades em termos de políticas e objectivos 

educacionais, de tecnologias pedagógicas e de processos didácticos, de estruturas 

de controlo e de coordenação do trabalho discente, etc. (2011:15). 

Naturalmente que está subjacente uma abordagem da organização escola, ao nível 

global, em que integra a dimensão de escala superior e de alcance mais vasto (macro ou meso) 

e a dimensão de escala inferior (micro), cujo olhar recai especificamente sobre dinâmicas e 

processos de interação de indivíduos e grupos dentro de cada escola. 

É um facto que a escola apresenta uma dimensão organizacional, evidenciando modos 

de organização, regularidades, relações de poder, elementos históricos e socioculturais que se 

(re)produzem ao longo do tempo. Desta feita, a escola vai traduzindo aspetos já 
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institucionalizados e, por isso, invariáveis, mas, também, mudanças políticas, formatos 

estruturais incertos, diferentes modos de governação, aparentemente invisíveis pela força das 

perspetivas formalistas, cujo enfoque é o da estabilidade e da fixação de estruturas, regras e 

relações de poder. 

Do ponto de vista de uma sociologia da ação, o sistema de administração da educação e 

das escolas deve ser analisado, enquanto sistema policêntrico, na medida em que um aparelho 

central de administração só existe porque existem as escolas que, de acordo com as 

circunstâncias, podem subsistir isoladamente, articular-se com outros centros, apesar do grande 

protagonismo assumido pelos aparelhos político-administrativos e de controlo (Lima, 1998).  

Na verdade, como afirma Lima: 

 

Locus privilegiado de reprodução de orientações políticas e normativas 

heteronimamente, e supra-organizacionalmente, produzidas, cada organização 

escolar concreta é porém articulada, perifericamente, através de distintos 

processos, formais e regras, com um centro de decisão política e de controlo que 

se autodefine normativamente mas que raramente se traduz, na acção, de forma 

homogénea, estável e absolutamente congruente (1998:581). 

 

Numa administração centralizada, como é o caso do sistema educativo português, cada 

organização escolar assume-se, por um lado, como um centro de ação educativa e, por outro, 

como uma periferia político-administrativa, traduzindo-se numa situação de tenção constante, 

visível ao nível do plano da ação de cada escola, em que os atores escolares não se limitam ao 

cumprimento sistemático das normas impostas verticalmente e, a priori, pelo centro político-

administrativo, mas atuando estrategicamente com algumas e recriando outras, ao que Lima 

apelidou de infidelidades normativas. 

A escola surge, assim, como a mediação resultante de encontros e desencontros entre as 

políticas educacionais nacionais (centro), regionais ou locais e as políticas organizacionais, com 

implicações diretas nos indivíduos e grupos no interior da escola. Este nível de mediação 

“meso-analítica permite-nos fazer pontes entre as focalizações macro e micro das realidades 

escolares” (Lima, 2008:83) que também Formosinho (1992) clarificou como sendo o nível 

intermédio de decisão e algo muito importante para influenciar as políticas educativas 

concretas.  



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 153 

A organização escolar, enquanto locus de reprodução e locus de produção normativa 

(Lima, 1998), deve ser analisada de forma multifacetada, tendo em conta, quer “o plano das 

orientações para a acção, quer o plano da acção, nos seus diferentes níveis” (Lima, 1998:582). 

Deve-se ter em linha de conta, também, as diferentes escolas e atores escolares, na medida em 

que aquelas são sempre as pessoas em interação social e dispõem sempre de margens de 

autonomia relativa.  

Deste modo, faz todo o sentido que o estudo dos modelos organizacionais de escola 

pública a reflitam “enquanto construções teóricas (meta-organizacionais), 

analíticas/interpretativas e normativas/pragmáticas, bem como enquanto configurações 

socialmente construídas/em construção na/pela acção” (Lima, 1998:583), pois a escola, devido 

ao seu carácter particular, mas igualmente polifacetado, é permissiva a focalizações várias, o 

que permite uma visão mais completa e mais aproximada da realidade” (Carvalho, 2017:23). 

2. Teorias e modelos de análise organizacional

A tentativa de desconstrução analítica do conhecimento implica o surgimento de 

múltiplos modelos de análise, ou pluralidade paradigmática, tendo em conta a existência de 

múltiplas racionalidades e a sua correlação com os diversos enfoques organizacionais. 

Os modelos ou metáforas são constructos, “lentes teóricas de análise” que pressupõem 

uma visão do mundo, com considerável grau de ambiguidade, de acordo com a interpretação 

dos contextos, códigos e regras de produção e receção. Para Morgan “Usar uma metáfora 

implica um modo de pensar e uma forma de ver que permeia a maneira pela qual entendemos 

o nosso mundo em geral” (1996:16). Já Ricoeur refere que “mais do que um valor emotivo,

porque oferece uma nova informação […] uma metáfora diz-nos algo de novo acerca da 

realidade” (1995:100), e ela mais não é que 

uma forma de pensar, de ler a realidade, mais do que um adorno de discurso, é-

lhe atribuído um significado mais potente, dado que a sua utilização supõe uma 

forma organizada de compreensão dos fenómenos e exerce influência sobre a 

ciência, sobre a linguagem, sobre o pensamento e sobre a nossa forma de 

expressão quotidiana (Canavarro, 2000:28). 
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A noção de modelo de análise organizacional traduz-se num “conjunto de suposições, 

ou uma orientação de pesquisa, concernente à realidade organizacional” (Ellström, 2007:450). 

Trata-se de construções teóricas normativas e ideologias organizacionais e administrativas que 

mais não são que doutrinas mais ou menos pragmáticas que ditam a ação. E seja no plano 

teórico, seja do ponto de vista da interpretação dos dados empíricos e respetivos resultados de 

investigação, compreende-se como é decisivo o papel da teoria e das escolhas realizadas em 

termos de modelos de análise, na medida em que diferentes modelos produzem diferentes 

metáforas ou concetualizações, acerca da natureza dos objetivos e das tecnologias 

organizacionais, das relações entre meios e fins. 

A esse propósito, Carvalho, afirma: 

 

Considerando que os modelos organizacionais encontram a sua própria 

justificação na prática efetiva da ação organizacional, aspeto legitimador da sua 

existência empírica, estamos convictos de que a interpretação da realidade 

organizacional deve ser feita de ângulos diversos, condição necessária a novas 

descobertas (2017:24). 

 

Os modelos organizacionais de escola são concetualizados como constelações de 

estruturas, regras e ações, desenvolvidas em diversos patamares e instâncias, diferenciando-se 

em termos de análise, o que traduz o seu caráter plural e variado. São diferentes tipos de 

focalizações analíticas, cuja articulação se propõe, já que perspetivas singulares e redutoras 

revelar-se-ão incapazes de abrangerem um objeto tão polifacetado e dinâmico como é a 

organização escolar. Facto que justifica a insistência no carácter plural e que Lima sustenta 

quando escreve: 

 

modelos organizacionais no plural, enquanto pluralidade de orientações e de 

práticas, de resto não forçosamente nem sistematicamente articuláveis. A imagem 

prototípica, estática e definitiva, cede lugar a uma imagem analítica dinâmica, 

com características caleidoscópicas e holográficas (1998:584). 
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Está em causa a existência simultânea de paradigmas de análise sociológica das 

organizações educativas, teorias ou abordagens que permitem analisar a escola como 

organização, os seus modos de organização e ação.  

Nóvoa refere que 

é no âmbito do espaço escolar que todos os outros níveis de análise e intervenção 

devem ser equacionados. Nesta perspetiva, o olhar centrado nas organizações 

escolares não deve servir para excluir, mas antes para contextualizar todas as 

instâncias e dimensões presentes no acto educativo. É esta capacidade integradora 

que pode conceder à análise das organizações escolares um papel crítico e 

estimulante, evitando uma assimilação tecnocrática ou um esvaziamento cultural 

e simbólico (1995:20). 

É a abordagem crítica de escola, na perspetiva socio organizacional. E a escola ao ser 

objeto de crítica, sobretudo em períodos de grandes transformações e tensões políticas, torna-

se mais atenta, avança para reformas que, teoricamente, pretendem melhorar a educação, 

“motivo pelo qual as decisões adquirem verdadeiro protagonismo” (Carvalho, 2017:11). 

A maior dificuldade reside na distinção clara entre os diferentes modelos 

organizacionais, sejam descritivos, normativos, ou teóricos explicativos. 

 A esse propósito, lembra Sá: 

A procura obsessiva do `super modelo`, em parte induzida pelas próprias 

exigências do quadro académico em que aquela ocorre, pode conduzir-nos à 

metáfora do supermercado em que cada investigador, deslocando-se de corredor 

em corredor, procura atolar o carro das compras com as frutas mais variadas, 

embora nem sempre em bom estado, de modo a poder fazer um cocktail mais rico 

do que o do vizinho. Acontece que, no domínio dos cocktails, como no da 

produção de modelos de análise, a riqueza do produto final pode depender menos 

da diversidade dos ingredientes do que da sua consistência e adequada 

combinação e, não menos importante, da sua consonância com o perfil do 

destinatário (2004:184). 

De entre a multiplicidade de registos teóricos e disciplinares, a partir de meados da 

década de 70, tem-se procurado consolidar os contributos do conhecimento de uma Sociologia 
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das Organizações, da Teoria das Organizações e das Ciências da Administração, com as 

especificidades político-educativas, organizacionais e administrativas do sistema educativo. E 

foi, sobretudo, a partir do início da década de 1990 que na investigação educacional se adotou 

imagens analíticas e metáforas organizacionais, com a classificação de tipologias sobre 

diferentes paradigmas, possibilitando assim, uma dimensão mais interpretativa e menos 

normativista no estudo das organizações escolares.  

O trabalho clássico de Baldridge (1971) recorre a três imagens organizacionais para o 

estudo da organização: a imagem da organização como anarquia organizada, a imagem da 

organização como arena política e a imagem da organização como um sistema debilmente 

articulado.  

A primeira imagem, da organização como anarquia organizada, que se contrapõe ao 

modelo racional burocrático, está associada ao estudo sobre o processo de tomada de decisões. 

Os objetivos não são definidos de uma forma clara, já que os interesses em jogo são conflituosos 

e as escolhas são inconsistentes entre si, os processos e tecnologias não são dominados pelos 

membros da organização. A participação é fluída e descontínua. Em tais circunstâncias 

espontâneas ou naturais, o líder funciona fundamentalmente como facilitador de um processo 

contínuo, negociando e tentando aplicar soluções pré-existentes aos problemas, ou seja, as 

decisões não são "feitas", mas elas "acontecem" (Baldridge, 1983). Relativamente a este 

modelo, ele representa um dos mais recentes desenvolvimentos nos estudos organizacionais. 

De acordo com a segunda imagem, da organização como arena política, a organização 

é considerada como um palco político, em que os interesses, os conflitos, a negociação e o 

poder são palavras-chave. Os indivíduos não são, nem elementos mecânicos, nem sujeitos 

passivos, mas detêm interesses de ordem diversa – pessoais, profissionais e políticos 

(Hoyle,1988), procurando realizá-los através das organizações. Esta perspetiva valoriza 

primordialmente os indivíduos e secundariza as coletividades ou as instituições (Hughes, 1986). 

A coordenação organizacional implica a existência de funções diferenciadas na organização 

que implicará a existência de um ou mais centros de poder que controlam, coordenam todos os 

esforços combinados da organização e dirigem-nos para os seus destinos.  

Como entende Canavarro (2000), a política é característica de qualquer organização, 

incluindo a organização educativa. Ela não é arbitrária, é propriedade dos que decidem com 

base na legitimidade e em representação dos que são governados. Esta perspetiva realça uma 

diversidade de interesses e ideologias, os objetivos não são claros para todos, o que conduz ao 
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conflito e lutas pelo poder. A tarefa é atingir acordos sobre projetos comuns, considerando a 

diversidade de interesses dos distintos atores, e sobre as formas participativas de governação. 

Procura-se uma relação de equidade entre as maiorias e as minorias, a construção de consensos 

que responsabilizam os atores, para que as atividades tenham sustentabilidade no campo da 

crítica, da divergência e pluralismo de ideias, pois, “a política, o reconhecimento e o 

intercâmbio de interesses conflituantes implícitos na política são todos meios de se criar uma 

forma de ordem social não coerciva” (Morgan, 1996:146).  

Relativamente à terceira imagem, a organização como um sistema debilmente 

articulado, a atividade técnica assume-se mais dominadora, enquanto exercício do poder e a 

atividade política pode ser libertadora, mas também ideologicamente manipuladora. Como 

refere Silva, “Administrar a educação é uma atividade técnica, uma atividade politico-

ideológica, ou político-social e político-pedagógica, exigindo, por isso, competências técnicas 

e políticas” (2006: 41).  

Bush enfatiza a importância da multifocalização, quando refere que “Schools and 

colleges are arguably too complex to be capable of analysis through a single dimension” 

(1984:16). Criou uma síntese constituída por cinco modelos diferentes de gestão educacional, 

considerando serem os mais apropriados em contexto das instituições educativas, 

nomeadamente o formal, o democrático, o político, o subjetivo e a ambiguidade. As razões 

apresentadas para esta escolha são: o nível de aceitação por parte dos membros, das metas ou 

objetivos das instituições; o sentido e validade das estruturas organizacionais dentro das 

instituições educativas; a relação entre a instituição e o seu ambiente, resultante da necessidade 

de a escola lidar com os diferentes atores sociais e as estratégias de liderança.  

Sedano e Perez (1989) recorrem aos modelos produtivista, humanista, burocrático e 

estrutural, político, cultural e sistémico, reforçando várias visões da escola, nomeadamente 

como empresa, como comunidade educativa, como burocracia, como arena política, como 

cultura e como sistema. 

Face a um objeto tão polifacetado e dinâmico como é a organização escolar, é 

incontornável adotar uma abordagem pluridimensional, recorrendo a diversas explicações, o 

que implica a sua abordagem no quadro das diversas teorias e das metáforas, sendo as primeiras 

“interpretações e explicações da realidade que permitem explorar e lidar com a complexidade 

da vida organizacional a partir de diversos perspetivas e não a partir de um ponto de vista único 
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e fixo” (Ferreira, 2005:166) e as segundas possuem um enorme poder interpretativo e 

explicativo da complexidade organizacional. 

Relativamente ao estudo da administração educativa portuguesa, Torres (1997) entende 

que, na medida em que a morfologia organizacional se pauta por uma gramática imposta e 

uniforme para todo o País, o estudo organizacional da escola deve ser regido por múltiplos 

níveis de análise que considerem o caráter recetor e (re)produtor inerente ao funcionamento de 

cada escola, contrariando assim, uma lógica analítica de tipo empresarial, em que é elaborada 

unicamente para e a partir da especificidade de uma dada organização – empresa. Desta forma, 

um só modelo teórico não descreverá toda a estrutura organizacional, mas os diferentes modelos 

complementam-se, na descrição das imagens construídas sobre a realidade. 

Ellström (1983: 231-241) propõe uma tipologia, com base em quatro modelos, “The 

rational, the political, the social system, and the anarchistic model”, numa tentativa de 

compreensão que contempla, simultânea e sequencialmente, as várias lógicas e facetas do 

funcionamento de uma organização, segundo racionalidades diferentes. Estes modelos revelam 

facetas diferentes do funcionamento da organização que podem ser identificadas “em 

simultâneo” e em conjugação, ou seja, as organizações, no caso, as educativas podem ser 

concebidas, invocando reciprocamente estas quatro dimensões, caracterizadas por verdade 

(racional), confiança (sistema social), poder (político) e insensatez (anárquico). Cada um dos 

modelos, isoladamente, só revelaria parte da realidade organizacional e, por isso, justifica-se a 

complementaridade dos quatro (racional, político, de sistema social e o anárquico), pois cada 

um representa uma dimensão organizacional da mesma organização, o que significa que no 

funcionamento de uma organização podem coexistir quer a ordem burocrática, quer a ordem 

anárquica (Lima, 1998). Trata-se de uma “abordagem múltipla”, por agrupar os modelos 

racional e de sistema social sob a designação de SI-Model (Modelo Social Intervencionista) e 

os modelos político e anárquico sob a designação de PI-Model (Modelo Político-Interactivo 

(Lima, 2006:76). No âmbito do SI-Model reconhece-se a preexistência dos objetivos que 

estruturam a ação, valorizando-se o consenso, a normatividade e a integração, características 

que traduzem uma racionalidade a priori, em função da qual se cria uma ordem estável, 

uniforme e coesa. E no âmbito do PI-Model destacam-se os aspetos relacionados com a 

flexibilidade, a desarticulação, o conflito e a ambiguidade, valorizando-se a ação, a 

multirreferencialidade dos atores e a sua ação estratégica para viabilizar certas lógicas e 

interesses (Lima, 2006). 
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A síntese apresentada por Ellström é considerada por Lima (1988), um valioso 

instrumento de trabalho, por considerar o estudo da escola e por apresentar uma tipologia de 

modelo complementar, mais do que destacar dimensões alternativas ou exclusivas. Por um lado, 

menciona os objetivos e as preferências organizacionais e por outro os processos e as 

tecnologias organizacionais, como aspetos fulcrais da sua construção, tendo em conta as duas 

variáveis clareza e consenso partilhado versus falta de clareza e /ou desacordo ou conflito, em 

relação ao primeiro; transparência/clareza versus ambiguidade/ falta de clareza, em relação ao 

segundo.  

Como modelos mais antagónicos, relativamente às variáveis referidas, aponta o modelo 

racional, em que os objetivos se apresentam claros e consensuais e tecnologia clara, e o modelo 

anárquico, em que os objetivos são conflituantes e a tecnologia ambígua. 

O modelo político realça os diferentes interesses e ideologias, a inconsistência dos 

objetivos que não são partilhados por todos, a importância do poder e do conflito – 

racionalidade política. Apesar de haver algumas dificuldades de aplicabilidade deste modelo na 

escola, particularmente nas escolas públicas, cujo sistema se carateriza pela centralização, 

pressupondo conformidade e desmobilização de interesses, Lima (1988) chama a atenção para 

a heterogeneidade dos diferentes atores educativos, para a conflitualidade e potencial de 

mudanças na organização. 

Adotando uma perspetiva neo-racionalista, Croizier refere “Subordinates can be 

considered as free agents who discuss their own problems and bargain about them, who do not 

only submit to a power structure but also participate in that structure” (1964:150). 

O modelo de sistema social, sendo uma aplicação da teoria dos sistemas, acentua o 

caráter adaptativo dos fenómenos sociais e não tanto a intencionalidade da ação organizacional. 

A atenção recai nos processos informais da organização, de integração, de interdependência e 

colaboração. Baseado numa perspetiva psicossociológica, distingue a cultura e clima 

organizacional, em detrimento da morfologia organizacional, ou seja, prioriza o consenso, a 

adaptação ao ambiente, a estabilidade. 

Baseado neste modelo, Schmuck define escola, como 

complex organization composed of both formal and informal relationships among 

faculty members and between faculty and students. Whereas it is integrally bound 

to the norms of its community and other important societal conditions, its students 
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and teachers create their own living curriculum as they interact in classrooms. In 

short, the school constitutes a diverse and complex social system with a multiple 

of interdependent parts (1980:169). 

 

Este modelo, apesar de não ser muito utilizado nos estudos da escola, como organização, 

é bastante utilizado em estudos mais parcelares, com recurso frequente a metáforas de tipo 

orgânico (analogias com a biologia e a física), o que tem merecido bastantes críticas, por 

incorporarem perspetivas positivistas e reducionismos biológicos. 

O modelo racional, ou modelo burocrático, no sentido mais puro da racionalidade, é 

bastante mais utilizado para o estudo da escola como organização. Privilegia a centralidade da 

racionalidade e da tomada da decisão, acentuando o consenso, a certeza e a estabilidade. 

Acentua a clareza dos objetivos organizacionais, bem como processos e tecnologias 

transparentes. A ação organizacional é encarada como o produto de uma decisão claramente 

identificada ou de uma opção calculada e apresentada, isto é racional, sem margem para erros 

e sentimentos. É possível conhecer as escolhas prováveis e prever o efeito das mesmas, através 

de meios técnicos e de conhecimentos. 

É a racionalidade objetiva, a priori, a racionalidade burocrática de Weber (dum tipo 

ideal, abstrato e geral, como uma forma de dominação legal) que acentua a técnica, a 

estabilidade, precisão, fiabilidade e alcance, ou seja, é a racionalidade instrumental, uma 

racionalidade de tipo económico. A evidência da sua superioridade explica-se porque “nela se 

alcança tecnicamente o máximo de rendimento em virtude da precisão, continuidade, disciplina, 

rigor e confiabilidade – isto é calculabilidade tanto para o senhor quanto para os demais 

interessados” (Weber, 1991:145). Racionalidade que exclui, sem restrições, a interferência da 

dimensão afetiva, possibilitando erradicar qualquer resquício de erro que possa contaminar a 

ação organizacional, produto “de uma determinada decisão claramente identificada, ou de uma 

escolha deliberada, calculada, em suma racional” (Lima, 1998:69) por não facilitar qualquer 

consideração emocional.  

A esse propósito, Carvalho refere: 

 

O conjunto de pressupostos apresentados pelo arquétipo da racionalidade 

instrumental faz a organização escolar assentar no princípio de custo-benefício, 

no apelo a uma educação mais eficaz e simultaneamente mais barata, numa 

aproximação que não exclui a possibilidade de transformar os alunos em matéria-
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prima e as escolas em fábricas e os diplomas em produtos estandardizados. O uso 

de técnicas rigorosas ajudará na concretização de objetivos pré-definidos 

(2017:34). 

Trata-se da imagem da escola como empresa que, para uns é uma boa opção, na medida 

em que pode melhorar a educação (Planchard, 1974). Para outros, revela que a escola está em 

crise (Coleman, Husén, 1990), na medida em que “O ensino se tornou cada vez mais formal e 

administrativo e é concebido à maneira da indústria transformadora ou dos serviços, cujo 

objectivo é fornecer um produto. Daí resulta uma crise na sua organização” (1990:55).  

Lima refere que o modelo burocrático, “quando aplicado às escolas, evidencia a 

importância das normas abstractas e das estruturas formais, os processos de planeamento e de 

tomada de decisões, a consistência dos objectivos e das tecnologias, a estabilidade, o consenso 

e o carácter preditivo das acções organizacionais” (1998:73). É uma face da escola marcada 

pelas dimensões características das organizações burocráticas que incluem um processo 

decisório, sujeito a grande planificação e controlo, sendo “sustentada por uma racionalidade 

omnisciente que não conhece qualquer constrangimento, mesmo porque dispõe de toda a 

informação” (Carvalho, 2017:78). Porém, “The only problem with that portrait is that it is rare 

in nature” (Weick, 1976:1). 

Assinala-se a diferença entre as normas de satisfação e as normas de otimização, sendo 

que estas inserem-se no paradigma da racionalidade clássica, objetiva, de tipo económico, da 

infalibilidade dos princípios normativos, absolutos, do tipo “one best way” do taylorismo, em 

contraste com as primeiras que se inserem num modelo de racionalidade limitada, em que o 

homem se comporta com base nos conhecimentos limitados que possui das diversas alternativas 

e seus efeitos, agindo de acordo com as soluções satisfatórias, de acordo com os seus valores e 

visão da realidade. As decisões estão, assim, sujeitas a juízos de valor e não têm de ser as únicas 

e as melhores. Na verdade, como refere Hampton, ainda que 

palavras como planejamento, organização, direcção e controle – evoquem 

imagens de que a administração seja reflexiva, racional e sistemática, há 

pesquisadores que gastaram um bom tempo observando gerentes em acção, e que 

chegaram à conclusão de que, na realidade, a administração é mais refletida do 

que reflexiva, mais emoção do que racionalidade e mais caótica do que 

sistemática (1983:8). 
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Elementos como a satisfação, subjetividade e incerteza não são visíveis nas imagens da 

escola, enquanto organização burocrática, cujo enfoque é a rigidez das leis e dos regulamentos, 

a hierarquia, a especialização e a organização formal. É, igualmente, ignorada a importância 

dos conflitos da organização, a definição problemática dos objetivos e as dificuldades próprias 

de uma tecnologia ambígua e das estruturas informais, ou seja, ignora-se o “estudo daquilo que 

acontece nas escolas, ou que deve acontecer mais do que o estudo daquilo que é suposto 

acontecer” (Lima1998:77), porque é evidente “a desvalorização a que os aspetos humanos da 

organização ficam votados” (Carvalho, 2017:32). As pessoas são instrumentalizadas ao serem 

reduzidas a meios para atingir os objetivos definidos, na medida em que o seu comportamento 

é alvo de um planeamento rígido, através de normas e regras que coordenam, controlam e 

antecipam, produzindo desse modo situações rotineiras, não se lhes reconhecendo poder de 

iniciativa, nem capacidade de decisão, que é destinada exclusivamente aos dirigentes 

(Carvalho, 2017). Os membros organizacionais são encarados como simples elementos 

constitutivos de uma máquina “incapazes de tomarem suas próprias decisões e exigindo um 

grande número de normas para orientar seu comportamento” (Hall, 1984:68).  

Ortsman radicaliza tal situação, ao afirmar que  

 

o ideal da organização científica do trabalho é, de facto, a desaparição do homem 

e a mecanização completa. Cada vez que uma tarefa é difícil, é decomposta para 

se tornar mecanizável. A parte não mecanizável deixa-se ao homem, mas um 

homem que a organização científica do trabalho tornou tão próximo de uma 

máquina quanto possível (1984:35). 

 

A ação organizacional mostra uma realidade bem diferente, da considerada pelo modelo 

burocrático e que March exemplifica ao escrever: 

 

Participants come and go. Students, teachers, and administrators move in and out. 

There is even more turnover in other participants or potential participants. Parents, 

individually and collectively, are erratic in their involvement: community leaders 

sometimes ignore the schools, sometimes devote considerable time to them: 

governmental agencies are active, then passive (1980:438). 
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Morgan (1996) entende que o estudo das organizações implica uma análise 

multifacetada, na medida em que elas próprias são muito heterogéneas, complexas e ambíguas, 

o que implica uma grande diversificação na sua interpretação e compreensão. Incentiva o uso

da metáfora para a sua análise, na suposição de estarmos a desenvolver a criatividade e a 

disciplina, ao mesmo tempo que usamos da nossa capacidade de pensamento crítico, 

instrumento essencial na compreensão de uma realidade específica que é assumidamente 

parcial. Apresenta oito imagens ou metáforas organizacionais para explicar e compreender as 

organizações, nomeadamente como: máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas 

políticos, prisões psíquicas, fluxos de transformação e instrumentos de dominação. 

Quadro n.º 2 - Metáforas Organizacionais (Adaptado, Morgan, 1996) 

Metáforas Teorias Principais Autores 

Organização como máquina Teoria clássica; Teoria da 

burocracia; Gestão por 

objetivos. 

Taylor, Fayol, Ford, Weber, 

Drucker 

As organizações como 

organismos 

Relações humanas; Teoria 

sociotécnica; Teoria dos 

sistemas; Adhocracia; Teoria 

da contingência; 

Desenvolvimento 

organizacional; Teoria 

ecológica. 

Mayo, McGregor, Likert, 

Woodward, Bertalanfy 

As organizações como cérebros Teoria da informação; Teoria 

da decisão; Aprendizagem 

organizacional; Teoria 

holográfica; Anarquia 

organizada. 

Simon, Simon e March, Cohen 

& March, Cohen, March e 

Olsen, Weick 

As organizações como culturas Teorias antropológicas; Teorias 

cooperativas e integrativas; 

Teorias clássicas da sociologia; 

Teorias da construção social; 

Teorias institucionais. 

Pettigrew, Schein, Ouchi, 

Handy, Peters e Waterman, 

deal e Kennedy, Smircich, 

Meyerson, Frost 

As organizações como sistemas 

políticos 

Teorias da racionalidade 

política; Teorias do conflito; 

Teoria da democracia 

Simon e March, Crozier, 

Crozier e Fridberg, Baldridge, 

Hoyle, Ball 

As organizações como prisões 

psíquicas 

Teorias psicanalíticas; 

Organização como ideologia; 

Organizações totais. 

Freud, Klein, Jung, Fromm, 

Reich, Marx 

As organizações como 

mudança e transformação 

Teorias da mudança social; 

Teorias revolucionárias, 

Teorias da auto-produção. 

Marx, Marx & Engels, Lenine, 

Mandel, Habermas, Off, 

Touraine. 
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As organizações como 

instrumentos de domínio 

Teoria do poder; Teorias do 

controlo social. 

Weber, Michels, Marx, Marx 

& Engels 

 

Por sua vez, Canavarro (2000) apresenta três grandes grupos de paradigmas 

organizacionais: o Paradigma Positivista, o Paradigma Biológico-Sistémico (ou Neo-

Positivista) e o Paradigma Construtivista. O primeiro destaca as conceções da Organização 

como uma Máquina, da Organização como Instrumento de Domínio e de Controlo Social, 

referindo a Organização Científica do Trabalho e a Abordagem Burocrática. O segundo enfatiza 

a conceção da Organização enquanto Ser Vivo e a Abordagem Sistémica e o terceiro referem a 

Abordagem Cultural e Abordagem Política. 

Todas estas metáforas/abordagens representam a multiplicidade de interpretações 

possíveis da organização, cada uma evidenciando as potencialidades da organização, na 

perspetiva de análise que os seus autores defendem. 

Concordamos com Lima que entende haver 

 

distintos modos de focalizar e interpretar os fenómenos organizacionais […] e 

que resultam da adopção de modelos teóricos de análise, radicados em tradições 

disciplinares e escolas de pensamento, […]. São corpos teóricos e conceptuais, 

abordagens, ou “lentes”, que nos permitem realizar leituras e ensaios 

interpretativos das realidades organizacionais escolares (1998:97-98). 

 

Neste sentido, a compreensão da organização educativa expressa-se por uma 

compreensão holística que é propiciada pelo maior número de teorias e modelos 

organizacionais. 

A análise da escola, com base no pressuposto de um “modo de funcionamento díptico 

da escola como organização” (Lima, 1998:163), enquadra-se na ideia de que há mais do que 

um modelo que, em simultâneo, permite fazer uma hermenêutica da organização escolar. As 

situações ocorrem numa das duas faces do chamado “díptico”, mais ou menos próximo do polo 

do “modelo racional burocrático” ou do polo do “modelo anárquico” (Lima,1998:163). 

Esta conceção parte da ideia que a ação organizacional pode apresentar, 

simultaneamente, tanto a ordem burocrática, como a ordem anárquica, no funcionamento da 

organização educativa. Assim, é possível criar uma imagem da escola enquanto organização, 
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onde coexistem aspetos relativos aos dois modelos, nomeadamente uma estrutura hierárquica 

marcada por normas, prevendo-se uma ordem estável de funcionamento, o que corresponde à 

perspetiva mais racional da dinâmica organizacional, e a autonomia grupal ou individual que 

atribui liberdade, sendo possível que as pessoas escolham a sua estratégia de ação, face à 

interpretação dos normativos, conduzindo por vezes ao conflito, apelando à negociação, 

apontando-se a ambiguidade e a procura de sentido (Lima, 2006:77-78).  

O estudo da organização educativa deverá ser focado, de acordo com dois planos 

organizacionais analíticos, nomeadamente o plano das orientações para a ação organizacional 

e o plano da ação organizacional, a que correspondem diversas estruturas formais, 

consubstanciadas em regras e regulamentos (focalização normativa) e informais que são 

ocultas, no sentido em que não estão descritas nos documentos, não são obrigatórias, nem 

uniformes. Podem ser regras interpretativas das regras formais ou simplesmente regras 

alternativas (Lima, 1998).  

Mais tarde, o mesmo autor reafirmaria: 

A compreensão da escola como organização educativa demanda, de forma 

privilegiada, o concurso dos modelos organizacionais analíticos/interpretativos e, 

no caso da abordagem que vimos propondo, especialmente das teorias e 

perspectivas de análise sociológica das organizações. Mas exige também que, a 

partir dos referenciais de análise fornecidos por aqueles, se integrem enquanto 

objectos de estudo os modelos organizacionais normativistas/pragmáticos, isto é, 

as teorias das organizações, as escolas e as doutrinas de gestão (Lima, 

2011:16). 

Na verdade, um dos traços organizacionais mais pertinentes da organização escolar está 

na sua 

hétero-organização, conferindo, desde logo, às suas abordagens um cariz mais 

complexo e polifacetado e, não raras vezes, controverso pela parcialidade 

analítica em que alguns estudos parecem incorrer ao privilegiar, exclusivamente, 

níveis de análise mais gestionários ou empresariais, esquecendo este duplo 

enquadramento da escola como organização: por um lado o Ministério da 

Educação como produtor normativo/cultural e, por outro lado, os actores 

perifericamente localizados, como seus (in)fiéis decalques (Torres, 1997:55). 
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O estudo da escola como organização reveste-se de uma enorme complexidade e 

ambiguidade, fazendo-nos “acreditar na sua forma multifacetada e na necessidade de abertura 

a outros modos de a ler e interpretar que permitam descobrir outras particularidades ainda não 

denunciadas” (Carvalho, 2017:25), traduzindo-se, assim, no surgimento de uma multiplicidade 

de imagens ou metáforas que propiciam outros olhares que enriquecem a interpretação da 

realidade organizacional.  

 

2.1. O modelo burocrático  

 

As questões de âmbito organizacional remontam a um passado longínquo, como se pode 

constatar na obra A República, de Platão (1990), nomeadamente no Livro II, em que o autor 

expressa a necessidade de uma especialização de tarefas cada vez maior e sua hierarquização; 

no Livro VI e VII destacam-se as qualidades daqueles que devem desempenhar os cargos na 

administração e no Livro VIII e IX refere-se o modo de criação das várias formas de governo. 

Também no Contrato Social de Rousseau é possível dar conta de várias considerações acerca 

desta temática. Mas é particularmente após a revolução industrial, com o elevar do número de 

empresas, cuja organização e gestão assentavam no improviso e empirismo, que se assinala um 

aumento de estudos organizacionais que estão na base da proposta de uma administração 

científica (scientific management), reforçando-se a importância da lei, preconizada pela 

racionalidade clássica. Como refere Carvalho, pretende-se que a organização seja “governada 

de acordo com ´princípios científicos` que evitarão procedimentos da ordem da irracionalidade 

humana que fazem perigar os valores da eficácia e da eficiência organizacional” (2017:30). 

Etimologicamente o termo "burocracia" é composto pelo francês, bureau (escritório) e 

pelo grego, krátos (poder ou regra) e, no âmbito da Sociologia das Organizações, significa uma 

organização ou estrutura organizativa, caracterizada por regras e procedimentos explícitos e 

regularizados, divisão de responsabilidades e especialização do trabalho, hierarquia e relações 

impessoais. 

Weber viu na burocracia o instrumento a partir do qual “se alcança tecnicamente o 

máximo de rendimento em virtude da precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade 

– isto é calculabilidade tanto para o senhor quanto para os demais interessados” (1991:145). É 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrit%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia_das_organiza%C3%A7%C3%B5es
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uma forma de organização precisa, rápida, clara, regular, fiável e eficiente, conseguida através 

da divisão de tarefas, da supervisão hierárquica e regulamentos e regras pormenorizadas.  

Não raras vezes, o termo é, também, usado de forma depreciativa e com sentido 

pejorativo, significando uma administração com muitas divisões, regras, controlos e 

procedimentos redundantes e desnecessários ao funcionamento do sistema, associando-se à 

ideia de ineficácia e desperdício (Mintzberg, 2010) e à incompetência decorrente das sucessivas 

promoções no sistema hierárquico (Peter, 1969). Constata-se, assim, que da aplicação na prática 

dos princípios da teoria weberiana, resultam disfunções acentuadas que, nas palavras de 

Beetham 

Tem a sua manifestação patológica distinta. A adesão às regras pode transformar-

se em inflexibilidade e em automatismo. A impessoalidade produz indiferença 

burocrática e insensibilidade. A hierarquia desencoraja a responsabilidade e a 

iniciativa individual. O oficialismo promove, em geral, a ´oficiosidade` e outras 

patologias semelhantes (1988:30). 

Diríamos, assim, que o modelo de inspiração weberiana enfatiza os elementos formais 

e estruturais da organização que apresentam características racionais, procurando promover a 

adequação dos meios aos fins. É um modelo que assenta no princípio de que a burocracia é o 

modo mais eficaz de gestão racional. É destacada a estrutura hierárquica de autoridade legal 

inerente ao posto hierárquico, a orientação da organização para a consecução de objetivos, a 

divisão e a especialização do trabalho, a existência de regras e regulamentos, as relações 

impessoais para assegurar a neutralidade e a progressão pelo mérito. Este modelo “racional 

acentua o consenso e a clareza dos objectivos organizacionais […] e pressupõe a existência de 

processos e de tecnologias claros e transparentes” (Lima, 1998:69), com os quais garante a 

“ordem, a perícia, a continuidade, a previsão e o rendimento” (Lima, 2006:48). 

Quando comparado com outros modelos organizativos, no modelo burocrático sobressai 

a valorização do saber, do conhecimento técnico, em termos de eficiência, pois como sublinha 

Weber, “a administração burocrática significa […] o exercício da dominação baseado no saber. 

Este é o traço que o torna especificamente racional” (1978:27). Defende a superioridade da 

administração burocrática, formal e racional em que o tecnicismo é protagonista. Este modelo 

apresenta uma série de características que permitem a interpretação de aspetos de 
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funcionamento das organizações, naturalmente, influenciadas por outros estudos, focando-se 

nas questões da racionalidade e da autoridade. 

Com efeito, 

 

Ao acentuar a hierarquia, a existência de competências rigorosamente fixadas, o 

rigor da disciplina e das formas de controlo, entre outros, Weber consubstancia 

um modelo teoricamente centralizado, impessoal, alheio a influências e a 

sentimentos (sine ira et studio), que partilha, sem dúvida, critérios assumidos pela 

Escola Clássica (Lima, 1998:125). 

 

Das características da burocracia, o sentido de racionalidade, enquanto princípio da 

administração científica de Taylor (1991) e Fayol (1984), traduzido na divisão do trabalho, 

seleção científica e treino do operário, hierarquia e controlo, remuneração e controlo, está 

presente na teoria da burocracia, ainda que com registos diferentes. 

Weber (1993) considera que há dois tipos de racionalidade: a formal e a não formal, 

sendo que a primeira expõe o rigor dos meios, “quaisquer que fossem os fins servidos, estes 

podiam ser alcançados através de meios racionais calculáveis” (Clegg, 1998:42) e a segunda 

realça os fins, ou seja “os meios calculáveis estão relacionados com os fins estabelecidos” 

(Clegg, 1998:42).  

A opinião de Lima é que a teoria da burocracia “não se situa exactamente no mesmo 

plano ou, pelo menos, no mesmo tipo de registo teórico e disciplinar” (1998:124), já que a 

racionalidade weberiana assume um caráter mais sociológico, enquanto, na teoria de tayloriana 

evidencia-se a eficácia e a eficiência da produtividade. 

Ao nível da educação, a taylorização está presente na necessidade de se modernizar o 

sistema educativo, na racionalização e na busca da qualidade e da eficácia, pois como refere 

Lima “Aparentemente desacreditado, o taylorismo aparece, não obstante, ressurgir neste fim de 

século”, acrescentando que “A racionalidade económica e o princípio do ´one best way` […] 

permanecem profundamente enraizados nas ideologias organizativas contemporâneas que, 

hoje, nos são apresentados […] postulados taylorianos, travestidos de novos conceitos” 

(1994:119).  

Da conceção weberiana de burocracia ressaltam também as questões de autonomia, de 

poder e de igualdade. A igualdade jurídica corresponde “a uma concepção minimalista de 
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igualdade entendida pelas teorias liberais […] [porque exclui] o direito de todos os cidadãos 

em geral – incluindo os próprios funcionários – poderem intervir na definição e implementação 

das prestações exigidas à administração” (Silva, 2004:61). O poder é a capacidade de impor a 

própria vontade, independente dos meios e da possível resistência encontrada. Assim, a 

autoridade tem base distinta do poder porque a autoridade pressupõe a legitimidade, o 

reconhecimento social para o exercício do poder. O poder é manipulação, dominação ou força. 

Enquanto a manipulação implica a omissão de intenção do agente sobre o destinatário, a 

dominação ou a força afetam a intenção do uso da força física.  

E, por isso, a conceptualização weberiana de poder traduz-se na probabilidade de impor 

a própria vontade, independentemente da razão dessa probabilidade. Já a conceptualização de 

dominação traduz-se na probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de certo teor, entre 

determinadas pessoas, fazendo-lhes corresponder uma imposição e uma obediência distintas 

(Carvalho, 2014). À dominação corresponde um “Certo mínimo de vontade de obedecer, isto 

é, de interesse (externo ou interno) na obediência” (Weber, 1999:139) que o poder não observa. 

Verificam-se nas organizações práticas e crenças aceites, devido às perspetivas comuns dos que 

nela participam, acabando por se expressar como legítimas no interior desse contexto. Destaca-

se uma estrutura hierárquica, em que no topo está um líder que assegura a “ordem da 

organização”, assumindo, assim, uma forma de autoridade que advém do poder de dominação 

na organização, que pode ser de três tipos: o poder, ou o poder legal, associado às regras e 

normas; o poder tradicional, legitimado pelos usos e costumes de uma determinada comunidade 

(dominação patriarcal) e o poder carismático que advém da capacidade de alguém (o líder) 

influenciar outras pessoas. O poder legal é a forma mais poderosa de dominação. Traduz a 

situação de rotinização, instituída em mecanismos de regulação das relações sociais, 

independentemente de quem ocupa o lugar de controlo, apesar de estar mais sujeita a pressões 

externas. Assim, “Quando o poder é legítimo, independentemente de ser racional, tradicional 

ou carismático, converte-se em autoridade, obrigando a que não se confundam os termos” 

(Carvalho, 2014:14). 

É a isso mesmo que Weber se refere, quando enfatiza o papel que a legitimidade adquire 

no exercício do poder, pese embora a necessidade de equacionar o conceito de influência, da 

qual parece depender essa legitimação, pois, como nota Pfeffer, “By transforming power into 

authority, the exercise of influence is transformed in a subtle but importante way” (1994:4). 

Perceciona-se a distinção entre influência e poder, na medida em que a primeira se transforma 
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num meio que valida a autoridade, é o exercício de uma persuasão e o poder é o exercício de 

um controlo, em que o enfoque está no método (Fischer, 1992). 

Para Etzione (1974), o poder é a habilidade de um sujeito para influenciar outro a adotar 

as suas normas, o que significa que integra o sentido de persuasão. Já Toffler (1991) considera 

que poder é mais que a simples capacidade de influenciar, afirmando que “Implica eficiência – 

utilização do menor número de recursos de poder para alcançar um objectivo” (1991:28-29). 

Na verdade, todas as definições de poder, seja como influência, seja como recurso 

contemplam “um princípio de hierarquia nas formações sociais, deixando evidenciar um certo 

desnível nas relações que se estabelecem entre os sujeitos” (Carvalho, 2014:16), que “[…] se 

inscrevem […] num campo não igualitário, estruturado por relações de poder e de dependência” 

(Friedberg, 1993:254), e, por isso, uns têm mais poder do que outros. 

É evidente que o poder, nos seus mais variados sentidos, é um elemento fundamental no 

processo de decisão de qualquer organização, “ao qual não são alheios determinados 

constrangimentos que acabam por o mediatizar e estabilizar, o que torna possível apresentá-lo 

com graduações diferentes” (Carvalho, 2014:25). 

A esse propósito, Morgan esclarece: 

 

Nas burocracias, a forma de regulamentação está associada ao uso da palavra 

escrita e é exercida pelos burocratas que se sentam atrás dos seus bureaux ou 

mesas, fazendo e administrando as regras que são o guia da atividade 

organizacional. O poder e a responsabilidade em tais organizações estão 

intimamente ligados com o conhecimento e uso de regras por parte de alguém e 

com a forma praticamente legal de administração que isso implica (1996:148). 

 

Numa análise sociológica das organizações, Beetham reinterpreta as características 

weberianas, limitando-as a quatro, nomeadamente: 

 

Hierarquia (cada funcionário tem uma competência claramente definida dentro da 

divisão hierárquica do trabalho e é responsável pelo seu cumprimento perante um 

superior); continuidade (a repartição constitui uma ocupação remunerada a tempo 

inteiro, com uma estrutura de carreira que oferece perspectivas de promoção 

regular); impessoalidade (o trabalho é conduzido segundo regras prescritas, sem 

arbitrariedades ou favoritismos, e existe um registo escrito de cada transcrição); 

competência (os funcionários são selecionados conforme o seu mérito, são 
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treinados para as suas funções e controlam o acesso aos conhecimentos reunidos 

nos processos) (1988:24-25). 

Aplicado o modelo burocrático à organização escolar, sobressaem sobretudo as 

características do centralismo na tomada de decisão, o peso da legalidade e do normativismo, a 

hierarquia e a autoridade, a divisão das tarefas, a competência técnica, o traço impessoal na 

aplicação das normas e o formalismo na comunicação escrita. A estrutura hierárquica obedece 

a princípios de racionalidade, na divisão de tarefas, na clareza dos seus objetivos, na 

hierarquização dos cargos, na rigidez das regras rígidas e na repetição de comportamentos 

previsíveis. 

Segundo Lima, este modelo põe em destaque “a importância das normas abstractas e 

das estruturas formais, os processos de planeamento e de tomada de decisões, a consistência 

dos objectivos e das tecnologias, a estabilidade, o consenso e o carácter preditivo das acções 

organizacionais” (2006:84), atribuindo ao contexto escolar uma previsão bastante elevada. 

Também Estevão refere: 

O modelo burocrático-racional tem merecido também a atenção dos estudiosos 

dos fenómenos organizacionais no campo da educação, que acentuam, 

designadamente, que as organizações educativas detêm um conjunto único de 

objectivos claros que orientam o seu funcionamento; que esses objectivos ou 

metas são traduzidos pelos níveis hierárquicos superiores da burocracia em 

critérios racionais de execução para os professores e outros actores; que os 

processos de decisão se desenrolam segundo o modelo racional de resolução de 

problemas; e que o sistema é fundamentalmente um sistema fechado em que se 

estabelece claramente a diferença entre “política” e “administração” 

(1998:180). 

Evidencia-se uma dimensão instrumentalizadora inerente ao poder e, 

consequentemente, no processo de decisão, na medida em que não assenta nos valores da 

democracia e participação, imprescindíveis à construção de um projeto de educação. Para isso, 

é importante que a escola se constitua enquanto espaço democrático, um espaço de produção 

de conhecimento, de opinião, onde há lugar ao questionamento e participação das experiências 

e processos em desenvolvimento, numa lógica de “complementaridade que o pensamento e 
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ação podem transportar, transformando a escola em espaço de participação na decisão” 

(Carvalho, 2011:88), pois “Quanto mais colectiva é a decisão, mais democrática ela é. […] 

Quanto mais o interesse geral envolve um conjunto de decisões, mais democráticas elas são” 

(Vieira, 2001:14). Uma linha democrática contestada pelas teorias elitistas que se baseiam no 

pressuposto da “vantagem do pequeno número” que corresponde às elites, a quem é 

reconhecido exclusivamente a capacidade de iniciativa e transformação social, tal como é 

alvitrada na burocracia weberiana, cujo objetivo “seria reforçar a eficácia do poder concentrado 

nas elites e não aumentar a participação efetiva dos dominados que dão corpo à ´massa 

inarticulada` que por si própria não consegue levar a cabo qualquer iniciativa” (Carvalho, 

2014:43). É evidente que o propósito da organização burocrática é assegurar a ordem 

autoritária, realizada pelas elites, afastando, assim, qualquer sinal de um outro poder paralelo. 

Vários foram os investigadores que apontaram críticas a este modelo, devido ao facto 

de a burocracia não ter em conta as manifestações espontâneas dos indivíduos nas organizações 

e ignorar os aspetos informais, inerentes ao funcionamento de qualquer organização, revelando-

se limitado para a compreensão total da vida de uma organização. 

A esse propósito, Canavarro refere: 

 

A teoria burocrática falha como explicação porque não considera a existência 

duma actividade informal na organização, redu-la a um conjunto de peças duma 

máquina que podem ser montadas através de um livro de instruções e postas a 

funcionar sempre da mesma forma. Ao procurar ser justa e imparcial, sempre sob 

a capa da legalidade, a organização burocrática acabou por se revelar foco de 

arbitrariedades e de exercício incontrolado e abusivo da autoridade (2000:41-

42). 

 

Ideia corroborada por Morgan (1996), ao considerar que alguns pressupostos deste 

modelo não se adaptam a processos de mudança porque a organização burocrática é mecanicista 

e pré-determinada e, por isso, não prevê a inovação; a apatia e a formatação dos trabalhadores 

leva a que a ordem burocrática seja aceite e a sobreposição dos objetivos pessoais em relação 

aos da organização pode causar disfunções organizacionais, induzindo a desvitalização dos 

trabalhadores da base da pirâmide.  

Por isso é que “a racionalidade formal, baseada na lógica de relações entre meios e fins, 

nem sempre produz os seus frutos. As consequências imprevistas que resultaram da sua 
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aplicação levam-nos a concluir que nem sempre a solução formal que apresenta é capaz de tudo 

prever e regulamentar denunciando o seu carácter falível” (Carvalho, 2017:44).  

Na verdade, apesar das vantagens do modelo burocrático, nomeadamente na 

compreensão da ordem estável, necessária à manutenção da dinâmica organizacional, 

permitindo analisar os aspetos formais, é um modelo que não permite analisar os 

“movimentos/ação” que ocorrem no seu interior, “não ajuda a analisar a acção estratégica dos 

actores organizacionais que são, afinal, os que asseguram a dinâmica organizacional” (Lima, 

2006:89). 

Está-se perante o tipo de racionalidade instrumental definida por Serva (1997), cujos 

elementos constitutivos da ação racional instrumental são o cálculo, os fins, a maximização dos 

recursos, êxito (resultados), desempenho, utilidade, rentabilidade e estratégia interpessoal. A 

racionalidade instrumental é entendida como aquela que busca o sucesso individual desprendida 

da ética, pautada somente no cálculo utilitário e no êxito económico, sendo essa lógica própria 

da maioria das organizações produtivas. Nestas organizações, a razão instrumental pode ser 

vista como lógica subjacente às ações, pois o padrão de sucesso é determinado e orientado pelas 

leis de mercado. Uma racionalidade semelhante à transmitida pelos modelos normativos e pela 

Escola Clássica, em que o comportamento dos atores da organização é regulado por normas e 

regras que antecipam, disciplinam e controlam e, dessa forma, potenciam a rotina da ação na 

organização, não havendo lugar à iniciativa e ao poder de decisão porque a capacidade decisória 

só é reconhecida aos membros da direção. Os atores são instrumentalizados, na medida em que 

são reduzidos a meios, a meros elementos de uma máquina, para se atingir os objetivos da 

organização (Carvalho, 2017). 

Esta é a imagem clássica da tomada de decisão, que se resume tão só ao ato racional 

ilimitado da melhor escolha, num processo completamente racional e maximizador da ação face 

aos objetivos desejados, colocando a tónica na procura dos meios mais eficazes, no alcance de 

determinados objetivos, em detrimento das finalidades. Destaca-se o estabelecimento de uma 

cadeia sequenciada, linear e uniforme de ações comportamentais, numa articulação perfeita 

entre causa e efeito, que não admite a dimensão afetiva, porque poderia por em causa a 

legitimidade "de uma determinada decisão claramente identificada, ou de uma escolha 

deliberada, calculada, em suma, racional" (Lima, 1998: 69), sendo verdadeiramente “efetiva a 

desvalorização a que os aspectos humanos da organização ficam votados e tudo em prol de uma 

eficácia instrumental” (Carvalho, 2009:123).  
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Considera-se que a realidade é inflexível, mecânica e estática, cujo processo de tomada 

de decisões se concretiza em quatro momentos específicos, ligados entre si, numa sequência 

precisa entre as fases da conceção do projeto da deliberação, momento em que são avaliadas 

todas as alternativas possíveis de resposta, da seleção, que se traduz pela opção da solução 

ótima e, finalmente, da execução, que mais não é que a concretização da decisão (Carvalho, 

2009). 

Antevê-se “um modo de racionalidade a priori, em que o pensamento precede a acção” 

(Carvalho, 2009:120). Compreende, assim, a relação entre meio e fim, realçando a excelência 

dos métodos, o ‘menor meio’, enquanto requisito fundamental na procura da solução ótima. É 

a racionalidade técnica, baseada no princípio da racionalidade económica que sustenta a ideia 

do esforço mínimo para se atingir o rendimento máximo. Neste âmbito, “sempre que se 

apresentar uma ‘questão técnica’ isto significa que existem dúvidas sobre os meios mais 

racionais. O critério de racionalidade para a técnica é, entre outros, também o famoso princípio 

do ‘esforço mínimo’: o resultado óptimo em comparação com os meios a serem aplicados” 

(Weber, 1991:38). 

Enquanto processo de procura da melhor solução para a resolução do problema, como 

garantia de obtenção de melhores resultados, pode-se afirmar que a tomada de decisão é 

racional, conceptualização de uma racionalidade olímpica/ótima que antecipa a existência de 

um super-homem, com poderes ilimitados, com um total conhecimento das consequências que 

advêm de cada alternativa, recorrendo, adicionalmente, à certeza das decisões do indivíduo 

tomadas no presente e à avaliação das suas consequências futuras (Simon, 1989).  

A racionalidade ilimitada assenta, assim, na ideia de que o homem é capaz de tomar a 

decisão ótima, como se possuísse meios e capacidades ilimitados, ficando refém do modelo 

prescritivo (Pais, 2001). 

Para Cunha, Rego e Cardoso, a racionalidade ilimitada está associada ao modelo 

prescritivo que “sugere o modo como as pessoas devem tomar decisões” (2007:582) e baseia-

se nos pressupostos de que “as pessoas podem aceder à informação de que necessitam para 

tomar uma decisão e decidem através da escolha da melhor solução disponível para o seu caso 

concreto” (2007:582).  

É uma racionalidade que pressupõe a otimização absoluta das soluções da decisão, pois 

a tomada de decisão é um processo inteiramente racional. Assenta na ideia de que o agente da 

decisão possui um conhecimento completo e antecipado relativamente à ação e a capacidade de 
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previsão de todas as possíveis alternativas e respetivas consequências, como se a realidade 

futura fosse absolutamente controlável. Podemos concluir que neste modelo o decisor analisa 

as várias alternativas possíveis, escolhendo aquela que permite eficazmente atingir os objetivos 

(Carvalho, 2009).  

Aplicado este modelo à organização educativa, “Evidencia-se uma aproximação à 

conceptualização da escola como empresa educativa que não exclui a possibilidade de 

transformar os alunos em matéria-prima e as escolas em fábricas e os diplomas em produtos 

estandardizados” (Carvalho, 2009:124), com vista a uma educação mais eficaz e mais barata, 

recorrendo a técnicas rigorosas para ajudar na concretização de objetivos pré-definidos. Há a 

imposição de um comportamento estipulado, o comportamento the one best way para se atingir 

o fim visado. É a imagem da escola como burocracia, representativa da proliferação constante 

da legislação ao nível central, assumindo, como refere Lima, “um sentido largo que destaca 

sobretudo o carácter normativo e impositivo de determinadas orientações que lhe são impostas” 

(1998:170), favorecendo a conduta padronizada e a impessoalidade nas relações dos atores 

educativos. A passividade carateriza os atores que são reduzidos a meros recetores de 

informação, devidamente articulada com os fins traçados centralmente.  

Para alguns autores este tipo de conceção de escola evidencia um estado de crise das 

escolas, na medida em que “O ensino se tornou cada vez mais formal e administrativo, e é 

muitas vezes concebido à maneira da indústria transformadora ou de serviços, cujo objectivo é 

fornecer um produto” (Coleman, Husén, 1990:55). E mesmo com a eclosão do movimento das 

Relações Humanas, cuja ênfase é dada ao fator humano, ao informalismo, permitindo a 

passagem do homem económico para o homem social em situação de trabalho, de acordo com 

Carvalho, não se põe em risco “a lógica da eficácia, antes pelo contrário. O bem-estar e a 

felicidade do trabalhador só são importantes enquanto condição de mais-valia no aumento da 

produtividade” (2017:36). 

Referindo-se à falência do centralismo burocrático, característico das escolas 

portuguesas da década de oitenta, e já apontando outras opções, Afonso escreveu “Como afinal 

não há one best ways mas sim best ways, consoante os pontos de vista, o que interessa é a 

identificação dos interesses, das estratégias, das motivações dos diversos actores 

organizacionais" (1995 a:15).   

Também não podemos alhear-nos das margens de incerteza que aqui se geram. O facto 

de haver alguma “margem de liberdade” na interpretação e aplicação das normas, ela pode ser 
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usada como instrumento para se poder obter vantagens num conflito de interesses, 

nomeadamente pelos dirigentes e pelos subordinados. Significa que podem existir interesses 

dissimulados num sistema racional (Sousa Fernandes, 1992). O livre arbítrio da atuação 

hierárquica do poder provoca “a emergência de fontes autónomas do poder dentro das 

organizações [e] constitui um dos pontos centrais que acentuam a inadequação do tipo ideal 

weberiano para explicar a sua estrutura e o funcionamento” (Sousa Fernandes, 1992:38). É um 

outro olhar que surge e que permitirá desmistificar o seu formalismo comportamental que se 

baseia na precisão, disciplina, eficiência e conformismo e precisar que a burocracia é um “tipo 

ideal”, o que leva a considerar-se a existência de uma outra realidade nas organizações, pois 

“as coisas não são o que parecem ser” (Burger,1983:32). 

Como já referimos, as caraterísticas do modelo burocrático estão presentes no sistema 

educativo português, quer na dimensão organizacional, quer na dimensão pedagógica, pois as 

duas dimensões são indissociáveis uma da outra. Não é uma evidência recente e exclusiva do 

sistema educativo português, pois como refere Estevão, já “durante o século XX, o modo de 

regulação escolar mais difundido em muitos países foi o que assentou no modelo hierárquico 

ou burocrático, dependente da autoridade da acção do Estado e das suas prioridades” (2004:48). 

Na verdade, constata-se uma espécie de homogeneidade legitimada, um tratamento 

igual para situações diversas, em que as diferenças e soluções mais expressivas não são tidas 

em conta. Como Bettencourt afirmou “A igualdade em forma de uniformização é sintomática 

da ausência de sensibilidade e de preparação a nível pedagógico para a heterogeneidade que 

passou a povoar as escolas portuguesas quer a nível social, cultural e linguístico” (1999:28). O 

Estado assume-se como o único fazedor das políticas educativas, delineadas nos gabinetes, num 

declarado divórcio com as posições assumidas pelos atores educativos que se encontram nas 

escolas, o que de facto tem contribuído para que, tentativas de mudanças que se vão fazendo 

não se traduzam em verdadeiras mudanças. Pelo contrário, contribuem para a manutenção do 

conformismo, “visível em atitudes que só deixam lugar à repetição do que está prescrito e dado 

como certo, instaurando-se como meio eficaz para moldar os sujeitos à medida dos interesses 

da classe dominante, o que vai na linha defendida pelas teorias da reprodução” (Carvalho, 

2011:100). 

Na verdade, embora o modelo burocrático tenha surgido como um modelo promotor da 

eficiência administrativa, tal propósito parece não ter sido alcançado, pois a crítica académica 

tem, a esse nível, retomado e aprofundado o sentido das críticas dirigidas pelos cidadãos contra 
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um modelo de organização que, tomando a eficiência como divisa, não tem na maioria dos 

casos atingido os padrões de excelência de que se reclamava (Lima,1988).  

O carácter racional e a divisão e especialização do trabalho sustêm a estrutura 

hierárquica de autoridade legal inerente ao posto hierárquico, traduzida numa imagem 

piramidal, em que os cargos do topo são desempenhados por quem detém mais poder/autoridade 

legal. No caso da Autarquia, pelo executivo camarário (presidente e vereadores), de quem 

dependem as divisões administrativas (administrativa e financeira), que incorporam as diversas 

áreas (secções de serviço), como as obras, urbanismo, ambiente, ação social, educação, cultura, 

turismo, desporto, etc.. No caso dos AE, é o Diretor que detém a autoridade legal (liderança de 

topo), numa relação articulada com as lideranças intermédias, (Conselho Pedagógico, os 

Departamentos Curriculares, os Coordenadores de Diretores de Turma, os Conselhos de Turma, 

os Coordenadores Técnico e Operacional do PND), nas diversas áreas de gestão, no sentido de 

se estabelecer a ligação com toda a comunidade educativa (alunos, professores, funcionários, 

pais e encarregados de educação) e alcançar os fins definidos. A divisão e a especialização do 

trabalho está estabelecida nas duas organizações, no sentido de orientar a sua ação para a 

consecução de objetivos previamente delineados, sendo espectável tal circunstância ser 

apurada, aquando da definição da Matriz de Responsabilidades do Contrato estabelecido entre 

o ME e a Autarquia, prevendo-se, por parte dos que operam no terreno, tão só, a obediência às

regras de reprodução do status quo, uniformizando comportamentos, lógica confirmada pelo 

controlo das decisões, num ajustamento à ordem burocrática (Carvalho, 2011). Os 

procedimentos estão ajustados a um formalismo, devidamente rotinado e enquadrado numa 

total previsibilidade de funcionamento, de modo a não por em causa os superiores interesses 

das duas organizações. A praxis burocrática norteia o movimento descentralizador das 

competências, através da contratualização exclusiva com os municípios, numa lógica 

instrumental e de monorracionalidade, imposta por uma administração fortemente centralizada, 

no sentido de acautelar os seus objetivos e interesses que, não são necessariamente convergentes 

com os dos atores que integram a Autarquia e o AE. 

Porém, o estudo das organizações não se pode limitar à observação exclusiva destes 

aspetos, pois, como refere Carvalho, 

A racionalidade formal, baseada na lógica de relações entre meios e fins, nem 

sempre produz os seus frutos. As consequências imprevistas que resultaram da 
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sua aplicação levam-nos a concluir que nem sempre a solução formal que 

apresenta é capaz de tudo prever e regulamentar denunciando o seu carácter 

falível (2017:44). 

 

2.2. O modelo anárquico 

 

O estudo da escola como organização não está limitado ao uso dos normativos, 

organigramas e outros documentos oficiais, mas, também, pela ação organizacional, pelo seu 

sociograma, pois “Um estudo apoiado em modelos teóricos de análise sócio organizacional 

permite-nos conhecer alguns aspectos de acção organizacional que podem ser úteis à 

interpretação da dinâmica no interior de uma organização” (Silva, 2006:73). Uma análise 

heurística, reduzida a uma única orientação impede a constatação do outro lado, o da 

execução/ação das ações dos diversos atores, de uma determinada organização.  

Deste modo, recorrer somente ao modelo burocrático seria ignorar o que a realidade nos 

mostra, relativamente ao nosso objeto de estudo, pois a racionalidade burocrática revela-se 

insuficiente para a análise e compreensão da dinâmica organizacional, que envolve o processo 

de municipalização da educação, na implementação do PAE, devendo-se reconhecer a 

existência de outras racionalidades em presença e outros modos da ação acontecer.  

Como afirma Touraine 

 

A organização do trabalho já não corresponde a princípios considerados 

absolutos, e já ninguém acredita no one best way, no bom método único de que 

se reclamava o taylorismo. Pelo contrário, as melhores formas de organização 

parecem hoje ser as que mais reduzem a rigidez: a organização não mais deve 

criar a ordem, mas favorecer a mudança (1981:103). 

 

Constata-se, então, que à certeza sucede agora a incerteza, à objetividade a subjetividade 

e à otimização sucede a satisfação. 

A questão coloca-se na necessidade de distinção entre “normas de optimização” e 

“normas de satisfação”, em que as primeiras enquadram-se na racionalidade clássica, de tipo 

económico e as segundas enquadram-se no tipo de racionalidade de satisfação, no exequível ou 

possível. E apesar destes e outros elementos estarem ausentes na escola, enquanto organização 
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burocrática, cuja ênfase é dada sobretudo à rigidez das leis e regulamentos, à hierarquia e à 

especialização, em detrimento da importância dos conflitos organizacionais, da definição 

problemática dos objetivos, dos obstáculos decorrentes da existência de uma tecnologia 

ambígua e de estruturas informais, há que ter em linha de conta que “Se o poder característico 

dos superiores é para tomar iniciativas, o poder dos subordinados pode ser usado para modificar, 

atrasar ou obstruir essas iniciativas” (Beetham, 1988:35).  

A atual conjuntura económica, caracterizada pela globalização leva a que as 

organizações e os indivíduos que nelas trabalham se deparem com ambientes cada vez mais 

ativos e complicados que, por vezes, ocultam diversos fatores que podem ser fundamentais para 

a análise, e posterior tomada de decisão. Pode-se dizer que, no geral, os gestores tomam 

decisões num intervalo entre a certeza e incerteza e, por conseguinte, existe um risco associado 

a estas decisões.  

Segundo Pina, Cunha et al., (2007), dados os problemas levantados pelo modelo 

prescritivo clássico de tomada de decisão, March e Simon elaboraram uma nova versão – ainda 

assente no conceito de racionalidade, mas mais realista - do processo. Este trabalho revelou-se 

tão influente que Simon foi mesmo galardoado com o Prémio Nobel da Economia em 1978. 

Nele é perspetivada a teoria de Utilidade Subjectiva Esperada, reconhecendo-se o modo 

diferenciado de interpretar a informação, na pespetiva de "escolha óptima" ou ideal ou de 

"escolha satisfatória". A escolha satisfatória revela a limitação da própria racionalidade, na 

medida em que a capacidade do Homem também ela é limitada e, por isso, o ótimo torna-se 

relativo, as opções são as melhores possíveis, as praticáveis, tendo em conta "todo aquello que 

es relevante en relación con lo que podemos efectivamente realizar en determinadas 

circunstâncias" (Rescher 1993: 44). 

Com este conceito de racionalidade limitada, Simon pretende revelar que, embora as 

pessoas tentem ser racionais – pelo que podem ser descritas como intencionalmente racionais, 

não o conseguem ser totalmente, devido a determinados limites (problemas complexos e 

ambíguos, indisponibilidade de toda a informação, limitação humana no processamento de 

informação, os decisores não são atores desinteressados dos resultados das decisões). A decisão 

na vida real envolve metas e valores que podem ser “simples” ou “complexos”, “consistentes” 

ou “contraditórios”. Envolve também fatores do meio ambiente e inferências; os fatores podem 

ser “reais” ou “suposições”, as inferências “válidas” ou “falsas”. O processo pode ser analisado 

metaforicamente como um processo de “raciocínio” onde os valores e os factos servem como 
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premissas, e a decisão quando alcançada é inferida a partir dessas premissas. Desta forma, a 

decisão não é um evento simples, unitário, mas o produto de um processo social complexo, 

geralmente estendendo-se ao longo de um considerável período de tempo. Nesta sequência, em 

qualquer altura se admite um retorno às etapas anteriores e o decisor opta pela tomada de 

decisão considerada satisfatória (Simon, 1989). Nessa medida, a racionalidade ilimitada revela-

se idealista e inatingível, porque ultrapassa a capacidade humana que se circunscreve a um 

modo de racionalidade "cerceada pela situação e pelos poderes de computação do homem" 

(Simon, 1989: 47). 

Também Carvalho entende que este modo de racionalidade sustenta a ideia de 

otimização, conceção diretamente relacionada com o alcance que pode ter o esforço humano de 

racionalização, apresentando-se como a superação dos verdadeiros poderes do ser humano. 

Afirma a autora que “[…] embora, imbuída de grande genialidade, [a otimização] não pode ser 

aplicada às situações da vida real, pois transcende os seus próprios limites, o que faz dela 

utópica, absolutamente inatingível por parte daquele que não se julga Deus” (2009:121).  

Está presente uma clara distinção na compreensão da racionalidade ideal e da 

racionalidade praticável, definidas pelo modo distinto de interpretar o todo da informação 

relativa a cada uma, em ligação direta com as soluções encontradas.  

Importa lembrar que as decisões nas organizações envolvem muitos departamentos, 

vários pareceres e opiniões, sendo que, limites de tempo, capacidade mental, fatores internos e 

externos condicionam muitas vezes as tomadas de decisões, impedindo mesmo os gestores de 

poderem apreciar todas as “metas”, “problemas” e “alternativas” de forma a adotarem o 

procedimento “ideal”, afetando as suas decisões (Daft, 2002). 

Na verdade, não é possível ter-se um conhecimento antecipado, totalmente completo e 

absoluto da realidade porque ele é parcial, fragmentado e, assim, incompleto e limitado, 

relativamente às alternativas e consequências da tomada de decisão. Há um raciocínio 

consequente com a complexidade dos processos mentais que operam ao nível do real e concreto, 

do que é possível e não do idealmente desejado, o que exclui o ótimo. O indivíduo procura uma 

alternativa satisfatória para o seu nível de desejo. E, neste sentido, trata-se de uma perspetiva 

de racionalidade satisfatória, aceitável, porque é mais realista, na medida em que tem em conta 

os interesses e preferências das partes implicadas no processo. 

Outros modelos conceptuais de processo de decisão foram desenvolvidos, 

nomeadamente a proposta de Gadamer que visa a verdade do conhecimento, através do diálogo 
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intersubjetivo, num contexto de reflexão firme e capacidade argumentativa, de abertura a novas 

perspetivas, em que a linguagem assume um papel preponderante, enquanto meio dessa 

reflexão, desse conhecimento.  

É a racionalidade compreensiva proposta por Horkheimer e Adorno que reconhece a 

razoabilidade de qualquer ação e a racionalidade ativa, proposta por Sousa Santos porque 

questiona e refuta as certezas paradigmáticas. Assume-se na relação intercomunicativa do 

agente com a realidade, numa linguagem autêntica, na linguagem de Habermas, através da 

crítica e da problematização dos factos que, ainda que falível, se projeta a transformação dos 

interlocutores, porque é “a reflexão quem auxilia na procura das possibilidades do 

conhecimento e a linguagem que se assume como meio por excelência desse conhecimento” 

(Carvalho, 2013:217). É o paradigma teórico assente numa noção de racionalidade que 

compreende, sobretudo, a dimensão racional-comunicativa, porque é justamente na 

possibilidade de se argumentar, de forma a atingir-se um reconhecimento intersubjectivo com 

pretensões de validade susceptíveis de serem criticadas que se vê a solução para se chegar a um 

entendimento mútuo, para se obter um consenso, ao que Habermas designa de “condição 

pragmática de convivência”, acreditando que “todo aquele que se envolve numa prática de 

argumentação tem que pressupor pragmaticamente que, em princípio, todos os possíveis 

afetados poderiam participar, na condição de livres e iguais, numa busca cooperativa da 

verdade, na qual a única coerção admitida é a do melhor argumento” (2003:225). 

Através do diálogo, Habermas demonstra que os processos de individuação e de 

socialização são faces da mesma moeda e que os interesses e desejos individuais estão 

indissociavelmente relacionados com a cultura e com a linguagem, sendo possível uma 

conciliação entre a perspetiva do participante com a perspetiva do observador, ponto de vista 

“que tem por objectivo alcançar um entendimento mútuo entre interlocutores no que respeita 

os seus modos de acção” (Carvalho,2013:217). Só se conhece a relação entre a causa e o efeito, 

posteriormente à decisão, só se conhecem as intenções da decisão tomada, de forma 

retrospetiva, pois toma-se o fim do processo como o seu início porque a ligação do ator à ação 

é de expressividade e não de causalidade, tendo em conta a sua interação em contexto. 

Trata-se da racionalidade a posteriori que anuncia uma dimensão de complexidade, de 

descoberta, de desenvolvimento de significados e imprevisibilidade quanto ao futuro, 

constituindo-se como um “desvio” ao esquema clássico da linearidade, em que as etapas do 

processo da tomada de decisão apresentam-se de forma descontínua, indistinta e anarquizada, 
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revelando assim a espontaneidade e expressividade dos atores da decisão, em que “as soluções 

para os problemas são o resultado do encontro acidental de elementos relativamente 

independentes e desligados entre si (Carvalho, 2017:81). 

Como refere Ellström, o uso da expressão ´racionalidade retrospective` “emphasizes the 

discovery of intentions as a retrospective interpretation of action rather than as an antecedent 

of action” (1984:37).  

Retira-se, assim, o carácter de absoluta superioridade atribuída à técnica e à 

racionalidade a priori, pressupostos da racionalidade meramente instrumental e, 

consequentemente, o epíteto de únicos e melhores modos de decisão, tão característicos no 

mundo da educação, pois “A incerteza, a subjectividade e a satisfação serão elementos 

constitutivos da decisão agora susceptível a juízos de valor” (Lima, 1998: 76). É o poder de 

emancipação na decisão, quando se decide de acordo com os seus interesses e necessidades, 

próprio do cidadão ativo e útil para a sociedade sustentada nos pilares da democracia, porque 

esta “expressa-se no direito de falar, no direito à crítica e no direito a atuar”(Carvalho, 2011:94). 

Está em causa a conceção de escola de Paulo Freire que defende o sentido de liderança 

e de liberdade na promoção de uma organização democrática e humanizante que inclua todos 

os atores educativos na ação de organizar, através da sua participação, ou de António Sérgio, 

em que a participação efetiva dos alunos é o pilar da construção dos `hábitos úteis` para a vida 

em sociedade, ou seja, “a vivência das verdadeiras condições da experiência social devem ser 

proporcionadas pela própria organização escolar” (Carvalho, 2011:95). Conceção de escola 

que, na linha de pensamento de Carvalho, nos parece estar ainda longe de se alcançar, na medida 

em que a administração central continua a definir as políticas educativas, a regular e disciplinar 

as estruturas educativas com regras uniformes, formais e impessoais e deslocadas da realidade 

como um todo, comprometendo a participação dos atores educativos na tomada de decisão. Só 

através da emancipação dos atores educativos que se concretiza na sua participação efetiva e 

no seu espírito crítico se pode alcançar uma escola verdadeiramente democrática porque “só na 

e pela decisão poderemos constituir-nos como homens e mulheres intervenientes, capazes de 

fazer parte ativa no mundo a que pertencemos ao invés de meros espetadores” (Carvalho 

2017:41). 

Na verdade, a diversidade de interesses, a falta de consistência e de objetivos 

compartilhados têm sido notadas (Baldridge, 1971; March e Olsen, 1976), levando-nos a 

acreditar na coexistência de outras realidades. A perspetiva do estudo do que na realidade 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 183 

acontece nas organizações, em detrimento do que é suposto acontecer, ou seja, daquilo que se 

passa para além do estatuído, nomeadamente na estrutura informal, tem revelado a disjunção 

existente entre o modelo burocrático racional e a realidade. Encontramos nas escolas, muitas 

vezes, outras realidades, onde era suposto a racionalidade e o planeamento rigoroso, ainda que 

tal facto se dissimule por detrás de uma retórica da racionalidade, como justificação da tomada 

de decisões efetuada, ou a efetuar. E a tomada de decisões tanto poderá depender de pressões 

políticas, como da alteração das tecnologias da escola e pode afetar manifestamente os 

professores e alunos, ou não, não se percecionando claramente “as forças que configuram a 

própria decisão, porque a teoria não é capaz de explicar as variações que ocorrem na estrutura 

escolar” (Carvalho, 2017: 45). Tal significa que é de todo importante considerar os aspetos 

normativos e organizacionais das decisões e das racionalidades, ao nível do plano das 

orientações para a ação mas, também, ao nível do plano da ação organizacional, as 

racionalidades do ponto de vista dos atores educativos, pois é a este nível que se vai reconhecer 

o comportamento real dos atores educativos.

A metáfora de “anarquia organizada” (Cohen, March, Olsen,1972) revela-nos que “as 

coisas não são o que parecem ser” (Burger,1983:32). Isto não significa necessariamente que 

tenha, no que às organizações escolares diz respeito, que as percecionar no seu todo uma 

“anarquia organizada”, podendo ser uma abordagem que reflete o modo de funcionamento de 

parte dessa organização, onde a incerteza e o risco assumem lugar de destaque.  

Decorrente do quadro síntese de Ellstrom (1983), pode considerar-se o modelo 

anárquico como um modelo em que os objetivos são pouco claros e conflituantes e as 

tecnologias são incertas e ambíguas, sendo “a participação fluída dos membros organizacionais, 

assegurada por uma certa indefinição das linhas de autoridade e responsabilidade” (Carvalho, 

2017:46). Salienta-se uma realidade oculta, em que se destaca a presença de objetivos incertos, 

frágeis e disputados, em resultado de uma perceção da realidade, da participação dos membros 

organizacionais, sendo a ambiguidade a característica mais presente na ação organizacional, 

sobretudo nas tomadas de decisões, levando a crer que, como refere Baldridge, “almost 

anything can be justified, but almost anything can be attacked as illegitimat” (1978:25), que 

resulta, sobretudo, da multiplicidade interpretativa da informação sobre a ação. A esse 

propósito, Lima refere a presença de três tipos de ambiguidade, nomeadamente os “objetivos e 

preferências inconsistentes e insuficientemente definidos e uma intencionalidade 
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organizacional problemática; os processos e tecnologias pouco claros e pouco compreendidos 

pelos membros da organização e a participação fluída, do tipo part-time” (1998:79). 

Por apresentar uma articulação reduzida entre objetivos, tecnologias e estrutura, é vista 

por alguns autores, como uma perspetiva radical, entendendo que a imagem da escola neste 

modelo é mais de desorganização do que organização. Ideia que não é partilhada por March 

que afirma: “Organized anarchies are not bad organizations. They are not unusual. Indeed, they 

are quite common. Decision involving problematic goals, nuclear technology, and fluid 

participation are familiar to all types of organizations” (1981:439). Considera que as escolas 

integram muitas das características que este modelo [anárquico] contém, o que faz da escola 

um lugar em que os atores educativos adotam direções diferentes sem prévia coordenação, 

fazendo-se valer dos recursos desiguais de poder e diferentes interesses, os quais condicionam 

o seu modo de envolvimento. Porém, isso não invalida que os atores educativos, no quadro da 

anarquia organizada, deixem de estar sujeitos a determinados parâmetros mais consensuais dos 

quais depende o desenvolvimento e continuidade da organização como um todo (Carvalho, 

2017). 

Muitos outros autores não tiveram dúvidas acerca da sua aplicação às escolas. Firestone 

e Herriott (1982) desenvolveram estudos comparativos, recorrendo ao contraste entre os dois 

modelos, concluindo que as escolas básicas apresentavam mais características do modelo 

burocrático, nomeadamente com um conjunto de fins definidos, estrutura formal de controlo, 

aplicação de regras na articulação dos diversos departamentos, comunicação vertical, etc., do 

que nas escolas secundárias em que predominam as características do modelo de anarquia 

organizada, com uma liderança menos autocrática e assente numa “lógica de confiança” ou 

uma “presunção de competência” (Lima,1998:81). 

Este modelo de organização, onde os atores organizacionais agem de acordo com 

possibilidades que assentam na multiplicidade interpretativa do real, tendo por base a 

diversidade axiológica e cultural de cada um e assim conferem sentido às suas ações, leva-nos 

a crer que “a organização é uma construção social, objeto de significação diferenciada para os 

diferentes sujeitos de ação” (Carvalho, 2017:46). Pois, como refere Morgan, está em causa “um 

conjunto complexo de predisposições que envolvem objectivos, valores, desejos, expectativas 

e outras orientações e inclinações que levam a pessoa a agir em uma e não em outra direcção” 

(1996:153-159).  
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Apesar da dimensão de confusão e de imprevisibilidade dos efeitos da ação, a imagem 

ou metáfora de anarquia organizada não contém um juízo de valor ou uma apreciação negativa. 

Supõe uma desordem que conduz à ordem, bem como a vivência em contextos complexos e de 

indecisão nos quais é preciso trabalhar. Também não pretende caracterizar situações de 

exceção, nem se assume como modelo explicativo de todas as componentes das organizações. 

Como Bell refere: “It is anarchic in the sense that the relationship between goals, members and 

technology is not as clearly functional as convenctional organization theory indicates that will 

be” (1997:8). 

É o novo universo de referência dos cientistas naturais que “fornece os instrumentos 

para se compreender a turbulência e o caos […]. O caos e a turbulência são essência da realidade 

[…]. O ponto de interesse central mudou da perspectiva de ordem mecanicista, e dos percursos 

de desenvolvimento preordenados, para a natureza criativa da desordem, irregularidade e 

acaso” (Stacey, 1995:46). É a nova imagem das organizações como anarquias organizadas, em 

que se perceciona a existência de diversos centros ou núcleos autónomos, mas interdependentes, 

que interagem entre si, criando alguma estabilidade e equilíbrio, o necessário para o 

cumprimento do objetivo geral da organização. A atividade dos que participam neste tipo de 

organização está garantida, na medida em que se verifica uma permanente reedificação do 

sentido dos objetivos e da ordem instalada face às novas manifestações produzidas pela 

contingência da ação, o que revela a importância das “zonas de incerteza”, ou margem de 

autonomia e liberdade de que dispõem os atores (Carvalho, 2017: 58).  

Os modelos de ambiguidade revelam um modo bastante particular de tomar decisões, 

como confirma a metáfora do modelo de “Garbage Can”, de decisão, ou escolha organizacional, 

definido em conformidade com as dimensões desta teoria. A imagem do “Garbage Can” é 

representativa da ambiguidade do comportamento dos próprios atores, considerada uma 

condição natural e própria da ação. 

Cohen, March e Olsen recorreram a esta metáfora, caracterizando do seguinte modo: 

To understand processes within organizations, one can view a choise opportunity 

as a garbage can into which various kinds of problems and solutions are dumped 

by participants as they are generated. The mix of garbage in a single can depends 

on the mix of cans available, on the labels attached to the alternative cans, on what 

garbage is currently being produced, and on the speed with which garbage is 

collected and removed from the scene (1972:2).  



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

186 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

 

Perrow (1986) encontra algumas afinidades entre a imagem do “Garbage Can” e a 

proposta de racionalidade limitada, ao considerar a utilização de informação incompleta e o 

desconhecimento das relações de causa-efeito. Todavia, considera um grande avanço nesta 

teoria, pois vai além da racionalidade limitada, ao observar como dinâmicos os processos 

grupais e ao reforçar a necessidade de racionalizar, condição necessária para a construção de 

estabilidade. 

Apesar da aparente desordem, a tomada de decisões produz os seus resultados, o que 

confirma “a descoberta de que em muitas áreas, as diferenças nos sistemas decisórios não levam 

a grandes diferenças nos resultados” (Lindblom,1981:12). Ressalva-se a falta de 

intencionalidade de certas ações organizacionais, a ideia de que as soluções derivam, muitas 

vezes, de elementos relativamente independentes e desligados uns dos outros. Opõe-se, assim, 

ao modelo burocrático, na sequencialidade de identificação do problema, definição, seleção da 

solução, implementação e avaliação, processo este que deixa antever um modo de 

racionalidade, em que o pensamento precede a ação, contrariamente à imagem do “Garbage 

Can”, fundada no princípio da não linearidade e distante do princípio da ordem cartesiana que 

pressupõe chegar a C, depois de passar por A e B (Carvalho, 2017). O que está em causa é o 

corte com a exclusividade do modelo burocrático de racionalidade e com a ideia de que só há 

ação e uma resposta, depois de se ter formulado a questão com clareza, pois, muitas vezes, só 

se sabe a questão quando se conhece a resposta.  

De acordo com Carvalho (2013) está-se perante uma racionalidade que ora se assume 

como instrumentalizadora, ora se assume como emancipatória, dependendo do pensamento e 

da experiência humana concretizada nas decisões tomadas. A primeira realça a decisão que 

reduz o desenvolvimento das capacidades dos atores educativos e desarma o seu poder 

decisório, pelo facto de que estão subordinados a outras forças do poder. As suas ideias e 

opiniões não são tidas em linha de conta, impede-se a construção de qualquer tipo de situação 

que possa conduzir ao debate público, à discussão de ideias e interesses, de modo a que se 

mantenha inalterável o status quo vigente, não admitindo, assim, outras considerações para 

além da economicista, devidamente instalada no sistema. As relações existentes caraterizam-se 

pela mecanização comportamental, pela homogeneização e passividade dos seus atores, ideias 

inversas aos princípios democráticos que estão na base do desenvolvimento do Ser Humano. 

Pelo contrário, a segunda, em articulação com esses mesmos princípios, assenta nas 
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considerações do fortalecimento do pensamento e da experiência humana, enquanto suporte das 

decisões tomadas que tenham em vista, outras finalidades que não as economicistas. É uma 

racionalidade que se concretiza através da lógica dialogante dos indivíduos, em que a crítica e 

o questionamento assumem um papel preponderante e se identificam, sem qualquer

constrangimento, os elementos identificativos de controlo e de dominação, caraterizados como 

obstáculos à construção do debate público de ideias novas, potenciadoras da mudança.  

É a racionalidade substantiva que integra a relação entre os meios e os fins e assume 

igual importância na tomada de decisão, pois “Se cada um dos aspectos individualmente 

concebidos, meios e fins, fazem parte integrante da racionalidade tornando-a uma unidade, 

então não podemos abdicar de nenhum deles” (Carvalho, 2011:45) que, na linha de pensamento 

de Morgan (1996) se traduz na necessidade de se encontrar soluções com base em todo o tipo 

de esclarecimentos. Para que tal objetivo se atinja é necessário questionar radicalmente o 

carácter supostamente imparcial e objetivo dos processos, criticando e refletindo sobre as razões 

das decisões, tornando-nos nós próprios criadores e autores de decisões. Como refere Carvalho 

resulta desta conceção de racionalidade uma reflexão importante, que o indivíduo 

racional deve ponderar sempre os fins que pretende alcançar para que não 

desenvolva aversão pelas consequências do projeto que adotou o que, 

inevitavelmente, o levaria à censura do seu próprio agir (2013:220). 

Tal significa que, nas organizações, nomeadamente nas educativas, existe outra 

realidade para além da que nos é dada através da imagem uniforme, objetiva e absoluta, 

devidamente articulada com as decisões previamente tomadas, num formato rígido e fechado, 

característica da racionalidade instrumental que o modelo centralista encerra e que derivou em 

designações, como a “hiperracionalização” de Wise, quando afirma 

When the relationship between means and ends is not known and bureaucratic 

rationalization pers ists, we shall say that we are witnessing the phenomenon of 

hyperrationalization – that is, an effort to rationalize beyond the bounds of 

knowledge (1982, cit Lima, 1998:78). 

Porém, como entende March (1981), as organizações raramente são aquilo que dizem 

que são e, nesse sentido, a dinâmica organizacional revela outras realidades ocultas, mas mais 
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multifacetadas, que encerram outras racionalidades, emergentes não só do desconhecimento de 

certas decisões emanadas pela administração central mas, sobretudo, do falhanço de uma 

política de adaptabilidade, em que a inquietude ganha terreno relativamente à passividade ou, 

ainda, de apreciações de aspetos que a racionalidade formal refuta, como os interesses, a 

emoção, as expectativas, etc.. Estas racionalidades reconhecem a importância de outros 

contributos de natureza diversa e sustentam decisões que passam a fortalecer as práticas 

organizacionais, como que em contraponto com a racionalidade formal. Evidenciam a 

relevância das avaliações individuais, do subjetivismo e do conhecimento limitado da realidade, 

implicando uma constante e ativa readaptação à situação em causa. 

Na verdade, tal imagem não constitui novidade, nomeadamente quando se fala na 

autonomia de escola, no caráter excecional das relações de causalidade, ou mesmo nas críticas 

à burocracia que revelavam as desarticulações entre as estruturas, as tecnologias e o trabalho 

técnico e entre este e os resultados. É a perspetiva pós-racionalista que é sugerida na Lei da 

Pirâmide em Ascenção (Parkinson, 1986) e que se baseia em dois princípios: um funcionário 

pretende multiplicar subordinados e não rivais e os funcionários geram trabalho uns para outros. 

Na análise que fez às estatísticas da marinha britânica, Parkinson concluiu que os funcionários 

administrativos aumentavam, ainda que existissem menos navios e menos oficiais. Esta 

perspetiva (pós-racionalista) contraria a perspetiva tradicional, quanto à conexão e 

interdependência das componentes organizacionais, o que vem demonstrar que, nas escolas, 

apesar do forte peso dos controlos político-administrativos, mesmo no contexto de uma 

administração burocrática centralizada, os atores educativos dispõem sempre de alguma 

autonomia. 

As características do modelo anárquico podem encontrar-se nas escolas, nomeadamente 

na forma como [os atores educativos] se envolvem, que decorre da diversificação de tomadas 

de posição que assumem sem prévia coordenação, recorrendo a recursos diferentes de poder e 

diferentes interesses (March, 1980). É a anarquia organizada, a que os autores recorrem para 

interpretar uma aparente desordem que não é suficiente para colocar em causa o funcionamento 

da organização, na medida em que, apesar da aparente desordem, os atores educativos estão 

sujeitos a padrões, dos “quais depende o desenvolvimento e continuidade da organização como 

um todo” (Carvalho, 2017:47), evitando, assim, a rutura total. É um modo de atuação que se 

caracteriza entre a obediência aos normativos e a sua “violação” ou, um modo de atuação que 

se situa nas margens da autonomia, porque a escola é também uma “instância auto-organizada 
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para a produção de orientações e regras, expressão das capacidades estratégicas dos atores, 

permitindo-lhes retirar proveito da centralização e, outras razões, colher vantagens de 

iniciativas que a afrontam” (Lima, 1998:592). Assegura-se a existência de uma relativa margem 

de autonomia, o que revela a capacidade de iniciativa qua a centralização não consegue 

controlar de todo. Decorrente da pluralidade de opinião, os atores educativos põem em questão 

as tomadas de decisão, promovendo novas políticas educativas. 

O enfoque de análise são os aspetos informais da organização, tendo o “inconveniente 

de atribuir às organizações a actualização de comportamentos e a tomada de decisões, como 

formas de garantir a sua sobrevivência e a sua auto-regulação” (Lima, 1998:67), apesar de não 

deixar de considerar a perspectiva de integração que “enfatiza os aspectos mais consensuais da 

cultura, sendo esta tanto mais forte e consensual quanto mais alargado for o seu grau de partilha 

entre os trabalhadores da organização” (Torres, 2004:180). É o formal e o informal, que se 

expressa como “regulação mista”, como entende Friedberg (1993). As escolhas são feitas em 

circunstâncias que não são totalmente conhecidas, sem cuidado pelo “the one best way”, facto 

que limita a ação organizacional, revelando a sua falta de intencionalidade, o que demonstra a 

diferença que muitas vezes existe entre o plano da intenção e o da realização da ação (Ellstrom, 

1984) e, “consequentemente, retira alguma responsabilidade do sujeito face à acção praticada 

pela ausência de tempo para a sua deliberação” (Carvalho, 2017:58). Esta falta de 

intencionalidade revela o caráter aleatório da tomada de decisão, porque está em jogo o 

confronto de diferentes racionalidades. A esse propósito, Canavarro diz: “se não existe 

racionalidade nem neutralidade na vida organizacional, então o analista entra no jogo e descreve 

o que vê de acordo com a sua interpretação” (2000:84), pondo em questão a objetividade da

análise de uma organização. 

Na escola, como em qualquer organização formal, há vivências situacionais que fogem 

ao que está instituído, na medida em que, os seus atores enquanto seres humanos contestam, 

têm preocupações, trocam ideias entre si, etc. Este modelo concebe um tipo de racionalidade 

que renuncia à unidade do saber absoluto, justificada por uma organização que não é sólida, 

devido à existência de particularidades e ambiguidades que contrariam a ideia de que as 

“organizações são semelhantes a estruturas sujeitas a leis universais, isto relativamente ao 

processo da racionalidade que estes modelos integram” (Carvalho, 2017:53). 

À luz deste modelo de análise, a imagem da escola surge como explicação das limitações 

ou disfunções burocráticas, na medida em que se permite caraterizar 
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por refletir os constrangimentos normativos e outros, que lhe são impostos 

unilateralmente. Ou mesmo perante a descoberta de eventuais rupturas com as 

orientações normativas esperadas, escapar à tentação fácil de as qualificar apenas 

como desvios, desajustamentos, ou disfunções burocráticas. Ora, é exatamente a 

este nível que o modelo anárquico nos pode ser útil, pelo menos para tentarmos 

estabelecer um certo contraponto em relação àquele tipo de explicação (Lima, 

1998:84-85). 

 

Concluindo, o modelo de anarquia organizada desafia o modelo da burocracia 

organizada, não no sentido da sua substituição, mas na análise de certas componentes das 

organizações. Como referem March e Olsen, “Individuals and organizations need ways of doing 

things for which they have no good reason. Not always. Not usually. But sometimes. They need 

to act before they think” (1976:76). É o caráter heurístico e experimental do processo de tomada 

de decisão, o risco ligado ao jogo, como complemento da razão.  

Foi nosso propósito refletir sobre os constrangimentos sentidos pela escola, decorrente 

da implementação do Decreto-Lei n.º30/2015, de 12 de fevereiro, nomeadamente os termos em 

que foi elaborado, a definição problemática dos objetivos, interpretando as dinâmicas 

organizacionais do AE e da Autarquia que daí advém, nomeadamente eventuais ruturas com as 

orientações do normativo em questão, porque uma compreensão mais alargada dos sujeitos que 

ultrapassa a visão restritiva de meros executantes das normas e orientações superiormente 

definidas, pode por em causa a ação ou operacionalização deste processo. 

Assim, o recurso ao modelo anárquico permitiu-nos analisar a importância que assumem 

os seus atores, as relações informais estabelecidas que traduzem o que na realidade acontece 

nas duas organizações, em detrimento do que é suposto acontecer, o que está para além do 

estatuído. Pretendemos compreender a participação divergente dos atores educativos, 

porventura em direções diferentes, sem prévia coordenação, fazendo-se valer dos recursos 

desiguais de poder e interesses próprios, não deixando de procurar as soluções que consideram 

eficazes (Carvalho, 2011) e os sentidos que dão à sua própria ação, decorrente da multiplicidade 

interpretativa da informação sobre a ação, realidade essa oculta, em que se destaca a presença 

de objetivos incertos e contestados, cujas linhas de autoridade e responsabilidade podem não 

estar claramente definidas. A este nível era relevante perceber o modo como os atores 

educativos se implicavam e estão implicados na consecução dos objetivos deste programa, 
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tentando compreender o “papel que a intuição e a espontaneidade dos atores desempenham no 

quadro da organização” (Carvalho, 2017:57), porque, na verdade, o sucesso de uma verdadeira 

descentralização está na possibilidade da mesma corresponder às expectativas dos atores 

educativos. 

3. A interação entre o burocrático e o anárquico

Ainda que a utilização de vários modelos conduza a perceções diferentes da 

organização, recorrer a um só modelo é limitativo, tendo em conta a complexidade 

organizacional, pois só se ficaria com uma visão fragmentária da organização. Aliás, como já 

referimos, a monorracionalidade burocrática é contrariada pelas correntes teóricas que 

reconhecem que os contextos organizacionais são, frequentemente, palco de confronto de 

racionalidades, lógicas e interesses, quase sempre divergentes entre si.  

Uma melhor compreensão da ação organizacional, porque mais vasta e mais completa, 

implicará o recurso a vários modelos, articulados entre si, numa abordagem dialética de 

interação e de oposição. O que está em causa é a opção por aqueles modelos que melhor nos 

leva a compreender a “feição híbrida da organização” (Silva, 2004:106-115), relevando as 

características de cada um deles, numa inter-relação de elementos que explicam, de forma mais 

ampla, a complexidade da ação organizacional educativa. 

Assim, tentar interpretar o que é a realidade escolar, conduziu-nos à escolha de dois 

modelos de análise, o burocrático e o anárquico. Esta opção metodológica ajudaria a construir 

uma imagem mais holística, pela razão de que nos permitia analisar os diferentes domínios da 

vida escolar, compreender o predomínio simultâneo de processos de natureza distinta que 

sustentam a dinâmica organizacional, enquanto “realidade múltipla”, com capacidade de se 

restruturar, mediante as circunstâncias, segundo racionalidades desiguais. É o invocado “modo 

de funcionamento díptico da escola como organização” de Lima (1992), representado pela 

imagem dual que possibilita, através de uma análise compreensiva, obter a ligação de aspetos 

organizacionais que se encontram simultaneamente nas práticas diárias da organização escolar, 

“influenciadas pelas lógicas da racionalidade, da estabilidade, mas também da 

imprevisibilidade, do consenso e do conflito” (Lima, 2006:75). 
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A organização educativa apresenta, assim, duas faces diferentes, admitindo tanto a 

ordem burocrática como a ordem anárquica no seu funcionamento, porque “a escola não será, 

exclusivamente, burocrática ou anárquica. Mas não sendo exclusivamente uma coisa ou a outra 

poderá ser simultaneamente as duas” (Lima, 1992:157). Podemos encontrar elementos relativos 

ao modelo burocrático, nomeadamente, uma estrutura hierárquica caraterizada por normas, 

representando uma ordem estável, agindo de acordo com as determinações legislativas, o que 

traduz a perspetiva mais racional e previsível da dinâmica organizacional, admitindo-se a sua 

ordem e coesão. Mas também, podemos encontrar a autonomia de grupo ou individual, o que 

atribui às estruturas e aos atores “margem de manobra” nas suas ações, dando mesmo a ideia 

de que a atividade é desconectada. A estratégia de ação é escolhida, decorrente da interpretação 

que cada um faz dos normativos e regulamentos vigentes, o que conduz, muitas vezes, a 

discrepâncias e conflitos que, por sua vez implicam a “negociação e compromisso, 

vislumbrando-se a ambiguidade, a incerteza e uma outra procura de sentido” (Lima, 2006:78), 

rompendo, assim com a ordem burocrática, pois a ação dos atores deve ser compreendida como 

um modo de atuação, mediado pelas normas e leis mas, também, pelos interesses individuais 

ou de grupo, tendo em vista a realização de metas e as circunstâncias, quer ao nível contextual, 

quer ao nível situacional. 

Nessa medida, o modelo racional e o modelo anárquico são, teoricamente, modelos mais 

congruentes, de acordo com as variáveis consideradas para a sua construção, em dois polos bem 

distintos, ou mesmo extremos. Por um lado, o modelo burocrático constitui-se como sistema de 

dominação de caráter racional, assente na crença na legalidade das ordens instituídas e direitos 

de quem exerce a autoridade legal, focalizando-se nos pressupostos de hierarquia da autoridade, 

divisão do trabalho, competência técnica, regras, normativos, autoridade, impessoalidade nas 

relações, separação propriedade e administração, comunicações formais, etc.. Por outro lado, o 

modelo anárquico pressupõe uma racionalidade que se contrapõe à científica, por integrar uma 

dimensão do caos, de abertura, com um pensamento descontínuo ou mesmo às avessas 

(Handy,1992). É uma nova forma de pensamento que considera que o improvável, de acordo 

com a lógica formal, também pode ser a via correta, “mesmo porque nem sempre é possível 

usarmos de procedimentos passo-a-passo para tomar uma decisão, o que em si mesmo pode 

significar descoberta de novos significados, ou então, que existe ordem dentro da desordem” 

(Carvalho, 2017:51). 
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Nesse sentido, ao procurarmos organizar um quadro conceptual de análise adequado ao 

estudo do PAE, atendemos aos contributos do modelo racional-burocrático e do modelo 

anárquico, que podem ser compatíveis entre si. Procurámos, a partir da conjugação das diversas 

dimensões caraterísticas destes dois modelos, atendendo às suas potencialidades e debilidades, 

estudar a escola como organização, clarear aspetos relativos à análise e compreensão do nosso 

objeto de estudo, pois, se o sistema burocrático confere forma legal a medidas e decisões, deve 

haver também abertura para a ideia de que esses aspetos não são os únicos a serem considerados. 

Há que ter em linha de conta que, 

para além da visão do que é estável, há a considerar uma visão da realidade 

organizacional em que a ordem e a desordem, a estabilidade e a instabilidade, o 

previsível e o imprevisível e o planeado e as bifurcações ocasionais se conjugam, 

isto se que remos dar conta de tomadas de decisão que abalam e fazem vacilar 

aquelas que são suportadas por um pensamento simplificante que não é capaz de 

nos auxiliar na interpretação da complexidade das organizações, em particular da 

organização escolar (Carvalho, 2017:52). 

Não podemos deixar de olhar para a organização escolar, através das lentes do modelo 

burocrático, tendo em linha de conta o enquadramento do sistema educativo português no 

paradigma da sua centralização e de uma constante normatização por parte do Estado, acrescido 

do facto de que as 

diferenças entre o discurso produzido, em geral laudatório das virtudes da 

autonomia e da participação comunitária, e as práticas administrativas adoptadas, 

em geral mais centradas no controlo, na inspecção ou na dependência técnica que 

na criação de condições para um exercício responsável de descentralização de 

poderes e competências, de autonomia e de participação nas decisões (Teodoro, 

2006:71). 

Também não podemos ignorar a existência de discrepâncias entre as orientações para 

a ação organizacional e a ação organizacional em si mesma. Se, por um lado, se está perante 

uma tutela que se caracteriza pela uniformização e o controlo, com a definição de programas e 

currículos ao nível central, emanando constantemente normativos de execução obrigatória, por 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

194 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

outro lado, a mesma entidade tenta legitimar-se através de um discurso descentralizador 

(sobretudo nos preâmbulos dos normativos). Assiste-se a uma espécie de tensão, entre: 

 

centralização e descentralização, entre orientações, decisões e acções, entre 

discursos autonómicos e contextos organizacionais heterónomos, entre escolas 

governantes e escolas governadas, e ainda por múltiplas e subtis intersecções, por 

dispositivos híbridos e por formas compósitas que transcendem as antinomias 

mais óbvias (Lima, 2007:19). 

 

Então, importa recorrer também ao modelo anárquico, no sentido de se conhecer a 

escola em ação, e não só a escola dos decretos, numa busca das singularidades das ações dos 

diversos atores e das suas motivações.  

Para os nossos propósitos, considerámos que estes dois modelos se complementam e 

permitem a análise e interpretação dos conceitos, reações e soluções encontradas sobre a 

operacionalização do PAE. Através da sua interação, que procurámos compreender o impacto, 

em termos da descentralização da educação, o grau de cumprimento das normas legais do 

próprio contrato celebrado, as (i)limitações à participação e autonomia na definição de políticas 

educativas, as perceções na parceria organizacional estabelecida entre Autarquia e o 

Agrupamento, as lógicas de ação, as relações de poder e interesses, implicadas  no processo de 

“municipalização” ou descentralização, expresso pela adesão ao PAE. A partir daí seria possível 

percecionar quais os ganhos e as perdas que o PAE trouxe em termos de autonomia dos AE, 

quais as mais-valias para os atores educativos, ao nível da eficiência e da eficácia, de que modo 

a matriz de responsabilidades envolve todos os intervenientes numa verdadeira discussão 

partilhada, até que ponto as mudanças implementadas preconizam uma comunhão de interesses 

na defesa da escola pública ou, se pelo contrário, o PAE não passou mais do que uma das muitas 

medidas delineadas nos gabinetes ministeriais do poder central, cujo único objetivo é reforçar 

o controlo das escolas. 
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PARTE II 

Capítulo V – A abordagem e fundamentação metodológica 

Capítulo VI – O processo de implementação do Programa Aproximar Educação 

Capítulo VII – Análise dos dados 
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CAPÍTULO V – A ABORDAGEM E FUNDAMENTAÇÃO 

METODOLÓGICA 
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1. Natureza da investigação

O ser humano, contrariamente aos outros seres vivos, vive numa constante inquietação, 

no que diz respeito à sua existência, à sua origem e ao seu destino. É dinâmico e dotado de 

reflexão. Tem a consciência de se questionar e problematizar a realidade, tentando 

compreender-se a si mesmo e encontrar explicações dos factos e fenómenos do mundo que o 

rodeia.  

Assim, a questão do conhecimento é intrínseca à natureza humana, na medida em que o 

ser humano sempre se sentiu motivado na busca do conhecimento, ao longo do tempo, de modo 

a poder superar os problemas que surgem no mundo. É a figura mítica de Prometeu, interpretada 

como o símbolo da vontade humana de procurar o conhecimento, pois a faculdade de conhecer 

(representada pelo fogo) provê o ser humano de poder. 

E é através da investigação que o ser humano encontra o modo programado para 

aprender, procura algo de novo no processo do conhecimento e desenvolve o seu espírito crítico 

relativamente à realidade. 

Como referem Quivy e Campenhoudt “Uma investigação é, por definição, algo que se 

procura. É um caminhar para um melhor conhecimento, e deve ser aceite como tal, com todas 

as hesitações, desvios e incertezas que isso implica” (2005:31). Incertezas, na medida em que 

é uma atividade “de se procurar aquilo que não se conhece, […] em que se procura descobrir 

algo que ainda não é conhecido” (Sousa, 2005:12). 

Num sentido mais amplo, e de acordo com Fortin (2009), a pesquisa é toda a atividade 

voltada para a solução de problemas, como atividade de busca, indagação, investigação, 

inquirição da realidade, permitindo, no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento que 

auxilie o investigador na compreensão da realidade. 

Vilelas vai na mesma linha ao referir que a investigação é “um sistema de actividades 

intelectuais e manuais, destinado à obtenção de informação capaz de resolver determinados 

problemas” (2009:44). 

A investigação é, assim, entendida como um processo sistemático, visando validar 

conhecimentos já adquiridos e produzir novos que, de forma direta ou indireta, influenciarão a 

prática. 
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De certa forma, uma pesquisa torna-se num relatar das vivências que um sujeito, ao 

procurar dar sentido ao que o rodeia, revisita várias vezes lugares já vistos, realizando um 

exercício hermenêutico que permitirá fazer da investigação um processo pessoal e criativo.  

A investigação estabelece uma correlação entre teoria e prática que, por sua vez, 

contribui para o seu desenvolvimento, “fornece uma base à prática profissional” (Fortin, 

2009:15). Nesse sentido, qualquer investigação empírica necessita de um plano de estudo 

implícito, senão explícito e esse plano revela uma sequência lógica que liga os dados empíricos 

às questões iniciais de pesquisa e, em última análise, às suas conclusões. 

Como sublinha Yin, “o desenho de investigação é um plano de acção para chegar daqui, 

ali, onde ´aqui` pode ser definido como o conjunto inicial das questões de pesquisa e ´ali` como 

o conjunto de conclusões (respostas) sobre estas questões” (1989:28). 

Tal design pressupõe uma descrição prospetiva da implementação da estratégia da 

investigação escolhida, implicando a justificação e caracterização da utilização das técnicas, a 

caracterização dos sujeitos participantes, do mecanismo e procedimentos a desenvolver. É a 

fase de se apresentar o modo como se vai desenvolver o trabalho empírico, a forma de recolha 

de dados relevantes que deve estar devidamente articulada com a temática da investigação e 

respetivas questões. 

Deste modo, o design da investigação deve expressar, claramente, a forma como o 

investigador idealiza que a estratégia de investigação escolhida pode ser operacionalizada e 

bem-sucedida, nas circunstâncias reais do estudo empírico que se propõe realizar.  

Ciente de que a investigação é a interpretação da realidade, é a procura de respostas ao 

problema por nós enunciado, com vista ao aprofundamento do nosso conhecimento, propomo-

nos, no presente capítulo, validar teoricamente as opções metodológicas inerentes que se 

pautam “por critérios de coerência e pertinência em relação ao objeto de estudo e não por 

qualquer decisão apriorística sobre a validade das teorias ou das práticas de investigação” 

(Nóvoa, 1991: 30). 

 

  



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 201 

2. O tema

Iniciar uma investigação significa partir à procura de uma resposta a uma questão 

(tema), ou procurar esclarecer uma dúvida, esperando alcançar respostas. Desta forma, todo o 

processo de reflexão dá o seu primeiro passo, com a definição do tema, objetivos e elaboração 

de uma boa questão de partida, devendo esta ser clara, exequível e pertinente (Quivy, 

Champenhoudt, 2005), pois será ela o fio condutor da investigação. 

A escolha do tema de um projeto de investigação surge das circunstâncias e 

mundividências do investigador. Nesse sentido, o tema da nossa investigação advém das nossas 

vivências pessoais, profissionais e da convicção de que teremos melhor educação, quanto mais 

e melhor conhecimento tivermos, relativamente a processos de decisão que, naturalmente, no 

futuro poderão fazer a diferença. Por outro lado, sendo um tema atual, o que justifica a quase 

inexistência de investigação sobre o mesmo [pouco explorado], e tendo como base o referencial 

teórico da nossa investigação e articulando com as várias informações entretanto recolhidas, 

pareceu-nos pertinente encetar uma reflexão que nos permitisse conhecer e compreender o dito 

processo de descentralização da educação em Portugal, em particular no respeitante ao processo 

de implementação e operacionalização do PAE. 

Articulado com o presente objetivo, procuramos definir a questão de partida, o que se 

tornou desde logo numa das primeiras dificuldades, pois num domínio tão pouco explorado 

como este, a que se refere a nossa investigação, assalta-nos um acerta inquietação, em virtude 

do desconhecimento mas que também permite outras potencialidades. A questão de partida teria 

de ser clara e objetiva, na medida em que sustentasse os necessários “caminhos” da pesquisa,  

no sentido de se recolher o maior número respostas às nossas dúvidas. 

Assim, elaborámos a seguinte questão de partida - As novas competências delegadas ao 

Município, de acordo com o Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de fevereiro, têm expressão, em 

termos da descentralização, no âmbito das novas dinâmicas que se estabelecem com a 

organização escolar?  

Esta questão de partida permitiu elencar as seguintes subquestões: 

1. Quais os critérios estabelecidos na escolha dos Municípios que aderiram ao

Aproximar – Programa de Descentralização de Políticas Educativas - Decreto-Lei

nº30/2015 de 12 de fevereiro?



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

202 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

2. Quais as representações que os atores educativos têm dos memorandos do Programa 

Aproximar Educação? 

3. Que solução apresenta a municipalização da educação face aos problemas que hoje 

se colocam à escola e à sociedade? 

4. Pese embora a lógica centralista e de controlo da administração educativa, existem 

iniciativas de democratização da educação, na lógica de uma autonomia 

emancipatória, provindas da organização escolar local/municipal, permitindo novas 

relações de poder entre a Administração Central (macro), Município (meso) e Escola 

(micro)?  

5. A lógica centralista e de controlo da administração educativa esbarra na lógica da 

política educativa local, ou pelo contrário, perpetuam-se?  

6. O Programa Aproximar Educação, enquadrado por princípios de descentralização, 

eficiência e eficácia, reforçará as assimetrias regionais? 

Em estreita articulação com a questão de partida e subquestões, fomos levados a admitir 

os seguintes pressupostos de análise: 

1. O Programa Aproximar Educação, instituído pelo Decreto-Lei nº 30/2015 de 12 de 

fevereiro não cumpre com os propósitos de descentralização da educação, 

revelando-se mais como uma mera delegação de poderes na Autarquia; 

2. A construção “isolada” do Programa Aproximar Educação por parte do ME, sem a 

participação ativa das escolas, cuja envolvência seria fulcral para o seu êxito, 

revelar-se-á mais como um normativo de autonomia decretada em prejuízo de uma 

autonomia emancipatória; 

3. A concentração de poderes nos grupos identificados como forças políticas 

dominantes, no plano local, levará à interferência no campo profissional docente e, 

consequentemente, à perda de identidade da profissionalidade docente; 

4. A delegação de poderes na Autarquia poderá incorrer numa solução de subserviência 

dos grupos minoritários, pondo em causa o processo democrático da educação. 

O nosso propósito é, pois, procurar certificar tais afirmações, através da análise do 

processo da descentralização, “dita” municipalização da educação, no concelho que passaremos 

a designar por X, por razões de anonimato, um dos Municípios da região norte do país que 

assinou contrato com o então MEC, no âmbito do PAE. 
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Pareceu-nos pertinente procurar compreender as dinâmicas que presidiram aos 

processos decisórios do contrato do PAE; conhecer o tipo de envolvimento que a organização 

escolar teve na construção do memorando, em termos de participação; conhecer os eixos de 

aprofundamento da relação de cooperação entre os professores e a Autarquia; desconstruir junto 

dos professores o papel da Autarquia e conhecer as representações destes sobre a mesma, bem 

como o que dela esperam e como se sentem, facilitando ou não a colaboração e interação entre 

as partes; conhecer o impacto desta parceria na dinâmica da organização escolar.  

3. A escolha da metodologia qualitativa

Todos os ramos de estudos desenvolvem determinadas estratégias ou métodos de 

investigação, de modo a atingir os objetivos previamente definidos e alcançar os fins a que se 

destinam. Justamente, o vocábulo “método” provém do termo grego methodos que significa 

“caminho” ou “via” e refere-se ao meio utilizado para chegar a um fim, ou seja, aponta para o 

caminho que conduz a algures. 

Nesse sentido, sendo a ciência um tipo específico de conhecimento recorre ao 

denominado método científico, para se alcançar conhecimentos válidos, sendo validado por 

instrumentos fiáveis que permitem eliminar qualquer espécie de subjetividade, desde logo do 

próprio investigador. 

Descartes, importante filósofo francês do século XVII, desenvolveu o Método 

Cartesiano, no qual defende que só se deve considerar algo como verdadeiramente real, caso se 

possa comprovar a sua existência. Também conhecido como Ceticismo Metodológico, segue o 

princípio de que se deve duvidar de todos os conhecimentos que não possuem explicações 

evidentes. Definiu o método científico como um conjunto de 

regras certas e fáceis, que permitem a quem exactamente as observar nunca tomar 

por verdadeiro algo de falso e, sem desperdiçar inutilmente nenhum esforço da 

mente, mas aumentando sempre gradualmente o saber, atingir o conhecimento 

verdadeiro de tudo o que será capaz de saber (1985:24). 
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Esta definição clássica mantém-se atual, ao considerar o método como “o conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objectivo – conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do investigador” (Freixo, 2009:80). 

A estreita dependência entre a investigação e a teoria encontra-se, também, no plano do 

método, pois ao seguir um método, procura-se um caminho que dá a possibilidade de confirmar 

a lógica, a racionalidade dos dados, reduzindo o erro e, desta forma, as incertezas da 

investigação.  

Na verdade, a metodologia de investigação pressupõe a utilização de meios e técnicas 

num processo racional, que tem por base os fundamentos teóricos que orientam o investigador. 

Este deve descrever e justificar “as metodologias que vão ser utilizadas e os participantes ou 

informantes, que formam a população a investigar” (Azevedo, 2006:45). 

Os tipos de investigação que servem para verificar as teorias podem ser ora descritivos, 

ora explicativos ou preditivos. Se é do tipo quantitativo “examina conceitos precisos e as 

relações mútuas com vista a uma eventual verificação da teoria e da generalização dos 

resultados” (Fortin, 2009:38), se é do tipo qualitativo “explora fenómenos e visa a sua 

compreensão alargada com vista à elaboração da teoria” (Fortin, 2009: 38).  

Num estudo baseado numa investigação qualitativa, destaca-se a compreensão do 

significado que os participantes dão às suas experiências, assumindo uma importância 

primordial as dinâmicas e os desenvolvimentos das interações sociais num determinado 

contexto, bem como o significado e o sentido dessas mesmas interações. Uma das suas 

características é compreender diversas formas de inquirição que ajudam a entender e explicar 

os fenómenos sociais, com o mínimo de rutura possível do contexto real. Observa-se uma 

interpretação holística do estudo de seres humanos, próprio do paradigma 

interpretativo/naturalista que invoca a existência de múltiplas realidades, baseando-se na 

hermenêutica e na fenomenologia, para a compreensão dos fenómenos, a partir dos dados 

fornecidos pelo objeto de estudo, assumindo que “a realidade é subjetiva e socialmente 

construída” (Amado, 2009:99). 

A esse propósito, também Merriam refere que 

 

todos os tipos de pesquisa qualitativa são baseados na visão de que a realidade é 

construída por indivíduos que interagem com seus mundos sociais. Os 
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pesquisadores qualitativos estão interessados em compreender o significado que 

as pessoas construíram, ou seja, como é que cada um dá sentido ao seu mundo e 

as experiências que vive (1998:6). 

O investigador qualitativo ao responder perante o contexto, ao poder adaptar as técnicas 

às circunstâncias, ao processar os dados de uma forma imediata, está, segundo Canário, a 

“superar uma relação de distanciamento e de exterioridade entre o observador e o objecto 

observado, tido como essencial na perspectiva do referencial positivista, substituindo uma 

epistemologia do “olhar” por uma epistemologia da “escuta” (2003:14). O que parece interessar 

são os pontos de vista subjetivos que ajudarão o investigador a “compreender do interior a 

lógica própria das situações tal como ela é percebida e vivida pelos próprios interessados, com 

todos os dados implícitos que estes integram nas suas condutas, muitas vezes sem disso se 

aperceberem completamente” (Friedberg 1995:302). Interessa-lhe estudar objetivamente os 

estados subjetivos dos seus sujeitos, “o modo como normalmente as pessoas se comportam e 

pensam nos seus ambientes naturais” (Bogdan, Biklen, 1994:68). Acredita que as situações são 

complexas e, assim, tenta descrever muitas dimensões e não restringir o campo de observação. 

Por outro lado, o investigador toma em consideração o “efeito do observador” (Douglas, 

1976:19) e procura desenvolver procedimentos para o minimizar, interagindo com os seus 

sujeitos de forma natural, porque quanto mais controlada for a investigação, maior a 

probabilidade de se verificarem “efeitos do observador”. O seu trabalho não reside na recolha 

de “factos” sobre o comportamento humano que, devidamente estruturados, constituiriam uma 

forma de verificação e elaboração de uma teoria que admitisse uma relação de causalidade e 

profetizasse o comportamento humano. Pelo contrário, considera o comportamento humano 

demasiado complexo e tem consciência de que a busca de causas e predições de forma negativa 

dificulta a capacidade de apreender o caráter essencialmente interpretativo da natureza e das 

experiências humanas (Bogdan, Biklen, 1994).  

Pode-se dizer que a metodologia qualitativa ou subjetivista assenta no raciocínio 

indutivo e na compreensão alargada dos fenómenos. Reforça o carácter único da ação e dos 

fenómenos sociais. Veicula uma filosofia diferente da investigação quantitativa porque o 

objetivo não é verificar uma teoria, mas antes a sua elaboração (Fortin, 2009). Parte-se da 

realidade empírica que se procura compreender e não de premissas a verificar pois, mais do que 

se basear na definição de hipóteses, como na investigação quantitativa, o investigador 
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qualitativo “baseia-se em estratégias de raciocínio indutivo, partindo da análise dos dados para 

atingir a formulação de hipóteses e a definição de teorias” (Afonso,1995:148).  

Sousa refere três características inerentes à investigação qualitativa, ao afirmar: 

 

A fonte directa dos dados é o ambiente natural, constituindo o investigador (com 

o seu pensar e a sua objectividade) o instrumento principal; interessa mais a 

descrição e a compreensão dos fenómenos do que a sua natureza; o significado e 

o sentido é mais relevante, do que os resultados em si (2005:31). 

 

A credibilidade dos resultados da investigação qualitativa baseia-se na validade 

conceptual das palavras-chave e dos critérios de classificação de dados; na assimilação 

progressiva de um património de conhecimentos que permitirá a emergência de explicações de 

carácter menos particular; na postura do investigador que clarifica no início as suas motivações, 

de modo a tornar explícito o seu impacto no estudo; no envolvimento dos participantes no 

próprio processo interpretativo, fator ligado à validade interna e externa que é essencial para 

validar o estudo, na medida em que as conclusões refletem a realidade reconhecida pelos 

participantes, e não apenas pelo investigador, e na comparabilidade com outros estudos, o que 

supõe a definição clara dos objetivos, limites e metodologia (Ponte, 2006). 

Para alguns investigadores qualitativos a questão da generalização dos resultados, em 

termos convencionais, não se coloca, na medida em que a sua preocupação central não é que os 

resultados sejam generalizados, mas que outros contextos e sujeitos a eles possam ser 

generalizados (Bogdan, Biklen, 1994). O seu trabalho é, sobretudo, o de documentar 

cuidadosamente um determinado contexto ou grupo de sujeitos, porque mesmo uma descrição 

de algo particular tem valor, porque as teorias necessitam de saber explicar todos os 

acontecimentos. 

O processo de condução da investigação qualitativa reflete “uma espécie de diálogo 

entre os investigadores e respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de 

forma neutra” (Bogdan, Biklen, 1994: 51), o que pode suscitar algumas questões de natureza 

filosófica, sendo fundamental que as mesmas sejam prevenidas. 

Com efeito,  

 

fazer Investigação Qualitativa exige e torna presente uma visão e uma convicção 

de cariz filosófico, acerca do que é o homem, a sociedade, a verdade, e a ética. 
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Claro que tudo isto não deixa de ser problemático, quando, acima de tudo (ou a 

par do resto) se pretende produzir um trabalho científico […] e o principal 

instrumento dessa pesquisa é a própria pessoa do investigador que também não 

deixa de se ir descobrindo e formando a si próprio no desenrolar do processo 

(Amado, 2009:15). 

Naturalmente que a escolha não é neutra, pois, por um lado, sabe-se que paradigma e 

problema se condicionam mutuamente e o sucesso de um projeto de investigação implica uma 

harmonização coerente entre ambos; por outro lado, como já referimos, também não é alheia a 

própria pessoa do investigador, enquanto principal instrumento da pesquisa, a sua visão do 

mundo e a sua experiência profissional. 

Por tal, desenvolvemos um trabalho empírico de natureza qualitativa, enquadrada no 

paradigma interpretativo. Como entendem Bogdan e Biklen (1994), a investigação científica 

requere um escrutínio empírico e sistemático que se fundamenta em dados e a investigação 

qualitativa preenche esses requisitos. 

Na verdade, a investigação qualitativa integra características que se adequam aos 

desígnios da nossa investigação, nomeadamente: a fonte direta dos dados é o ambiente natural 

e o investigador acaba por ser o principal instrumento; os dados a recolher assumem, sobretudo, 

um carácter descritivo; os processos assumem grande importância, mais do que os produtos 

(resultados); a análise dos dados recolhidos é de forma indutiva porque não se procura a 

informação para verificação das hipóteses (Bogdan, Biklen, 1994).  

Pensamos que a tentativa de compreender os sentidos e as tendências presentes no 

momento da adesão ao PAE, no Concelho que designamos ficticiamente X e no agrupamento 

de escolas Z favorece o uso deste tipo de metodologia, sendo a mais apropriada, tendo em conta 

os objetivos da nossa investigação. Procuraremos estabelecer estratégias e procedimentos que 

nos permitam tomar em consideração as experiências, do ponto de vista do informador, da 

Autarquia e do Agrupamento de Escolas, de modo a compreender todas as dinâmicas e lógicas 

de ação, no âmbito da gestão local da educação do Município X e a sua articulação com o AEZ, 

assente no processo de descentralização da educação. 

Assumindo o pensamento de Fortin (2009), o objetivo da nossa investigação empírica é 

descobrir, explorar, descrever e compreender o fenómeno da “Municipalização” da educação 

num território.  
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Tendo em conta que as tomadas de decisão são assentes em racionalidades diferentes, 

relacionadas com a salvaguarda de interesses vários, procuramos construir uma metodologia 

que explicasse a natureza das políticas e práticas decisórias, ao nível das duas organizações, 

bem como das representações dos professores, considerando o contexto como determinante 

para a interpretação dos dados obtidos, pois, como alertam Bogdan e Biklen, 

 

Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das instituições a que 

pertencem. Quando os dados em causa são produzidos por sujeitos, como no caso 

de registos oficiais, os investigadores querem saber como e em que circunstâncias 

é que eles foram elaborados. […] Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a 

palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado (1994:48). 

 

O fenómeno em estudo, jamais se concretizaria sem a prestimosa colaboração dos atores 

destas duas organizações, porque é o contexto das suas realidades, a captação das suas 

especificidades, a descrição e interpretação dos seus comportamentos e subjetividades, em 

termos de racionalidades, que nos permitiriam compreendê-lo, em termos de sentido e 

significado. 

Esta opção pela abordagem qualitativa, que é nitidamente anti positivista, em nada retira 

o caráter científico, porque os métodos utilizados são tão rigorosos como os utilizados na 

investigação positivista. 

Como reforça Olabuénaga,  

 

Los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la realidade desde uma 

perspetiva de insider, [participante interno] de captar el significado particular que 

a cada hecho atribuye su próprio protagonista, y de contemplar estos elementos 

como piezas de un conjunto sistemático (1996:17). 

 

Tais reflexões, reveladoras de certas características da investigação qualitativa, 

enquadra-se no caráter qualitativo em que assenta o nosso estudo. Em causa está a interpretação 

e compreensão das decisões, motivações e expressões de subjetividade e outros aspetos dos 

atores em estudo, dados que nos conduzem à identificação das lógicas em presença, dos valores 

a elas associados e, simultaneamente, a sua posição face ao Decreto-Lei n.º30/2015 de 12 de 

fevereiro, que estabelece o novo regime de delegação de competências, no âmbito do PAE.  
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Na verdade, o carácter qualitativo do estudo articula-se perfeitamente, com o objetivo 

de investigar se as dinâmicas dos atores educativos contrariam a racionalidade instrumental, 

própria do modelo burocrático racional, que não consente as diferentes racionalidades da 

decisão nas práticas desenvolvidas pelos diversos atores, ocultando as ambiguidades, as 

incertezas, o imprevisível e as bifurcações ocasionais, próprias do comportamento humano e, 

nessa sentido, reconhecer outras racionalidades em presença e compreender o significado de 

cada uma delas.  

O contexto institucional ao nível das organizações (escolar e autarquia) e os 

comportamentos decisórios dos atores, possibilitam a nossa compreensão do sentido e 

significado dessas realidades. 

Nessa medida, tratando-se de um estudo de caráter qualitativo e descritivo, a nossa 

preferência metodológica passa pela sua pertinência e adequação ao nosso objetivo geral, 

compreender o fenómeno da “municipalização” da educação, de forma hermenêutica, liberto 

de considerações fragmentadas e isoladas, implicando uma abordagem interpretativa da ação 

humana, porque nada é dotado de significado próprio, na medida em que todo o significado só 

tem existência na relação dependente que estabelece com o sujeito, que é quem lho atribui.  

3.1. O estudo de caso 

A pesquisa qualitativa pode assumir vários tipos, sendo os mais frequentes a 

fenomenologia, a teoria fundamentada e a etnográfica. Diferem entre si, no objetivo a alcançar, 

no modo de colocação das questões, na escolha dos participantes, na recolha, análise e 

interpretação de dados. 

De acordo com Ludke e André (1986), de entre as investigações em que se incluem os 

métodos descritivos, incluem-se os estudos de caso ou pesquisa etnográfica que têm adquirido 

bastante credibilidade no domínio da investigação educativa.  

A razão para tipificar uma pesquisa como estudo de caso está na natureza do objeto e 

não na escolha da sua metodologia. Trata-se de estudar o que é específico e único. 

A esse propósito, Ventura diz: 

toda a pesquisa científica necessita definir o seu objeto de estudo e, a partir daí, 

construir um processo de investigação, delimitando o universo que será estudado. 
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Observando-se os casos extremos, numa ponta identificam-se os estudos 

agregados, quando a intenção é examinar o próprio universo, e na outra, os 

estudos de caso, quando se estuda uma unidade ou parte desse todo (2007: 383). 

 

Para Bassey, o estudo de caso em educação  

 

é uma pesquisa empírica conduzida numa situação circunscrita de espaço e de 

tempo, ou seja, é singular, centrada em facetas interessantes de uma atividade, 

programa, instituição ou sistema, em contextos naturais e respeitando as pessoas, 

com o objetivo de fundamentar juízos e decisões dos práticos, dos decisores 

políticos ou dos teóricos que trabalham com esse objetivo, possibilitando a 

exploração de aspetos relevantes, a formulação e verificação de explicações 

plausíveis sobre o que se encontrou, a construção de argumentos ou narrativas 

válidas, ou a sua relacionação com temas da literatura científica de referência 

(1999:58). 

 

Também Merriam (1998) caracteriza o design do estudo de caso pelo seu carácter 

descritivo e indutivo que se integra numa abordagem qualitativa, pelo seu particularismo, por 

se focar na especificidade de uma situação e pela sua natureza heurística, por levar à 

compreensão do fenómeno em estudo. 

Já para Yin, “um estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenómeno 

contemporâneo dentro do seu contexto real” (2005:32). Acrescenta que é “a estratégia de 

investigação mais adequada quando queremos saber o “como” e o “porquê” de acontecimentos 

atuais (contemporany) sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo” (2005:19).  

Stake (1994) identificou três modalidades de estudo de caso, de acordo com as 

finalidades a atingir: os intrínsecos, instrumentais e múltiplos ou coletivos (multi-site). O 

primeiro respeita o conhecimento aprofundado de uma situação concreta, o seu caráter 

específico e singular; o segundo respeita a compreensão aprofundada de um problema, com a 

finalidade de se desenvolver ou aprofundar uma teoria; e o terceiro tem em vista assegurar uma 

maior abrangência e probabilidade na construção de teorias ou sólidas generalizações. 

Na verdade, o estudo de caso é um estudo relevante que considera perspetivas 

alternativas de explicação e evidencia uma recolha de informação detalhada do fenómeno em 

estudo, possibilitando “reter as características holísticas e significativas dos acontecimentos da 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 211 

vida real” (Yin, 2005:20), sendo o tipo de abordagem que melhor se enquadra no plano traçado 

para o nosso estudo, enquanto estratégia metodológica por considerar um desígnio 

compreensivo.  

É pretensão da investigadora “compreender os valores, as práticas, as lógicas de ação, 

as crenças, os hábitos, as atitudes […] que asseguram aos membros de um grupo ou de uma 

sociedade a actuação no seu quotidiano” (Vilelas, 2009: 108 -109) e, neste caso, fica evidente 

o interesse em conhecer e interpretar o modo como os diferentes atores educativos perspetivam

o processo da “dita” descentralização de competências na área da educação, do poder central

para a autarquia, bem como o significado que os atores envolvidos dão a esse fenómeno. Na 

verdade, os factos são determinados pelos contextos que propiciam a criação de múltiplas 

realidades, o que justifica a afirmação de que a realidade estudada só faz sentido numa situação 

ou contexto específico. 

Sublinhamos e assumimos, desde já, as fraquezas desta estratégia de estudo de caso, 

nomeadamente as dificuldades para “voltar a verificar a informação, havendo sempre, por isso, 

o perigo da distorção”, para além do “facto de a generalização [dos resultados] não ser

geralmente possível” (Bell, 1997:24). Porém, o que está em causa não é a capacidade de 

generalização, mas a transferibilidade, a partir do caso analisado. O que na verdade mais 

importará, tal como refere Chizzoti, é que 

O caso é tomado como uma unidade significativa do todo e, por isso, suficiente 

para fundamentar um julgamento fidedigno quanto propor uma intervenção […] 

e tanto retrata uma realidade quanto revela a multiplicidade de aspectos globais, 

presentes em uma dada situação (1991:102). 

Estamos convictos de que o estudo de caso proporciona uma oportunidade para se 

estudar, de forma mais ou menos aprofundada, o processo da “descentralização” de 

competências na área da educação. Acreditamos que, tal como Bell, quando bem preparados, 

“os estudos de pequena dimensão podem informar, esclarecer e oferecer uma base para as 

decisões de política educativa no interior de uma instituição ou uma rede de instituições” 

(2008:181). 
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3.2. A recolha de dados 

 

Após a opção pela realização de um estudo de caso é necessário efetuar as etapas 

posteriores indispensáveis à concretização do estudo, nomeadamente a delimitação do campo 

de análise, a elaboração de questões centrais sobre a temática, identificação do contexto onde 

decorrerá o estudo e a construção dos instrumentos de recolha de dados, enquanto ferramentas 

de trabalho, que fornecerão a informação de que a investigadora necessita.  

Nesse sentido, é fundamental a elaboração de um plano de pesquisa que descreva um 

conjunto flexível de linhas orientadoras que relaciona os paradigmas teóricos com as estratégias 

de pesquisa e os métodos de recolha do material empírico, pois estes são “normalmente 

complementares e devem, portanto, ser escolhidos em conjunto, em função dos objetivos e das 

hipóteses de trabalho” (Quivy, Campenhoudt, 1998: 185). São as “fórmulas de investigação 

mais concretas inventariadas por diversos autores” (Lima, Pacheco, 2006:21) e a sua utilização 

permitirá fazer a triangulação dos dados, uma maior relação e perceção na análise dos mesmos, 

colocando à disposição um vasto conjunto de informações sobre o objeto de estudo. 

Assim, torna-se imprescindível ponderar sobre o modo de recolha da informação, isto 

é, considerar o nosso objeto de análise, saber que dados são necessários que nos conduzirão à 

compreensão e interpretação do fenómeno por nós enunciado – a descentralização da educação, 

no âmbito do PAE.  

Importa, assim, selecionar os métodos ou técnicas de recolha e tratamento de dados, que 

melhor nos proporcionará a necessária informação, tendo em conta que o nosso interesse é, 

sobretudo, ao nível dos processos e não tanto sobre os resultados. São esses instrumentos, de 

acordo com os fins que perseguem, de verdade e de rigor, que nos permitirão construir um 

determinado conhecimento, com base nos dados recolhidos. É todo um processo metodológico 

correspondente ao “conjunto de actividades sistemáticas e racionais que, com segurança e 

economia, permite obter conhecimentos válidos e verdadeiros” (Lakatos, Marconi, 1989:41-

41). 

Nesse sentido, optámos pela análise de uma unidade específica, o AEZ, e sua relação 

com o Município X, elegendo um conjunto de técnicas e procedimentos, nomeadamente a 

análise documental, a entrevista e o inquérito por questionário, por considerarmos que está em 

plena sintonia com o nosso objetivo de representar uma realidade organizacional, num 

determinado período de tempo, realidade essa que, conforme refere Sousa, “não será objectiva 
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nem apenas uma única, admitindo-se a sua apreensão subjectiva e tantas interpretações da 

realidade quantos os indivíduos que as consideraram” (2005:31).  

3.3. As técnicas da investigação 

Sendo o nosso objetivo, o de “[…] melhor compreender o comportamento e experiência 

humanos” (Bogdan, Biklen, 1994:70), a investigação baseia-se na interação humana, o que, 

desde logo, nos remete para a importância da dimensão ética da investigação [qualitativa) e 

para a importância na seleção dos métodos e técnicas da investigação.  

Procuramos selecionar técnicas diversificadas de investigação, tendo em conta os fins 

que servem, captar o mais fielmente possível o caráter singular e real do contexto e dos sujeitos, 

permitindo-nos construir determinado conhecimento, graças às informações aí recolhidas, 

aquelas consideradas “necessárias para construir os instrumentos que nos permitem obter os 

dados da realidade” (Vilelas, 2009:265), capazes de nos fornecer informações necessárias à 

fundamentação das conclusões, conferindo, deste modo, maior consistência ao estudo, pelo 

facto de recorrer a múltiplas fontes de evidência. 

Nesse sentido, recorremos às técnicas de recolha documentais, nomeadamente a análise 

de documentos e às não documentais, como as entrevistas semiestruturadas e o inquérito por 

questionário, por se revelarem mais apropriadas à problemática da nossa investigação, pois, 

como refere Afonso, “No quadro da investigação naturalista, as técnicas de recolha de dados 

mais frequentemente utilizadas são a pesquisa arquivística, a observação, a entrevista e o 

inquérito por questionário” (2014:93). Como se trata de um trabalho de interação humana, 

assumimos, desde logo, a necessidade de proteger as identidades dos sujeitos envolvidos no 

estudo, preservando o seu anonimato; respeitá-los nas condições previamente acordadas, 

quanto à realização do estudo e ser fidedigna na apresentação dos resultados recolhidos.  

Nessa linha, parece-nos importante fazer uma breve descrição destas técnicas utilizadas 

e demonstrar a sua pertinência e congruência no processo de recolha de dados, enquanto 

estratégia adotada na abordagem dos elementos que constituem a realidade da nossa 

investigação e que nos permitirão atingir um conhecimento válido, o mais verdadeiro possível 

do fenómeno em estudo. 
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3.3.1. A análise documental 

 

A maioria dos projetos em ciências de educação requer a análise documental, ou 

arquivística, pois enquadra-se nos diversos paradigmas de investigação – qualitativo, 

quantitativo e misto, servindo, nalguns casos, para “complementar a informação obtida por 

outros métodos; noutros constituirá o método de pesquisa central ou mesmo exclusiva” (Duffy, 

1997:90). 

A análise documental consiste no uso de informação contida em documentos já 

elaborados, que são distintos quanto à sua natureza, podendo-se identificar os documentos 

oficiais, públicos e privados (Afonso, 2014). 

Acerca da natureza dos documentos e o tipo de informação que contêm, Duffy (1997) 

fazendo a distinção entre o documento “inteligente” ou “não Inteligente”, em que ao primeiro 

corresponde à informação que o autor original do documento pretendeu transmitir e no segundo 

à informação que pode ser apreendida a partir do documento.  

No nosso ponto de vista, todos os documentos proporcionam informação não 

inteligente, cabendo ao investigador fazer a sua leitura e avaliar o seu sentido. Porém, devemos 

ter em conta a qualidade dos mesmos, na medida em que, alguns “fornecem apenas detalhes 

factuais tais como as datas em que ocorrem as reuniões. Outros servem como fontes férteis 

descrições de como as pessoas que produziram os materiais pensam do seu mundo” (Bogdan, 

Biklen, 1994:176).  

Os documentos são demonstrações de existência de algo que pode ser bastante útil ao 

investigador, pois como refere Olabuénaga, a leitura de um texto será “el más amplio, 

universalizado e rico de los modos actuales de llevar a cabo esta tarea” (1996:191). Um texto 

escrito é um texto que perdura ao longo do tempo e com o qual se pode estabelecer uma relação, 

não em discurso direto como no caso da entrevista, mas, de forma mais silenciosa, na 

interpretação que dele se faça, no âmbito da investigação em curso. E é a heurística, a disciplina 

que tem como finalidade “[…] a recolha de documentos interessantes para uma dada 

investigação” (Javeau, 1998:84), podendo ser através de livros, jornais, cartas, imagens, etc., 

ou seja, dados documentais.  

Esta técnica de recolha de dados tem a vantagem de ser utilizada de forma autónoma, 

sem interferências, ou seja, é “uma abordagem ´não reativa` em que os dados são obtidos por 

processos que não envolvem recolha direta de informação a partir de sujeitos investigados” 
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(Lee, 2003:15), evitando, por isso, alguns constrangimentos, como os intervenientes mudarem 

o seu comportamento por saberem que estão a ser estudados. Também tem a vantagem de

permitir a economia de tempo, permitindo ao investigador focar-se no essencial da sua tarefa - 

análise dos dados documentais. 

Tal tarefa implica uma constante recolha de informações documentais sobre a realidade 

em estudo, através da leitura de textos que outros criaram, nomeadamente as cartas, as agendas, 

os avisos, as minutas de atas, documentos administrativos, jornais, entre outros (Yin, 2005), 

documentos estes, “que a escola parece ter em abundância, até pela dimensão burocrática que 

inclui” (Carvalho, 2007:397), que contêm dados que permitem conhecer aspetos da 

organização, enquanto tal, bem como o tipo de processos e práticas de decisão levadas a cabo, 

proporcionando-nos indicadores sobre os princípios teóricos em que se baseiam.  

A análise documental é uma técnica de investigação que permite, assim, adquirir uma 

perspetiva mais abrangente sobre a problemática em estudo, possibilitando a obtenção de dados 

relevantes, de ordem diversa que facilitará a realização de comparações, a confirmação ou 

negação das informações recolhidas via oral. Permite após a leitura, a sistematização de ideias 

e atribuição de categorias, para entender quais são os pontos fortes e fracos que mais vezes são 

referidos pelos inquiridos, com o intuito de, no desenvolvimento do projeto, reforçar os pontos 

fortes e propor alterações aos pontos fracos, considerados mais significativos.  

Como refere Fortin, 

A documentação existente pode prestar um bom serviço à investigação, no 

terreno, e constitui uma fonte adicional de informações. Ela permite ao 

investigador familiarizar-se com a história de um grupo social, com a sua cultura, 

com a sua organização ou com os acontecimentos importantes ligados à 

investigação (2009:300). 

Na verdade, a informação contida nos documentos escritos permite complementar 

outras informações recolhidas através de outras técnicas de recolha de dados e ajuda, ainda, à 

sua comparação e confrontação, aumentando, por isso, a sua objetividade, já que não é a única 

técnica de recolha de dados utilizada.  

A esse propósito dizem Cohen e Manion: 
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Una confianza exclusiva en un método, […], puede polarizar o distorsiar el retrato 

del investigador del corte particular de la realidade que esta investigando. 

Necesita confiar en que los dados generados no sean simplesmente artilugios del 

método específico de recogida. Y esta confianza sólo puede conseguirse […] 

cuando métodos diferentes de recogida de datos producen substancialmente los 

mismos resultados. […] Más aún, cuanto más contrastan los métodos entre sí, 

mayor es la confianza de los investigadores” (1990:332). 

 

Pelas características apresentadas, é nossa opção o uso da técnica de análise documental, 

por considerarmos que os documentos podem fornecer informações que podem revelar aspetos 

relevantes para a descrição do nosso objeto de estudo. Estes são concebidos, normalmente, de 

forma independente dos propósitos da investigação, permitindo corroborar, ou não, a conclusão 

sugerida por outras fontes de informação e, ainda, entender, por meio de entrevistas e 

documentos em geral, informações que ilustram a realidade e a interpretação que os atores da 

pesquisa fazem dos significados à sua volta e que exteriorizam no discurso. 

As leituras a realizar, a interpretação científica e as deduções a apresentar serão “um 

esforço cruzado de explicação da realidade social e de compreensão da ação e da monitorização 

reflexiva da ação por atores sociais que são condicionados, mas não determinados pelos limites 

estruturais que marcam essa ação social” (Rothes, 2002:300). A análise destes dados permite-

nos entender o “ambiente” vivido, para além de possibilitar a triangulação das informações 

recolhidas através das outras técnicas previstas. 

Tendo em conta as várias dimensões em estudo, a nossa consulta estende-se a um 

“corpus” extenso mas essencial à descrição e à compreensão da temática “Municipalização da 

Educação”, nomeadamente o Decreto-Lei n.º30/2015 de 12 de fevereiro, que regula a questão 

ligada à transferência de competências para as autarquias, o contrato assinado pelo Município 

com o ME, bem como a Matriz de Responsabilidades assumidas pelo ME, Autarquia X e AEZ, 

as atas de reuniões do CME, da Câmara Municipal e do Conselho Geral do AEZ que tratem, 

essencialmente, os processos de decisão da matéria em estudo, os documentos estruturantes do 

referido AE, como o Projeto Educativo e o Plano Anual de atividades e, ainda, a imprensa 

escrita regional e local existente à época. Numa primeira fase procedemos à análise dos 

documentos legais, no “plano das orientações para a ação”, ao nível da produção jurídico-

normativa (Lima, 2015: 9) e, numa segunda fase incidimos na análise das dinâmicas e 
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programas em estudo, ou seja, na análise do “plano de ação organizacional e administrativa 

efetiva” (Lima, 2015: 9). 

Centrámos a nossa atenção num elemento concreto do processo da descentralização de 

competências para a Autarquia – o normativo do PAE, analisando os termos em que foi 

elaborado o respetivo Contrato, bem como o processo de negociação presente entre as entidades 

ME/Município X/AEZ para a sua concretização, traduzido na elaboração da Matriz de 

Responsabilidades de cada uma, bem como o tipo de processos e práticas de decisão, daí 

decorrentes. 

Ao analisarmos os documentos referidos, partimos do pressuposto de que os mesmos 

nos fornecem elementos sobre a realidade em estudo, por integrarem um certa linha de 

orientação normativa e, por isso, influenciam o funcionamento da própria organização escolar 

e dinâmicas desenvolvidas, direcionadas por um lado, no âmbito de um certa racionalidade, e, 

por outro, deparando-se com outras racionalidades em presença, assentes em perceções várias 

da realidade e traduzidas no desenvolvimento de outras práticas e decisões, tomadas pelos 

atores educativos que as exprimem, contrárias à passividade própria da realidade instrumental. 

Procurámos realizar uma recolha objetiva de todos os documentos, fazer a correlação 

da informação e sua análise crítica, procurando retirar os aspetos considerados mais 

importantes, para a construção de um ponto de vista sobre o objeto em estudo. Tal tarefa 

revestiu-se de muita importância, já que era necessário garantir a validade e fiabilidade dos 

dados, processo que engloba, sobretudo, o controlo da credibilidade dos documentos e das 

informações que eles contêm e a sua adequação aos objetivos e às exigências do trabalho de 

investigação (Denscombe, 1998), procurando evitar o que Morin denominou por nevoeiro 

informacional que impede o investigador de visibilizar convenientemente a sociedade que 

pretende estudar (Carmo, Ferreira, 2008).  

3.3.2. A entrevista 

A entrevista apresenta-se para Ludke e André (1986) como uma das principais técnicas 

de trabalho, em quase todos os tipos de pesquisa, no âmbito das Ciências Sociais. Assume-se 

como a técnica de recolha de dados mais utilizada nas investigações de caráter naturalista, pelo 

facto da mesma apresentar múltiplas vantagens, como é entendido por vários autores que 

consideram ser o principal método de recolha dos dados, nas investigações qualitativas.  
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De acordo com Quivy e Campenhoudt, a entrevista permite: 

 

A análise do sentido que os actores dão às suas práticas e aos acontecimentos com 

os quais se veem confrontados: os seus sistemas de valores, as suas referências 

normativas, as suas interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras 

que fazem das próprias experiências; a análise de um problema específico: os 

dados do problema, os pontos de vista presentes, o que está em jogo, os sistemas 

de relações, o funcionamento de uma organização; a reconstituição de um 

processo de acção de experiências ou de acontecimentos do passado 

(2008:193). 

 

Em termos metodológicos, e de acordo com Bogdan e Biklen (1994), a entrevista pode 

ser utilizada para a recolha de dados ou pode ser utilizada, em conjunto com a observação 

participante, análise de documentos e outras técnicas. 

Já Cohen e Manion referem que 

 

Pode usar-se como meio principal de recolha de informação relativa aos 

objectivos da investigação; pode usar-se para comprovar as hipóteses definidas 

ou para sugerir novas hipóteses e pode usar-se em conjugação com outras técnicas 

para aprofundar a investigação (1990:378).  

 

Através da sua utilização é possível captar acontecimentos, práticas e narrativas, sendo 

a técnica preferencial para a recolha de normas e classificações, de status social, de 

conhecimento geral no contexto social em estudo (Silva, Pinto, 2001). 

Na investigação qualitativa, a entrevista tem como função estudar conceitos e 

compreender o sentido de um fenómeno, tal como é percebido pelos participantes, na linguagem 

do próprio sujeito, sendo “uma forma específica de interação social que tem como objetivo 

recolher dados para uma investigação” (Vilelas, 2009:279). 

Também Yin entende que a entrevista é “Uma das mais importantes fontes de 

informação para o estudo de caso” (2005:116), pois permite o contacto direto com os atores 

sociais, sendo um instrumento de investigação, “[…] cujo sistema de colecta de dados consiste 

em obter informação questionando directamente cada sujeito” (Sousa, 2005:247). Daí que 

possamos dizer que a entrevista assenta, sobretudo, na comunicação verbal e interação humana 
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estabelecida entre os sujeitos (entrevistador e entrevistado), possibilitando a formulação de 

questões às pessoas que estão diretamente implicadas no fenómeno em estudo.  

Relativamente à estrutura das entrevistas, estas distinguem-se pelos diferentes tipos que 

adotam, dependendo das características do mecanismo de registo da informação dada pelo 

entrevistado. 

Bogdan e Bicklen (1994) distinguem entrevistas estruturadas de entrevistas não 

estruturadas. As primeiras obedecem a um esquema rígido, previamente definido que o 

entrevistador respeitará na íntegra. As questões normalmente são fechadas, isto é, o entrevistado 

não pode desenvolver a sua resposta, pois pretende-se uma uniformização maior da entrevista. 

As segundas não obedecem a uma lista pré-definida de questões. O entrevistador dispõe, 

apenas, de um guia de tópicos sobre os quais deve inquirir, sendo a sua condução mais flexível. 

As questões são, sobretudo, abertas, tendo o entrevistado a possibilidade de exprimir e justificar 

livremente a sua opinião. 

Também Fortin (2009:375) distingue dois principais tipos de entrevista, nomeadamente 

a entrevista não dirigida ou não estruturada, em que o participante controla o conteúdo e a 

entrevista dirigida ou estruturada, em que o conteúdo é controlado pelo entrevistador. Enquanto 

na entrevista estruturada o entrevistado responde a um conjunto de questões pré-estabelecidas, 

enquadradas num esquema de codificação já estabelecido e que é seguido sem qualquer desvio, 

na entrevista não dirigida ou não estruturada “a interação verbal entre entrevistador e 

entrevistado desenvolve-se à volta de temas ou grandes questões organizadoras do discurso, 

sem perguntas específicas e respostas codificadas” (Afonso, 2014:104), sendo indispensável 

garantir uma boa relação de confiança e empatia com o entrevistado.  

Na mesma linha, Erasmie e Lima (1989) consideram dois tipos de entrevista: a 

estruturada e a de tipo de respostas livres, que se encaixam no modelo das entrevistas 

estruturadas e das não estruturadas, respetivamente. 

Para além da entrevista dirigida (estruturada) e da entrevista não dirigida (não 

estruturada) há, ainda, a considerar a entrevista semidirigida ou semiestruturada que combina 

certos aspetos destas e que é das três a mais correntemente utilizada, denominada por Quivy e 

Campenhoudt (2008) de entrevista semidirectiva, no sentido em que não é inteiramente aberta, 

nem orientada por um grande número de perguntas precisas. O investigador dispõe de uma série 

de perguntas-guia, relativamente abertas que, 
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tanto quanto possível, deixará andar o entrevistado para que este possa falar 

abertamente, com as palavras que desejar e pela ordem que lhe convier. O 

investigador esforçar-se-á simplesmente por reencaminhar a entrevista para os 

objectivos cada vez que o entrevistado deles se afastar e por colocar as perguntas 

às quais o entrevistado não chega por si próprio no momento mais apropriado e 

de forma tão natural quanto possível (Quivy, Campenhoudt, 2008:192). 

 

Já Amado (2009) classifica as entrevistas em estruturada ou diretiva, semiestruturada 

ou semidirecta, não estruturada ou não-diretiva e ainda a entrevista informal. A primeira visa 

uma área específica, sendo as questões pré-definidas e iguais para todos os entrevistados, o que 

pressupõe uma análise rápida e eficiente, devendo o entrevistador adotar uma postura de 

neutralidade e impessoalidade. A segunda implica uma maior focalização do entrevistador no 

discurso desenvolvido pelo entrevistado, porque não dispõe de questões previamente 

elaboradas, o que determina maior competência e sensibilidade por parte do entrevistador. E a 

terceira não implica plano prévio, pode ter uma longa duração e não é gravada. 

A entrevista semiestruturada ou semidireta é a mais apontada para a realização da 

investigação qualitativa, nomeadamente pelo 

 

facto de não haver uma imposição rígida de questões, o que permite ao 

entrevistado discorrer sobre o tema proposto «respeitando aos seus quadros de 

referência», salientando o que para ele for mais relevante, com as palavras e a 

ordem que lhe convier, e possibilitando a captação imediata e corrente das 

informações desejadas (Amado, 2009:182). 

 

Este tipo de entrevista é realizado com base num plano previamente elaborado, sendo 

os dados obtidos, geralmente, através de gravação que serão transcritos posteriormente. Focam-

se em eixos determinados ou podem ser orientadas por questões gerais e/ou abertas. 

Normalmente iniciam-se com um conjunto de questões estruturadas e terminam com questões 

livres. As questões abertas permitem liberdade de resposta, pois são de natureza aberta, 

globalizante e compreensiva, cujos objetivos são de natureza descritiva. A vantagem deste tipo 

de questões é “favorecer a livre expressão do pensamento e de permitir um exame aprofundado 

da resposta do participante” (Fortin, 2009:378). 
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Assim, concluímos que há diversos tipos de entrevista: a entrevista estruturada, cujas 

questões são fechadas, formalmente organizadas e baseadas num formulário, não permitindo 

escolha, senão num número pré-estabelecido de respostas; a entrevista semiestruturada que 

integra questões da mesma natureza, elementos das abertas e das fechadas e a entrevista livre, 

em que as questões são abertas, sem qualquer ordem determinada, permitindo ao entrevistado 

a liberdade de responder como queira. Neste caso, e tal como entende Yin (2005), o pesquisador 

deve ter uma noção clara das questões que são colocadas, deve ser capaz de fazer boas 

perguntas, ser um bom ouvinte, ser flexível e imparcial relativamente a ideias preconcebidas. 

As entrevistas conferem qualidade à informação, ajudam a constituir a problemática da 

investigação e constituem uma das etapas mais ricas para o investigador porque constituem a 

fase em que este parte para a “descoberta”, contacta com as pessoas, depara-se com ideias e 

pistas de reflexão esclarecedoras sobre o seu objeto de estudo. 

Na verdade, e de acordo com Fortin (2009), várias são as vantagens apontadas na 

utilização desta técnica, nomeadamente: o envolvimento pessoal do entrevistado; a 

possibilidade dos sujeitos entrevistados não possuírem a competência da leitura; a flexibilidade 

que o entrevistador tem face a cada situação, cada sujeito ou cada questão, para melhor 

compreensão por parte do sujeito entrevistado; a possibilidade de questionamento direto para 

melhor explicação das respostas dadas; a observação direta das atitudes e opiniões dadas e a 

ênfase dada a cada uma das questões; a precisão da informação recolhida em tempo real; a 

possibilidade de uniformização de dados, já que as respostas são de imediato colhidas e 

anotadas pelo entrevistador.  

Registam-se como desvantagens na utilização desta técnica, o comprometimento da 

veracidade da informação fornecida, devido ao dispêndio de tempo e custos, se os sujeitos 

entrevistados são de locais diferentes e distanciados entre si; morosidade na preparação e 

aplicação da entrevista, uma vez que se reveste de caráter individual; possibilidade de 

intervenção do entrevistador, o que pode afetar as respostas dadas; condicionamento nas 

respostas dadas pelo entrevistado, se não lhe for permitido repensá-las (Fortin, 2009). Há, ainda, 

o risco de um eventual enviesamento resultante do entrevistador (atitude, comportamento, etnia,

sexo, posição social), podendo gerar respostas entendidas pelos entrevistados como socialmente 

desejáveis, orientando as respostas consistentemente num sentido negativo ou positivo, 

independentemente do teor concreto das perguntas que lhes são colocadas (Afonso, 2014). 

Outro inconveniente apontado a esta técnica é o facto da pessoa entrevistada dar a imagem que 
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tem das coisas, uma visão parcial dos fenómenos, através de toda a sua carga subjetiva de 

interesses e preconceitos, evidenciando falta de distanciamento, na medida em que a entrevista 

é uma técnica “realizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam o mundo” (Bogdan, Biklen, 1994:134). 

Porém, como afirmam Lima e Pacheco, “não existe nenhuma investigação conceptual e 

metodologicamente neutra” (2006:22), atendendo ao facto de que trespassa o pensamento do 

investigador, elemento central da investigação. Portanto, a entrevista, para além da obtenção de 

informações do sujeito entrevistado sobre determinado tema, possibilita também a averiguação 

de “factos”, “opiniões”, “sentimentos”, “atitudes, decisões e motivações”, permitindo, assim, 

um conhecimento bastante alargado das motivações subjacentes às tomadas de posições do 

sujeito entrevistado (Sousa, 2005). 

Relativamente às técnicas ou habilidades utilizadas nas entrevistas, destacamos a 

linguagem que deve ser clara e acessível; o tema deve ser do interesse do entrevistado; o 

entrevistado deve ser estimulado a responder; deve haver um cuidado particular na formulação 

das questões, sobretudo na questão inicial, evitando as questões que se limitam às respostas de 

“sim” e “não”. O entrevistador deve atuar, no sentido de ganhar a confiança do entrevistado e 

assumir o papel mais de ouvinte. 

Na perspetiva de Ghiglione e Matalon (1993), há que atender às técnicas ditas clássicas, 

como o uso de expressões breves, o emprego da técnica do “espelho”, realização de sínteses 

parciais, utilização de silêncios, repetição do tema, podendo combinar com o contraexemplo, o 

fornecimento de alegações, a incompreensão voluntária e a utilização de entrevistas já 

realizadas. Aquando da interpretação das respostas, o investigador deve procurar fazê-lo não de 

forma individual, pois o “[…] grau de fiabilidade aumenta quando existe a oportunidade de as 

respostas serem interpretadas por mais do que um examinador” (Erasmie, Lima, 1989:91). 

A nossa opção recai na realização de entrevistas semiestruturadas, dadas as suas 

características se adequarem melhor aos propósitos da nossa investigação. Consideramos ser a 

técnica de recolha de material que permitirá responder às questões por nós enunciadas, a partir 

dos referenciais dos próprios entrevistados, diferentes participantes em contexto, assegurando 

a diversidade de opiniões e experiências, auxiliando na caracterização dos processos 

decorrentes da adesão ao PAE e, assim, conseguirmos alcançar os objetivos da nossa 

investigação.  
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A preparação das entrevistas foi muito cuidada, tendo em vista a criação de um clima 

de familiaridade na condução da mesma, imprescindível, quer para o entrevistador na 

formulação das questões, quer para os entrevistados nas respostas que pretendem dar. Nesse 

sentido, elaborámos um guião, com o enquadramento da temática da investigação, pois o uso 

de entrevistas semiestruturadas exige “um conhecimento apropriado das realidades que se 

pretendem estudar” (Rothes, 2002:314). Esta opção não nos impediu de, sempre que 

considerámos oportuno, apresentar questões mais precisas, de modo a reconduzir a entrevista, 

de acordo com os objetivos estabelecidos porque, como diz Bell, “A grande vantagem da 

entrevista é a sua adaptabilidade. Um entrevistador habilidoso consegue explorar determinadas 

ideias, testar respostas, investigar motivos e sentimentos” (1997:118). 

O guião foi elaborado, com base no Modelo de Guião adotado por Amado (2009) e está 

estruturado em blocos temáticos distintos, com objetivos e questões abertas, devidamente 

articulados com os eixos de análise da nossa pesquisa. A cada objetivo corresponde uma ou 

mais questões orientadoras e a cada questão correspondem vários itens que são o suporte do 

discurso do entrevistado nas suas respostas (Afonso, 2014:206). Inicia-se com questões mais 

genéricas, no sentido de captar o interesse dos entrevistados, e inclui, gradualmente, ao longo 

do guião, questões mais incisivas na temática em estudo. 

Do mesmo consta uma parte introdutória, com a apresentação do objeto de estudo e seus 

objetivos e a informação relativa à aceitação prévia do termo de consentimento e de participação 

informada e esclarecida, bem como da política de proteção de dados pessoais dos entrevistados. 

A segunda parte corresponde à estruturação dos diversos blocos temáticos, constando 

do Bloco I, os pressupostos de validação da entrevista, do Bloco II o perfil dos entrevistados, 

seguido dos conteúdos obrigatórios relativos ao objeto em análise, integrados nos Blocos III, 

IV, V, VI, VIII e, por último, o Bloco IX, com o agradecimento do entrevistador ao entrevistado, 

pelo contributo dado na realização da entrevista (quadro n.º 3).  
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Quadro n.º 3 - Guião da entrevista 

 

Bloco Objetivo Questões orientadoras 

I. Legitimação da 

entrevista  

 

 

 

Validar a entrevista - Informar o entrevistado sobre o objetivo da entrevista 

no plano geral da investigação 

- Garantir o anonimato/confidencialidade 

- Garantir a disponibilização do estudo ao entrevistado, 

antes de ser divulgado 

II. Percurso 

Profissional 

Conhecer o perfil 

do entrevistado 

Q1- Quais as habilitações académicas?  

Q2- Quantos anos de serviço? 

Q3- Qual o cargo que desempenha? 

Q4- Há quantos anos desempenha o cargo? 

III. O papel do 

Estado e a 

descentralização de 

competências, ao 

nível da educação 

Conhecer as 

representações 

atores educativos, 

face ao “Programa 

Aproximar 

Educação” 

Q5- No contexto das diferentes áreas de intervenção do 

Município, que importância atribui à educação? 

Q6- Qual a sua opinião sobre a transferência de 

competências/responsabilidades, ao nível da educação, 

do ME para as autarquias? 

IV. O potencial da 

(des)centralização 

da educação, com o 

“Programa 

Aproximar 

Educação”  

Compreender as 

dinâmicas que 

presidiram ao 

processo decisório 

do contrato do 

“Programa 

Aproximar 

Educação” 

Q7- Como lhe foi apresentado o Programa Aproximar 

Educação? Através do AE, ME ou do Município X? 

Q8- O que justificou a adesão ao Programa Aproximar 

Educação? 

Q9- A elaboração da Matriz de Responsabilidades 

resultou de um processo verdadeiramente participativo 

entre o ME, o Município X e o AEY? 

V. A intervenção 

do Município, ao 

nível da educação, 

e os seus efeitos na 

autonomia dos AE 

  

Compreender os 

efeitos na 

autonomia do AE 

Y, decorrente do 

processo de 

transferência de 

competências para 

o Município X 

Q10- Criaram algumas práticas locais de âmbito 

escolar e ou comunitária que, de algum modo 

estivessem relacionadas com o Programa? 

Q11- Como se caracteriza a intervenção do Município 

na educação local, no contexto da autonomia das 

escolas/AE? Perdem ou ganham autonomia? 

Q12- Sendo o PE um instrumento de autonomia do 

AEY, como vê a sua integração/articulação com o 

PEM?  

VI. A relação entre 

Município e AE, 

antes e após a 

celebração do 

contrato do 

“Programa 

Aproximar 

Educação” 

 

 

Conhecer a relação 

de cooperação entre 

os professores do 

AE Y e o 

Município X  

 

Q13- Antes da implementação do Programa 

Aproximar Educação, que tipo de relações eram 

estabelecidas entre o AE Y e o Município X? 

Q14- Considerando que na comunidade educativa 

houve defensores e oponentes relativamente ao 

Programa Aproximar Educação, que argumentos 

expressaram uns e outros? 

Q15- Neste momento, com o Programa Aproximar 

Educação, sentem que a relação agora estabelecida 

com o Município X é facilitadora da colaboração e 

interação com o AE Y? 
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Bloco Objetivo Questões orientadoras 

Q16- Há algum tipo de órgão/estrutura (CME) em que 

as pessoas discutam as questões ligadas à educação? 

VII. Especificidade

do trabalho

desenvolvido pelo

Município X, ao

nível da educação

Conhecer as 

representações dos 

professores sobre a 

Autarquia 

Q17- O Município é um parceiro privilegiado do AE 

ou é mais uma estrutura do ME, com diretrizes para o 

AE Y cumprir? 

Q18 - Considera que, pelo facto de as verbas passarem 

a ser canalizadas para as escolas através das autarquias, 

que as escolas passam a ter melhores resultados e os 

alunos melhores aprendizagens? 

Q19- Encontram algum tipo de especificidade (mais 

valia) no trabalho do Município X, com esta 

comunidade educativa?  

VIII. Balanço do

“Programa

Aproximar

Educação” e sua

perspetiva futura

Conhecer o 

impacto do 

programa na 

dinâmica do AE Y 

Q20- Que importância atribui à monitorização do 

programa?  

Q21- Há alguma estrutura de acompanhamento do 

programa? 

Q22 – Os órgãos e estruturas educativas do AEY 

acompanham esse processo de monitorização? 

Q23- Passados estes 3 anos de desenvolvimento do 

Programa Aproximar Educação nesta comunidade 

educativa, que balanço faz? 

Q24 - A temática da descentralização volta a estar na 

agenda política, sendo consensual a perspetiva de que 

as escolas, em Portugal, têm reduzida margem de 

autonomia em questões centrais, como o currículo e a 

gestão dos seus recursos humanos. Qual é a sua 

opinião, tendo em conta a sua experiência e o balanço 

efetuado, no âmbito do “Programa Aproximar 

Educação”? 

Q25 - A proposta de Lei n.º 62/XIII, de 1 de março 

(DAR II série A N.º 74/XIII/2 2017.03.01) prevê o 

alargamento das competências das autarquias a todo o 

ensino público obrigatório. Qual é a sua opinião sobre 

esse possível reforço da autonomia local, tendo em 

conta que que ainda não há uma avaliação final do 

“Programa Aproximar Educação”? 

IX. Agradecimento pelo contributo dado na realização da entrevista.

(Modelo de guião adotado de Amado, J. S. (2009). Introdução à Investigação Qualitativa em Educação. 

Relatório de Disciplina apresentado nas Provas de Agregação. Coimbra: Universidade de Coimbra). 

Para maior fidelidade da informação a recolher, recorremos à gravação das entrevistas 

e, posteriormente, à sua transcrição integral. 
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3.3.3. O inquérito por questionário 

 

O inquérito por o questionário, a par da entrevista, é um dos métodos de recolha de 

dados mais utilizados pelos investigadores. É bastante utilizado em investigações qualitativas 

e consiste “em suscitar um conjunto de discursos individuais, em interpretá-los e generalizá-los 

[…] [sendo] um dos instrumentos mais amplamente utilizados pelos sociólogos e psicólogos 

sociais” (Giglione, Matalon, 1993: 1-2). O objetivo é recolher informação factual sobre 

acontecimentos conhecidos, “de dados que exige dos participantes respostas escritas a um 

conjunto de questões” (Fortin, 2009:380), que permitirão ao investigador ter uma informação 

real, sobre situações, crenças, sentimentos e opiniões, através de interpretações e generalizações 

dos dados. 

De acordo com Giglione e Matalono, “Realizar um inquérito é interrogar um 

determinado número de indivíduos, tendo em vista uma generalização” (1993:2), no sentido de 

permitir retirar conclusões mais vastas que vão para além do que eles dizem. A sua construção 

exige do investigador uma definição clara do objetivo em estudo, um bom conhecimento do 

estado da investigação sobre o fenómeno considerado e uma ideia clara do tipo de dados a 

recolher. 

Para Afonso, o principal objetivo do inquérito por questionário é “converter a 

informação obtida dos respondentes em dados pré formatados, facilitando o acesso a um 

número elevado de sujeitos e a contextos diferenciados” (2014:108). Esses dados pré 

formatados obtêm-se através da elaboração de uma grelha ou tabela de especificações, onde, a 

partir da identificação das questões de pesquisa, se inventariam os tópicos substantivos a 

abordar. 

Apresenta bastante flexibilidade no que respeita à estrutura, à forma e aos meios de 

recolha da informação, podendo ser distribuído a grandes e pequenos grupos e respondido pelos 

próprios participantes, sem qualquer assistência, quando enviado pelo correio ou internet, ou 

em presença do investigador ou, ainda, pelo telefone. Pode ser realizado em praticamente 

qualquer lugar e “[…] não são necessários aparelhos complicados, à excepção por vezes, de um 

gravador, nem de auxiliares como em muitas experiências de psicologia social” (Giglione e 

Matalon, 1993:16).  

Algumas das vantagens apontadas ao inquérito por questionário é o facto de se tratar de 

um instrumento de recolha de dados rápido e pouco dispendioso, na medida em que é “de 
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administração direta”, (Quivy, Campenhoudt, 1998: 188) e pode ser preenchido por um amplo 

número de inquiridos, distribuídos por um vasto território. A sua natureza impessoal, bem como 

a uniformidade da apresentação e das instruções fornecidas assegura firmeza e fidelidade do 

instrumento. Também o facto de se assegurar o anonimato das respostas dos participantes, 

deixa-os mais tranquilos e, consequentemente, mais desprendidos nas suas respostas. Porém, 

este instrumento de recolha de dados também apresenta inconvenientes, nomeadamente: 

as taxas de resposta são fracas e as taxas de dados em falta são elevadas; é 

impossível aos respondentes obter esclarecimentos no que respeita a certos 

enunciados contidos nos questionários auto-administrados. No que concerne aos 

questionários enviados pelo correio, é impossível assegurar-se que foram 

correctamente preenchidos. Enfim, os respondentes podem não ser 

representativos da população (Fortin, 2009:387). 

De acordo com o pensamento de Fortin, (2009:381), há uma série de etapas a considerar, 

na elaboração do inquérito por questionário, nomeadamente: 

a) Determinar qual a informação a recolher;

b) Construir um banco de questões;

c) Formular as questões;

d) Ordenar as questões;

e) Pré-testar o questionário;

f) Redigir a introdução e as diretrizes.

A primeira etapa destina-se à determinação da informação a recolher junto dos 

respondentes, especificando-se os objetivos a atingir, os temas a inquirir para melhor 

compreensão do fenómeno em estudo e o número de questões ou enunciados para cada tema. 

A segunda etapa corresponde ao momento de elaboração de um banco de questões que 

deverá manter-se fiel aos objetivos traçados. 

A terceira etapa corresponde à formulação das questões, sendo o momento oportuno 

para o investigador decidir do tipo de questões a utilizar, pois estas constituem as principais 

fontes de conteúdo a elaborar. Podem ser questões diretas ou indiretas, gerais ou específicas, 

em formato de proposições (afirmativas ou negativas), orientadas para factos ou opiniões, 

variando “conforme o respetivo objetivo se torna mais ou menos óbvio para o respondente” 

(Afonso, 2014:110). 
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A quarta etapa consiste na ordenação das questões. Estas devem ser escritas “numa 

ordem lógica e os enviesamentos são quase impossíveis” (Fortin, 2009:380), já que a ordem 

das mesmas pode influenciar a atitude do respondente. As questões ligadas a um determinado 

tema devem ser agrupadas e as gerais devem preceder as particulares, assim como as que 

interessam diretamente ao respondente devem ser colocadas primeiramente. 

A quinta etapa respeita a elaboração de um esboço do questionário e submissão do 

mesmo para revisão, ou seja, à apreciação de pessoas conhecedores na matéria. 

A sexta etapa constitui a testagem do questionário que consiste em verificar a eficácia e 

o valor do questionário junto de uma amostra reduzida da população alvo (entre dez a vinte 

pessoas). A pré testagem é indispensável porque permite descobrir as falhas do questionário e, 

consequentemente proceder-se às respetivas correções, de acordo com as críticas e sugestões 

apresentadas. 

A última etapa compreende a colocação de instruções claras do preenchimento do 

questionário logo no início do mesmo, nomeadamente o objetivo do estudo, o nome do 

investigador, o tempo necessário para preenchimento do questionário, a forma de o preencher 

e de o devolver. A validade dos questionários é assegurada pela forma no procedimento, por 

parte do investigador, nomeadamente no fornecimento das informações sobre o modo do seu 

preenchimento, bem como o modo da sua distribuição que deverá ser sempre o mesmo. 

No que respeita ao tipo de questões a utilizar, é necessário distinguir se as questões são 

orientadas para factos ou opiniões, e qual a técnica de recolha de dados considerada, pois a 

forma de inquirição da entrevista difere da do questionário, aplicando-se técnicas menos 

diretivas na entrevista e no questionário “[…] as formas de inquirir e as questões são formuladas 

antecipadamente” (Ghiglione, Matalon, 1993:70). 

Podemos considerar duas grandes categorias de questões: fechadas ou abertas. 

Pertencem à categoria das questões fechadas as questões dicotómicas, as questões de escolha 

múltipla, as questões por ordenação, as questões de enumeração gráfica, assim como as listas 

de pontuação. As questões fechadas apresentam como vantagens o facto de serem simples de 

utilizar e permitirem a codificação fácil das respostas. Pressupõem uma análise rápida e 

económica e podem ser tratadas estatisticamente. Fornecem referências ao sujeito, permitindo 

a comparação. São uniformes e aumentam a fidelidade dos dados. O inconveniente deste tipo 

de questões é o facto de serem difíceis de elaborar, podendo-se cometer omissões e a escolha 

limitada pode não agradar aos respondentes. 
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Já as questões abertas não implicam categorias de respostas, pois o respondente é livre 

de responder como deseja. São utilizadas, sobretudo, nas entrevistas não dirigidas e 

semidirigidas ou semiestruturadas. No questionário, elas podem ajudar a obter informações 

adicionais sobre certos aspetos da investigação, sendo colocadas no fim, já que é necessário 

mais tempo para responder. 

A linguagem utilizada pelo investigador deve ser clara, simples e direta, para que o 

respondente compreenda, sem qualquer dúvida, as questões colocadas e responda com precisão 

e objetividade ao solicitado. Por essa razão dever-se-á evitar questões com dupla negação, 

pejorativas ou tendenciosas e expressar várias ideias numa só questão. 

As respostas aos questionários também variam, de acordo com a natureza da informação 

a recolher. De acordo com Tuckman (1978), a técnica do questionário abrange três áreas da 

recolha da informação, nomeadamente sobre: o que o respondente sabe (conhecimento ou 

informação), sobre o que o respondente quer ou prefere (valores ou preferências) e sobre o que 

o respondente pensa ou crê (atitudes e convicções). Para este autor, pode-se identificar sete

tipos de resposta, nomeadamente: resposta não estruturada ou aberta; resposta curta (fill-in); 

resposta categórica; em quadro ou tabela; em escala; por ordenação e por listagem.  

A configuração geral do questionário, o seu tamanho, a sequência das questões e o 

espaço destinado às respostas são aspetos importantes a ter em linha de conta, na elaboração do 

questionário, pois são elementos motivadores para o seu preenchimento, por parte dos 

respondentes, pois a credibilidade do inquérito relaciona-se com a taxa de resposta obtida pelo 

mesmo. 

Na verdade, o inquérito por questionário assume-se enquanto técnica fiável de recolha 

de dados, a partir do momento em que se adotam alguns pressupostos básicos, como os 

respondentes aceitarem responder voluntariamente e afirmarem claramente o que dizem que 

sabem, o que dizem que pensam e o que dizem que querem (Afonso, 2014), pois as respostas 

dadas refletem, naturalmente, as suas estratégias de vida pessoal e profissional, a partir das 

quais se constroem os papéis sociais e as representações de cada um. 

Dadas as vantagens desta técnica de recolha de dados e a sua articulação com os 

objetivos da nossa investigação, optámos pela aplicação de um inquérito por questionário aos 

docentes sem cargos que lecionam no AEZ, para avaliar a sua perceção, relativamente à 

implementação e desenvolvimento do PAE no seu AE. Pretende-se que os docentes, livremente, 

e tendo em conta a sua experiência pessoal e profissional possam revelar os seus conhecimentos 
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sobre a descentralização de competências, expressem o modo como ela é operacionalizada, 

demonstrem os ânimos e desânimos sentidos, opinem sobre as relações interinstitucionais 

estabelecidas, revelem a dimensão das dinâmicas e programas educativos desenvolvidos no 

território e manifestem as suas expetativas, relativamente à possível generalização do processo 

de transferência de competências do poder central para as autarquias, tendo em conta que se 

vislumbra ser uma opção política futura do Estado. 

Será a partir daí que compreenderemos, até que ponto a delegação de competências ou 

a “municipalização” da educação no concelho X traz ganhos de eficiência e eficácia, com a 

adesão ao PAE, quais os ganhos para o AEZ, em termos do aumento da sua autonomia; apurar 

até que ponto a articulação entre os diversos parceiros está facilitada para potenciar a 

participação e a interação entre todos no cumprimento da Matriz de Responsabilidades ou, se 

pelo contrário, evidencia-se um certo imobilismo e conformismo, particularmente do AEZ, face 

a um tipo de controlo centralista, que antes era da administração central e agora é do Município.  

O inquérito foi enviado à Diretora e, numa fase posterior, aos Coordenadores de 

Departamento Curricular do AEZ, solicitando para reencaminharem aos docentes que lecionam 

no respetivo AE e não desempenham cargos pedagógicos ou de gestão. 

 

3.3.3.1. Estrutura e Desenho dos Questionários  

 

O questionário foi estruturado com vinte e três questões/ afirmações, do tipo fechadas, 

sendo avaliadas, de acordo com cinco possibilidades de resposta: Discordo Totalmente (DT); 

Discordo (D); Nem Concordo Nem Discordo (NC ND) e Concordo Totalmente (CT) e 

correspondente à escala numérica: 1, 2, 3, 4 e 5.  

A parte inicial (item I) respeita a Caracterização do corpo docente – Dados 

biográficos/Situação profissional e integra elementos relativos a: Idade; Habilitação 

Profissional; Tipo de Vínculo Profissional; Tempo de Serviço de Lecionação e no 

Agrupamento; Nível de Ensino; Departamento Curricular a que pertence e Local de trabalho. 

A parte seguinte (item II) relativa ao Grau de satisfação relativamente à adesão e 

desenvolvimento do PAE é constituída por questões/afirmações que versam sobre o 

desenvolvimento do respetivo Programa, a partir das quais julgámos perceber o grau de 

satisfação do inquirido, que manifesta o seu acordo ou desacordo, de acordo com a escala acima 

referida. São elas: 
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1. Conhecimento do “Programa Aproximar Educação”;

2. Existência de vantagens do “Programa Aproximar Educação” para os Municípios

e Agrupamentos de Escolas;

3. Soluções apresentadas pela municipalização da educação face aos problemas da

escola e da sociedade;

4. Conhecimento da divulgação dos critérios para a escolha dos Municípios que

aderiram ao “Programa Aproximar Educação”;

5. Correlação das novas relações de poder estabelecidas entre o AEZ e o Município

X e a democratização da educação;

6. Implicação dos professores no processo decisório para adesão ao “Programa

Aproximar Educação”.

7. Conhecimento do memorando do “Programa Aproximar Educação”;

8. Caracterização do “Programa Aproximar Educação”, enquanto processo

participativo, envolvendo toda a comunidade educativa;

9. Conhecimento das áreas em que incidiu a delegação de competências no

Município X (gestão curricular/gestão pedagógica/gestão de pessoal não

docente/gestão financeira/gestão de equipamentos e infraestruturas);

10. Consequências positivas do desenvolvimento do “Programa Aproximar

Educação” (autonomia curricular/ pedagógica/ administrativa e

organizacional/tomada de decisão próxima dos problemas/envolvimento e

participação da comunidade na gestão do sistema educativo local/reforço da

responsabilização dos atores educativos locais pela qualidade do serviço

educativo prestado);

11. Domínios em que o “Programa Aproximar Educação” potenciou maior

articulação entre os diferentes níveis de administração educativa

ME/Município/Agrupamentos (planeamento estratégico/organização

administrativa/desenvolvimento do currículo/organização pedagógica/gestão dos

recursos humanos/gestão dos recursos materiais);

12. Estratégias, no âmbito do “Programa Aproximar Educação” (apoio na aquisição

de Material Escolar/componente de Apoio à Família/refeições Escolares/serviços

Educativos da Biblioteca/projetos/programas educativos concelhios, nos
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domínios: a) empreendedorismo; b) desporto; c) saúde; f) parentalidade; g) 

intervenção vocacional);  

13. Fortalecimento do Município X em relação ao AEZ, no que respeita ao apoio aos 

alunos, conceção e planeamento educativo; 

14. Limitação da autonomia do AEZ, com a intervenção do Município; 

15. Articulação atual do Município e AEZ; 

16. O envolvimento das duas instituições na elaboração e desenvolvimento de 

estratégias de melhoria e eficácia da escola, enquanto mais-valia para a melhoria 

dos resultados escolares dos alunos; 

17. Periodicidade na comunicação dos planos de ação a desenvolver, no âmbito do 

“Programa Aproximar Educação”, entre o Município X e o AEZ; 

18. Pertinência das estratégias de melhoria face às necessidades de melhoria do AEZ. 

19. Contributo das estratégias para a melhoria dos resultados académicos dos alunos 

do AEZ (apoio na aquisição de material escolar/componente de apoio à 

família/refeições escolares/serviços educativos da biblioteca/projetos/ programas 

educativos concelhios, nos domínios: a) empreendedorismo b) desporto c) saúde 

d) parentalidade e) intervenção vocacional); 

20.  Contributos do Município na gestão/administração da Educação, ao nível local, 

com o “Programa Aproximar”; 

21. Perpetuação da lógica centralista e de controlo da administração educativa na 

lógica da política educativa local, com a implementação do “Programa Aproximar 

Educação”; 

22. Tradução da Educação numa “manta de retalhos”, com a implementação do 

“Programa Aproximar Educação”; 

23. Indicação de outros aspetos considerados pertinentes, ligados ao “Programa 

Aproximar Educação”. 

Esta última questão (n.º 23) é de tipo aberta, e o seu tratamento impôs a categorização 

prévia das respostas dadas. 
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4. Os Participantes

Um aspeto determinante a definir é a população alvo que se vai estudar, já que é 

impossível estudar toda a população. Nessa medida, é necessário fazer essa escolha cuidadosa, 

na medida em que a população é por natureza muito heterogénea e os participantes devem 

representar toda a população visada, refletindo com precisão as suas características, a partir das 

informações por si fornecidas, devendo ser o mais homogénea possível.  

Para a nossa investigação escolhemos os participantes que, pelas suas características se 

revelam elementos singulares para o estudo, sendo as “testemunhas privilegiadas” como 

referem Quivy e Campenhoudt (2008:72) ou os “critérios de inclusão”, como define Fortin 

(2009: 311), elementos integrantes de toda a população que contribuirão para que a amostra 

represente fielmente a população em estudo.  

A sua escolha teve por base a “diversidade da população de onde ela foi tirada e reproduz 

dela as principais características” (Amyotte, 1996:60), e na oportunidade no acesso, de forma 

mais imediata, aos núcleos de ação ou focos de interesse. Como esclarece Olabuénaga, “Solo 

el tiempo y el desarrollo de la investigación van descubriendo quiénes son las personas y cuáles 

son los escenarios estratégicos através do los cuales puede captarse más y mejor el significado” 

(1996:155).  

Relativamente aos entrevistados através da entrevista semiestruturadada, julgamos 

importante que os mesmos possuam experiência profissional, com capacidade crítica e 

reflexiva, sendo selecionados em função da relevância dos cargos exercidos, por considerarmos 

que a sua diversidade de funções possibilitará a recolha de diferentes perspetivas, constituindo-

se, assim, como interlocutores privilegiados (Quivy, Campenhoudt, 2008). O acesso ao real, ao 

mundo objetivo e subjetivo dos intervenientes em questão, permitiu compreender e justificar a 

sua ação e, dessa forma, conhecer a história da organização, pois esta não se faz à margem da 

experiência de quem lá trabalha. O seu processo de socialização advém dos sentidos e perceções 

partilhadas entre si, bem como da lógica de pertença a um grupo com características em comum, 

quer ao nível profissional, quer ao nível organizacional e social e refletem e justificam a ação 

coletiva institucional. 

Concordamos com Morse (1991) que entende que nos estudos descritivos de natureza 

qualitativa, como é o nosso, cujo objetivo é desenvolver conhecimentos num dado domínio, 
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geralmente, pequenos grupos de pessoas são suficientes para obter a informação necessária 

sobre o fenómeno em estudo. 

À partida, também salvaguardam a representatividade da escola, pois como refere 

Ruquoy: 

 

Nos estudos qualitativos interroga-se um número limitado de pessoas, pelo que a 

questão da representatividade, no sentido estático do termo não se coloca. O 

critério que determina o valor da amostra passa a ser a sua adequação aos 

objectivos da investigação, tomando como princípio a diversidade das pessoas 

interrogadas e garantindo que nenhuma situação importante foi esquecida 

(1997:103). 

 

Garante-se, assim, maior veracidade interpretativa, relativamente às perceções dos 

entrevistados, sobre o fenómeno da Municipalização da educação, no concelho X. Através do 

tipo de questões que respeite o “como” e o “porquê”, foi possível perceber os comportamentos 

organizacionais, se a racionalidade instrumental, em termos de decisão, se sobrepõe à 

racionalidade anárquica, descobrindo quem decide o quê, como e porquê e, quais são as 

implicações para os professores na sua prática diária, em termos da sua autonomia profissional. 

Nesse sentido, elegemos, intencionalmente, como interlocutores privilegiados três 

grupos distintos de participantes como público-alvo, (executivo do Município X, CME e AE Z) 

porque detêm saber, experiência e estatuto e, por isso, detentores de maior e melhor 

conhecimento relativamente à problemática em estudo. 

Realizámos nove entrevistas semiestruturadas, a pessoas que desempenham cargos de 

liderança de topo ou intermédia no AEZ e no Município X, nomeadamente: o Vereador da 

Educação do Município X, o Representante do Pais e Encarregados de Educação, com assento 

no CME, a Diretora do Agrupamento de Escolas Z, a Presidente do Conselho Geral e os 

Coordenadores dos Departamentos Curriculares da educação Pré-Escolar, do 1.º ciclo, de 

Expressões, de Ciências Humanas e Sociais e de Línguas. A Coordenadora do Departamento 

de Ciências e Tecnologias não participou na entrevista, alegando razões de saúde. 

Todos os entrevistados são docentes do quadro do AEZ, incluindo o Vereador da 

Educação que está destacado no Município X, há cerca de 18 anos, à exceção do Representante 

de Pais e Encarregados de Educação que é contabilista. 
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As entrevistas foram realizadas na escola sede do AEZ, exceto a entrevista ao Vereador 

da Educação que decorreu no seu gabinete, no Município. 

No quadro n.º 4, podemos observar as datas da realização das respetivas entrevistas, 

bem como dados dos entrevistados, como o sexo, cargos que desempenham e os pseudónimos 

criados, de modo a garantir a confidencialidade das suas identidades. 

Quadro n.º 4 – Participantes na entrevista 

Grupo Entrevistados Sexo Data da entrevista 

AEZ 

Presidente do Conselho 

Geral 

E2 F 13/09/2018 

Diretora E3 F 29/08/2018 

Coordenadora do 

Departamento Curricular 

da Educação Pré -escolar 

E4 F 13/09/2018 

Coordenadora do 

Departamento Curricular 

do 1.ºciclo 

E5 F 13/09/2018 

Coordenadora do 

Departamento Curricular 

de Ciências Humanas e 

Sociais 

E6 F 27/09/2018 

Coordenadora do 

Departamento Curricular 

de Expressões 

E7 M 13/09/2018 

Coordenadora do 

Departamento Curricular 

de Línguas 

E8 M 27/09/ 2018 

MUNICÍPIO X Vereador da Educação E1 M 29/08/2018 

CME Representante dos Pais e 

Enc. de Educação  

E9 M 18/01/2019 

Relativamente às Habilitações Académicas dos entrevistados, constatamos da análise 

do gráfico n.º 1 que, dos nove entrevistados, cinco têm licenciatura, três possuem mestrado e 

um possui o 12.º ano de escolaridade. As áreas de especialização do mestrado são em 

organizações educativas, supervisão pedagógica e intervenção precoce, verificando-se, assim, 

que cerca de 33% dos entrevistados possui formação avançada em áreas cruciais para o 

desenvolvimento da sua profissionalidade. 
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Gráfico n.º 1 - Habilitações Académicas 

 

 

 

No que diz respeito à distribuição dos participantes por Anos de Serviço, a 

predominância recai no escalão de Mais de 25 anos, com 6 elementos, representando 66,7% do 

total dos entrevistados. Os restantes, o escalão De 21 a 25 anos e o escalão De 16 a 20 anos 

representam um total de 33,3%, repartidos pelos dois escalões, representando dois elementos 

no escalão De 16 a 20 anos e um só elemento no escalão De 21 a 25, conforme mostra o quadro 

seguinte. 

 

Quadro n.º 5 - Anos de Serviço 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

mais de 25 anos 6 66,67 66,67

De 16 a 20 anos 2 22,22 22,22

De 21 a 25 anos 1 11,11 11,11

Menos de 5 anos 0 0,00 0,00

De 6 a 10 anos 0 0,00 0,00

De 11 a 15 anos 0 0,00 0,00

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -  

 

Podemos concluir que estamos perante um grupo de pessoas com bastante experiência 

profissional, uma vez que o escalão, Mais de 25 anos, corresponde a mais de 50% entrevistados. 

De realçar que não há nenhum elemento com menos de 16 anos de serviço. O quadro mostra-

nos exatamente tal correlação: os elementos com mais de 16 anos de serviço, que é a totalidade, 
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têm todos pelo menos 41 anos de idade. Podemos concluir que todos os participantes têm 

bastante experiência profissional.  

Relativamente aos cargos que cada um desempenha, podemos verificar no quadro n.º 6 

que a maioria desempenha o cargo de coordenador de departamento curricular, 5 docentes que, 

por inerência, representam os seus pares, dos grupos disciplinares que integram o respetivo 

departamento curricular.  

Quadro n.º 6 - Desempenho de Cargos 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Coordenador de Departamento Curricular 5 55,56 55,56

Diretora 1 11,11 11,11

Presidente do Conselho Geral 1 11,11 11,11

Vereador da Educação do Município 1 11,11 11,11

Presidente da Confederação Concelhia das Associações de Pais 1 11,11 11,11

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -

Podemos observar no gráfico seguinte que há um grupo maior de entrevistados que tem 

Menos de 5 anos de desempenho no cargo, com cerca de 44,4% do total, correspondente a 4 

elementos, seguido em paridade pelos elementos que têm, De 6 a 10 anos e De 11 a 15 anos, 

com 22,2 % cada, o que corresponde a 2 elementos em cada grupo. Por último, regista-se 1 

elemento no grupo de Mais de 25 anos no desempenho do cargo, correspondente a 11,1% do 

total. Estes 3 últimos grupos representam 55,5% do total, o que significa que a maioria possui 

uma experiência considerável no cargo que desempenha. 
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Gráfico n.º 2 - Anos de Desempenho no Cargo 

 

 

 

Conforme se observa no quadro n.º 7, podemos concluir que existe alguma 

homogeneidade na caracterização da totalidade dos entrevistados. 

 

Quadro n.º 7 – Perfil dos entrevistados 

 

Entrevistado Cargo Idade 
Habilitações 

académicas 

Tempo de 

serviço 

Anos no 

cargo 

E1 Vereador da 

Câmara 

Municipal 

48 Licenciatura em 

Teologia e em 

Psicologia 

23 13 

E2 Presidente do 

Conselho 

Geral 

42 Licenciatura em 

Matemática e Pós-

Graduação em 

Tecnologias 

Educativa 

19 1 

E3 Diretora do 

AE 

53 Licenciatura no 

1ºciclo e Mestrado 

em Organizações 

Educativa 

30 4 

E4 Coordenador

a do Dep. C. 

do Pré-

escolar 

57 Bacharelato em 

Educadora de 

Infância e Mestrado, 

com especialização 

em Intervenção 

Precoce 

33 5 

E5 Coord. 

Dep.C. do 1º 

ciclo 

57 Bacharelato do 1º 

ciclo e Complemento 

de Formação 

36 12 

E6 Coord. Dep. 

C. Ciências 

56 Licenciatura em 

Ciências Históricas e 

Mestrado em 

32 10 
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Entrevistado Cargo Idade 
Habilitações 

académicas 

Tempo de 

serviço 

Anos no 

cargo 

Humanas e 

Sociais 

História e 

Demografia 

E7 Coord. Dep. 

C. Línguas

57 Licenciatura em 

Línguas e Literaturas 

Modernas e 

Mestrado em 

Supervisão 

Pedagógica 

34 25 

E8 Coord. Dep. 

C. 

Expressões 

56 Licenciatura em 

Design de 

Comunicação 

32 3 

E9 Representant

e dos Pais no 

CME 

52 12.º Ano de 

escolaridade 

20 2 

Relativamente aos respondentes do inquérito por questionário, constituímos um grupo 

de cinquenta professores que lecionam no AEZ que não desempenham cargos, o que nos 

permite obter um conhecimento, quiçá, dissonante das “falas” produzidas em sede de entrevista, 

discursos e declarações, ou não, possibilitando, assim, uma análise complementar dos 

resultados, contribuindo, desta forma, para um conhecimento mais global da temática em 

estudo. 

Consideramos que é um grupo significativo, não representando de modo algum ao 

universo total dos professores, tendo tão só como objetivo, a obtenção de dados prováveis de 

generalização.  

Assim, o inquérito por questionário foi distribuído aos professores do AEZ, por 

intermédio da Diretora do respetivo AE, sendo preenchido autonomamente pelos respondentes. 

Após um primeiro contacto presencial com a Diretora do AEZ, foi enviado um pedido, via 

correio eletrónico, com a apresentação do estudo e seus objetivos, solicitando apoio na 

divulgação do mesmo, para o seu preenchimento por parte dos professores. 

Mediante o número reduzido de inquéritos que foram preenchidos, foi reforçado o 

pedido, por diversas vezes junto da Diretora e, mais tarde, através dos Coordenadores de 

Departamento Curricular. Se, aparentemente parecia existir um clima de abertura para a 

investigação em questão, a verdade é que no momento de recolher os dados pareceu existir um 

fechamento que se traduziu em tentativas várias, para conseguir o número de cinquenta 

inquiridos. 
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Fazendo a caracterização do corpo docente inquirido, podemos observar no gráfico n.º 

3 que estamos perante um corpo docente com uma faixa etária elevada, já que o escalão Mais 

de 50 anos corresponde a 62% do total dos docentes inquiridos. No escalão de 36 a 50 anos 

situam-se 18 docentes, representando 36% e no escalão de 26 a 35 anos, com 1 docente, 

representando 2% do total.  

 

Gráfico n.º 3 - Distribuição por escalão etário 

 

 
 

 

Como habilitações académicas, dos 50 docentes, a maioria possui licenciatura, 

correspondente 34 docentes, o que representa a 68% dos docentes entrevistados, seguido de 14 

docentes que possuem o mestrado, correspondente a 28% e apenas 2 possuem bacharelato 

(gráfico n.º 4). 

 

Gráfico n.º 4 - Habilitações Académicas 
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Os 50 docentes inquiridos lecionam níveis de ensino diferentes, de acordo com as 

habilitações profissionais que possuem. Assim, podemos observar no gráfico n.º 5 que o grupo 

mais representativo é o dos docentes que leciona ao 1.ºciclo, com 21, o que representa 42% do 

total dos inquiridos, seguido do grupo de docentes que leciona ao 3.ºciclo, com 14 docentes, 

representando 28% do total. O grupo que leciona ao 2.º ciclo é constituído por 12 docentes, 

representando 14%, seguido do grupo de 4 docentes afetos à educação pré-escolar, 

correspondente a 8% do total dos inquiridos. 

Gráfico n.º 5 - Distribuição por nível de ensino 

De acordo com o grupo disciplinar a que pertencem os docentes, assim integram 

diferentes departamentos curriculares. O grupo mais representativo é o dos docentes que 

integram o departamento curricular do 1.ºciclo, com 21, o que representa 42% do total dos 

inquiridos. Seguem-se dois grupos com 8 docentes cada, pertencentes aos departamentos 

curriculares de ciências sociais e de ciências exatas, representando 16% cada do total dos 

inquiridos. Do departamento curricular de línguas registam-se 5 docentes, representando 10%, 

seguido de dois grupos com número igual, do departamento de expressões e do departamento 

da educação pré-escolar com 4 docentes cada, o que corresponde a 8% cada um (gráfico n.º 6). 

4

21

12
14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pré-escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo

N
.º

 d
e
 d

o
c
e
n

te
s



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

242 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

Gráfico n.º 6 - Distribuição por departamento curricular 

 

 

 

Relativamente ao tipo de vínculo profissional dos docentes, podemos verificar no 

gráfico n.º 7 que se trata de um grupo de docentes com a sua situação profissional estável. Só 1 

docente é contratado, o que corresponde a 2%. A maioria corresponde a 41 docentes que 

pertencem ao quadro do agrupamento de escolas onde está a lecionar, o que representa 82% do 

total dos inquiridos. Com 10% situa-se o grupo de 8 docentes que são do quadro de zona 

pedagógica. 

 

Gráfico n.º 7 - Tipo de Vínculo Profissional 

 

 

 

No gráfico n.º 8, podemos observar que o grupo mais representativo é o dos docentes 

que têm mais de 20 anos de serviço, com 35 docentes, correspondente a 70% do total dos 
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inquiridos, seguido pelo grupo dos docentes que têm entre 11 e 20 anos, num total de 13, o que 

corresponde a 26%, restando 2 docentes que têm entre 4 e 10 anos de serviço. 

Gráfico n.º 8 - N.º de Anos de serviço 

Procedendo ao cruzamento destes dados, com o vínculo profissional e com os escalões 

etários, constatamos que os docentes do quadro do AEZ e do quadro de zona pedagógica têm 

cerca de 40 e 50 anos de idade, com um grupo significativo a ultrapassar (31 docentes). 

Com mais tempo de serviço no AEZ, destaca-se o grupo de docentes que têm mais de 

11 anos, o que representa 68% do total dos docentes inquiridos (gráfico n.º 9). 

De 9 a 10 anos destaca-se um grupo de 5 docentes, o que corresponde a 19% do total, 

seguido do grupo de 3 docentes que têm entre 4 e 8 anos, correspondente a 6 %. Com menos 

tempo de serviço no AEZ, até 3 anos, segue-se o grupo de 8 docentes. 
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Gráfico n.º 9 - N.º de Anos de serviço no AE 

 

 

 

Os 50 docentes inquiridos distribuem-se equitativamente nos dois locais de trabalho 

indicados, verificando-se que 25 docentes trabalham na escola sede do AEZ, onde se leciona o 

2.º e 3.º ciclos e outros 25 trabalham fora da escola sede, seja nos centros escolares, seja nas 

escolas não agrupadas, onde se leciona o 1.º ciclo e a educação pré-escolar (gráfico n.º10). 

 

Gráfico n.º 10 - Local de trabalho 
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maioria ao quadro do AEZ. É um grupo que se encontra, maioritariamente, na faixa etária dos 

50 anos e possui muitos anos de serviço e experiência profissional.  
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5. A análise de conteúdo

Confrontado com o corpus discursivo de um certo número de pessoas, o investigador 

pretende obter uma sinopse, para poder fazer comparações e orienta o seu trabalho, no sentido 

da interpretação dos dados, o que implica a sua análise, tarefa de atribuição de determinada 

significação, de modo a avaliar a sua articulação com os pressupostos inicialmente avançados, 

decorrente da questão de partida da investigação.  

Na nossa investigação importava saber em que medida as novas competências delegadas 

ao Município, de acordo com o Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de fevereiro, têm expressão em 

termos da descentralização, no âmbito das novas dinâmicas que se estabelecem com a 

organização escolar. Na verdade, só é possível chegar a conclusões, através da análise, encarada 

como um 

processo de busca e de organização sistemático de transcrições de entrevistas, de 

notas de campo e de outros materiais que foram sendo acumulados, com o 

objectivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de 

lhes permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou (Bogdan, 

Biklen,1994:205). 

Nesse sentido, é imprescindível proceder à organização dos dados recolhidos, da 

informação latente das leituras realizadas, de modo a possibilitar a descrição e interpretação da 

situação, pois como refere Tuckman, os dados recolhidos podem relatar “[…] não apenas o que 

aconteceu, mas, muitas vezes, o porquê e também os motivos. Podem ainda incluir as 

conclusões, com base nas descrições e reflexões” (2000:528). Tal tarefa é realizada através da 

análise de conteúdo, técnica que consiste na “desmontagem de um discurso e da produção de 

um novo discurso através de um processo de localização-atribuição de traços de significação” 

(Vala, 1986:104). 

De acordo com Quivy e Campenhoudt, “o lugar ocupado pela análise de conteúdo na 

investigação social é cada vez maior, nomeadamente porque oferece a possibilidade de tratar 

de forma metódica informações e testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade 

e de complexidade” (2008:227).  
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Para Carmo e Ferreira, através da análise de conteúdo é possível “fazer uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tendo por 

objetivo a sua interpretação” (2008:269). 

Dependendo da natureza da análise de conteúdo, os dados podem ser analíticos, como 

descritivos ou interpretativos, o que pressupõe procedimentos diferenciados. 

Quivy e Campenhoudt (2008) apontam três categorias de métodos de análise de 

conteúdo: as análises temáticas; as análises formais e as análises estruturais. Dependendo dos 

procedimentos por nós utilizados, assim se privilegiarão determinados aspetos da análise que 

podem ser mais de natureza temática, quando se pretende revelar as representações sociais ou 

juízos do locutor, baseados em exames dos elementos constitutivos do discurso (análise 

categorial e de avaliação); mais formal, se a análise se focaliza mais nas formas e encadeamento 

do discurso (análise de expressão e de enunciação); ou mais estrutural se se analisa a forma 

como os elementos estão organizados, se tentam revelar aspetos implícitos da mensagem, na 

medida em que a comunicação é um código que oculta significações que é preciso interpretar. 

Consideram três características fundamentais na análise de conteúdo, nomeadamente ser 

objetiva porque recorre a processos técnicos relativamente precisos, sistemática e quantitativa, 

por exemplo com o recurso ao cálculo de frequências relativas ou das concorrências dos termos 

utilizados.  

Segundo Esteves (2006), a análise de conteúdo é a expressão genérica utilizada para 

designar um conjunto de técnicas possíveis para tratamento de informação previamente 

recolhida. Já Stemler (2001) entende que a análise de conteúdo consiste numa técnica 

sistemática e replicável para comprimir muitas palavras de texto em poucas categorias de 

conteúdo, baseadas em regras explícitas de codificação. 

Ghiglione e Matalon referem que “a questão da codificação é central no decurso da 

análise de conteúdo, por dois motivos […] razões teóricas - os problemas de sentido subjazem 

aos de codificação - e os motivos técnicos - a codificação deve obedecer à objectividade, 

sistematicidade e generalidade” (1993:207). 

Porém, tal procedimento não traduz o resultado mecânico de normas deduzidas e 

previstas previamente, mas sim um processo dinâmico, que permite representar o conteúdo de 

um documento de uma forma distinta da original, gerando, assim, um novo documento (Piña, 

Morilla, 2007). É na consideração de que o conteúdo de um texto é mais rico e imprevisível do 

que, à partida, se possa prever, que reside a pertinência da análise de conteúdo, na medida em 
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que detém “um conjunto de dados com sentido simbólico que nem sempre é manifesto, que o 

seu sentido não é necessariamente único mas diverso pois depende da perspectiva ou do ponto 

de vista de quem lê” (Carvalho, 2007:416). 

A análise de conteúdo assemelha-se a uma técnica de leitura e interpretação do conteúdo 

dos diversos textos, mas diferenciada no modo metódico utilizado, requisito de natureza 

científica, na medida em que é realizada de forma sistemática, objetiva, refutável e válida, o 

que implica uma sistematização intencional dos conteúdos, não se reduzindo a extrair o que é 

visível mas também as inferências latentes, de forma a tornar percetível a mensagem a analisar 

que favoreça a compreensão da natureza dos fatos analisados.  

Guiamo-nos por Yin que considera que “A análise de dados consiste em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências […] para 

tratar as preposições iniciais de um estudo” (2005:137), sendo necessário determinar categorias 

e unidades de análise, agrupando características do fenómeno em estudo, com vista à análise 

das opiniões, do quadro de valores, das representações, das expectativas e das interpretações 

atribuídas aos factos. Através da análise categorial, é possível “calcular e comparar as 

frequências de certas características previamente agrupadas em categorias significativas” 

(Quivy, Campenhoudt 2008:228), considerando que uma característica é tanto mais importante 

quanto mais vezes é citada.  

Como os dados recolhidos no nosso estudo são de natureza qualitativa, pois como 

referem Thord e Lima, “o resultado da entrevista só pode ser julgado dum ponto de vista 

qualitativo” (1989:90), o método adequado e ao qual recorremos é a análise de conteúdo porque 

permite a sua hermenêutica, no sentido de uma interpretação mais pessoal, com vista à 

compreensão da realidade (Olabuénaga, 1996). 

Através da análise e interpretação dos dados recolhidos pelas diferentes técnicas da 

investigação e realizado o seu cruzamento e encadeamento, é possível descobrir o sentido 

subjacente nos ´textos escritos` ou nas comunicações reduzidas a textos ou documentos e 

compreender a significação das representações dos vários intervenientes educativos face ao 

PAE. Como refere Yin, “Com a triangulação, você também pode se dedicar ao problema em 

potencial da validade do constructo, uma vez que várias fontes de evidências fornecem 

essencialmente várias avaliações do mesmo fenómeno” (2005: 128).  

Deste modo, adquirimos uma visão mais abrangente da problemática em estudo, porque 

esta técnica permite a obtenção de dados que servirão para proceder a comparações, confirmar 
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ou não as informações obtidas, quer na realização das entrevistas, quer nos inquéritos por 

questionário, quer ainda, através das atas das reuniões do Conselho Geral, do Conselho 

Pedagógico, da Câmara Municipal, da Assembleia municipal e do CME. Não descuidamos o 

facto da análise de conteúdo apresentar algumas limitações relativamente às atas, já que estas 

apresentam padrões de escrita que “tendem a fixar mais as decisões do que os processos e as 

discussões, escondem, ou simplesmente não registam, certos factos, apresentando uma versão 

mais ´oficial` da realidade, até pelo facto de o seu conteúdo ser ´negociado`” (Lima, 1998:370). 

Impôs-se a organização de toda a informação recolhida, sua análise e interpretação, de 

modo a aferir se os resultados obtidos correspondiam aos pressupostos enunciados no nosso 

estudo, o que se revelou uma tarefa de alguma complexidade. Nesse sentido, procedemos a uma 

categorização dos dados, ou seja, à sua organização e sistematização, através de 

subcategorias/indicadores, isto é, unidades de análise, segundo o critério da significação 

relativamente ao tema (Carmo, Ferreira, 2008). Revelou-se uma tarefa das mais “delicadas de 

um processo de análise temática, uma vez que implica decidir qual o mais pequeno segmento 

do discurso dotado de sentido” (Esteves, 2006: 115). Em certa medida tratou-se de um processo 

indutivo, em que “caminha-se dos dados empíricos para a formulação de uma classificação que 

se lhes adeque” (Esteves, 2006: 110), processo de inteligibilidade, assente num exercício 

dialético de interpretação dos dados materiais no enquadramento teórico, nos objetivos e nas 

novas dimensões suscitadas. Naturalmente que o sistema de categorização e respetiva 

codificação resulta somente de uma orientação teórica que se aplica, à medida que se vão 

analisando os conteúdos que as entrevistas incluem, pois o conteúdo de um texto é mais rico e 

imprevisível do que se pode determinar a priori. 

Foi da análise do corpus de prova (documentos oficiais, inquéritos por questionário e 

entrevistas transcritas) que foram criadas as categorias e respetivas subcategorias. Para o efeito, 

recorremos a uma aplicação informática, de análise de dados qualitativos não estruturados, o 

Programa MAXQDA 12.3.1., disponível como uma aplicação universal, para sistemas 

operativos Windows, que permite a compreensão dos dados e a sua hermenêutica. 

Passámos, assim, a dispor de um espaço multidimensional de análise, o sistema de 

categorias/subcategorias, composto por indicadores qualitativos, que se apresenta no seguinte 

quadro: 
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Quadro n.º 8 – Categorias de análise de dados 

Dimensão Categoria Subcategoria 

Percurso Profissional 

Habilitações académicas 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Anos de Serviço 

Menos de 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 15 anos 

De 16 a 20 anos 

De 21 a 25 anos 

Mais de 25 anos 

Cargo que desempenha 

Vereador da Educação do 

Município 

Diretora 

Presidente do Conselho 

Geral 

Coordenador(a) de 

Departamento Curricular 

Representante dos E. Educação no 

CME 

N. º de anos de desempenho do

cargo/função

Menos de 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 15 anos 

De 16 a 20 anos 

De 21 a 25 anos 

Mais de 25 anos 

O papel do Estado e 

a descentralização de 

competências, ao 

nível da educação 

Importância da educação. 

É prioridade 

Não é prioridade 

Transferência de 

competência/responsabilidades 

Positivo 

Negativo 

O potencial da 

(des)centralização da 

educação, com o 

“Programa Aproximar 

Educação 

Apresentação do Programa 

Município 

Diretora 

Conselho Pedagógico 

Comunicação Social 

Justificação da adesão ao 

Programa 

Proximidade/participação com o 

poder de decisão 

Município 

Não sei 

Participação na elaboração da 

Matriz de Responsabilidades 

Sim 

Não 

Escolas 
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Dimensão Categoria Subcategoria 

Autarquia 

Não sei 

 

 

 

 

A intervenção do 

Município, ao nível 

da educação, e os 

seus efeitos na 

autonomia dos AE 

 

Criação de práticas locais  

Sim 

Não tenho presente 

 

Intervenção do Município no 

contexto da autonomia  

Ganhou autonomia 

Não posso garantir 

Não ganhou autonomia 

Articulação do PE com o PEM. Há articulação 

Há orientação 

A relação entre 

Município e AE, 

antes e após a 

celebração do 

contrato do 

“Programa 

Aproximar Educação 

Relação entre o AE e o 

Município antes do Programa 

Relacionamento formal 

Relacionamento bom 

Relacionamento afastado 

Defensores do Programa Colaboração 

Oponontes ao Programa Interferência 

Relação atual entre AE e 

Município 

Positiva 

 

Especificidade do 

trabalho 

desenvolvido pelo 

Município X, ao 

nível da educação  

 

Papel do Município  
Parceiro 

Indutor de influências diretas 

Influência da gestão das verbas 

nos resultados escolares  

Sim 

Não 

Não sei 

 

Mais-valias do trabalho da 

Autarquia   

Orientação vocacional 

Atividades/projetos 

 

 

 

 

Balanço do 

“Programa 

Aproximar 

Educação” e sua 

perspetiva futura 

Monitorização do Programa Muito importante 

Nada importante 

Estrutura de acompanhamento 

do Programa 

Sim 

Não 

Não sei 

Órgão/estrutura educativa de 

acompanhamento da 

monitorização do Programa 

Sim 

Não 

Balanço do Programa  Positivo 

Negativo 

Não sabe 

Reflexo do Programa na 

autonomia das escolas  

Existência de autonomia 

Falta de autonomia 

 Visão sobre a descentralização, 

sem uma avaliação final do 

Programa  

Mal feito 

Bem feito 
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6. A ética na investigação

As atividades de investigação são convocadas para substanciar as ideias, a que as 

pessoas desejam conferir alguma credibilidade pública (Lima e Pacheco, 2006), sendo 

necessário para tal convocar as questões de ordem moral e ética. 

A esse propósito, Fortin refere: 

A ética é a ciência moral que regula a nossa postura e o nosso comportamento” e 

por isso “quaisquer que sejam os aspectos estudados, a investigação deve ser 

conduzida no respeito pelos direitos da pessoa. As decisões conformes à ética são 

as que fundamentam sobre princípios do respeito pela pessoa e pela beneficiência 

(2009:180). 

A ética em investigação respeita as normas relativas aos procedimentos considerados 

corretos e incorretos por determinado grupo (Bogdan, Biklen,1994). São códigos deontológicos 

ou códigos de conduta, cuja finalidade é sensibilizar os seus membros para dúvidas e questões 

morais com as quais podem confrontar. Mesmo que os investigadores qualitativos não tenham 

escrito um código deontológico próprio, existem convenções de ordem ética que, naturalmente 

devem ser asseguradas, nomeadamente: 

As identidades dos sujeitos devem ser protegidas, para que a informação que o 

investigador recolhe não possa causar-lhes qualquer tipo de transtorno ou 

prejuízo; Os sujeitos devem ser tratados respeitosamente e de modo a obter a sua 

cooperação na investigação; Ao negociar a autorização para efectuar o estudo, o 

investigador deve ser claro e explícito com todos os intervenientes relativamente 

aos termos do acordo e deve respeitá-lo até à conclusão do estudo; Seja autêntico 

quando escrever os resultados […] a característica mais importante de um 

investigador deve ser a sua devoção e fidelidade aos dados que obtém (Bogdan, 

Biklen,1994:77). 

Desta forma, o investigador precisa de ter cuidados para “não interferir no direito e na 

dignidade das pessoas” e deve “ser honesto consigo e com os outros” (Vilelas, 2009:372) 

porque o “investigador é o responsável para assegurar [a ética], de modo a não causar quaisquer 
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danos físicos mas, sobretudo, psicológicos e emocionais àqueles que investigam” (Lima, 

Pacheco, 2006:98). 

Nessa medida, a postura do investigador deve basear-se nos princípios éticos ou direitos 

fundamentais que são o respeito pelo consentimento livre e esclarecido; o respeito pelos grupos 

vulneráveis; o respeito pela vida privada e pela confidencialidade das informações pessoais; o 

respeito pela justiça e pela equidade; o equilíbrio entre vantagens e inconvenientes; a redução 

dos inconvenientes e otimização das vantagens (Fortin, 2009). 

O investigador deve recorrer ao consentimento informado que é “livre e voluntário se a 

pessoa, que dá a sua concordância, usufrui de todas faculdades mentais e não foi sujeita a 

nenhuma forma de manipulação, coerção ou pressão” e é violado “se a pessoa é obrigada a 

participar, se a sua autonomia é reduzida ou se ela é objecto de uma investigação à sua revelia” 

(Fortin, 2009:186-193). Deve-se assegurar que a pessoa tenha toda a informação necessária 

para decidir da sua participação na investigação, devendo o formulário de consentimento 

compreender um resumo dos elementos necessários à plena compreensão do projeto de 

investigação que o eventual participante declara ter compreendido bem, assim como qual será 

o seu papel e depois dá o seu consentimento por escrito. 

O respeito pelos direitos das pessoas ou dos grupos vulneráveis exige a ausência de 

qualquer mau trato ou de qualquer discriminação e uma atitude de beneficência da parte do 

investigador.  

O respeito pela vida privada e pela confidencialidade das informações pessoais envolve 

o direito à intimidade, ao anonimato e à confidencialidade. Este direito reporta-se à faculdade 

que o participante num estudo tem de decidir, por ele mesmo, sobre a informação pessoal que 

tornará pública, pois o participante tem o direito de conservar o anonimato e de receber a 

segurança que os dados colhidos se manterão confidenciais. A utilização de pseudónimos ajuda 

a proteger a identidade do sujeito (Bogdan, Biklen, 1994) mas, por vezes revela-se insuficiente 

ou não efetivo, como alertou Santos, se de uma forma não controlada pelo próprio, o 

participante se sentir exposto mais do que aquilo que é “reconhecido pelo próprio, como 

característico de si e não pertencente ao seu foro íntimo” (2005:191). 

O respeito pela justiça tem em consideração a imparcialidade e equidade na escolha ou 

na aplicação dos métodos, das normas e das regras, não podendo existir qualquer tipo de 

discriminação entre as pessoas ou grupos que participam na investigação. Este princípio 

estabelece que a escolha dos participantes deve ser diretamente ligada ao processo de 
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investigação e que os participantes têm o direito de ser tratados de maneira justa e equitativa, 

durante todo o processo. O investigador deve informar os participantes, sobre a natureza, a 

finalidade e a duração da investigação, bem como os métodos a utilizar. 

O equilíbrio entre vantagens e inconvenientes relaciona-se com o dever de o 

investigador informar os participantes das vantagens e dos inconvenientes ligados à sua 

participação na investigação e, nesse sentido, o investigador deve medir, cuidadosamente, os 

riscos que fará correr aos participantes e calcular os benefícios que eles poderão tirar para eles 

próprios. A redução dos inconvenientes relaciona-se com os inconvenientes que a investigação 

possa apresentar aos participantes, nomeadamente a dor física, o aborrecimento, a ansiedade, a 

angústia moral, a intrusão na vida privada, etc. As vantagens (o bem das pessoas) previstas 

devem compensar largamente os riscos. 

Julgámos ter respeitado os princípios éticos ou direitos fundamentais enunciados, no 

desenvolvimento da nossa investigação, procurando assumir sempre uma conduta correta, em 

todos os procedimentos inerentes à realização do estudo, e com todos os intervenientes. Temos 

consciência da lisura do processo, contudo assumimos que, como referem Bogdan e Biklen, “as 

decisões éticas complexas são da responsabilidade do investigador e baseiam-se nos valores 

deste, e na sua opinião, relativa ao que pensa serem comportamentos adequados” (1994:78). 

7. Validade e Fiabilidade do estudo

Qualquer investigação tem como pressuposto o seu rigor científico, assente na 

fidelidade e validade interna (exatidão dos resultados) e externa (generalização dos resultados) 

do estudo, sendo que, no caso da investigação qualitativa, o rigor está presente durante todo o 

processo, de modo a assegurar a fiabilidade e validade dos resultados que, na linha de Lincoln 

e Guba, (1985, in Fortin, 2009:304) se confirma através da “credibilidade, fiabilidade, 

transferibilidade e confirmação”. 

Para Gillis e Jackson (2002), a credibilidade reporta-se à exatidão na descrição do 

fenómeno vivido pelos participantes, sendo fundamental verificar as significações que 

sobressaem dos dados, para se certificar da sua veracidade, solidez e certeza (Fortin (2009), e 

a fiabilidade refere-se à exatidão, com a qual se segue a evolução de um fenómeno e se dá conta 

das diferentes perspetivas expressas pelos participantes. A transferibilidade reporta-se à 
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transposição dos resultados para outros meios, outros contextos. Por fim, a confirmação refere-

se à objetividade dos dados. 

Na linha de pensamento de Ludke e André (1986), garantimos o sigilo e 

confidencialidade da informação dada, logo na fase inicial, aquando da apresentação do estudo, 

bem como a garantia de que os dados obtidos serão utilizados, exclusivamente, para fins da 

investigação. Desta forma, procurámos assegurar que os atores colaborassem com verdade, não 

escondendo ou deturpando os factos o que, na nossa opinião, trouxe ao estudo maior rigor 

científico. 

Tivemos também a preocupação em respeitar a validade e fiabilidade na condução e 

desenvolvimento do nosso estudo. 

Solicitámos o envio do inquérito por questionário a todos os docentes que lecionam no 

AEZ, por diversas vezes e em momentos distintos, incluímos questões similares nos inquéritos 

e entrevistas, recorremos à triangulação metodológica, o que nos permite demonstrar alguma 

razoabilidade e estabilidade das respostas.  

Relativamente à validação externa e porque o estudo se limita a uma só autarquia e a 

um só agrupamento de escolas, os resultados obtidos não poderão ser generalizados a outros 

contextos semelhantes. Tentámos, o mais possível, não incutir demasiada carga de 

subjetividade durante o processo de recolha de dados, de modo a que os resultados que 

apresentamos sejam válidos e fiáveis, no contexto em que são inseridos. 

Neste sentido, consideramos oportuno conhecer o contexto socio cultural do AEZ e do 

Município X, na medida em que, como observam Bogdan e Biklen pode ser determinante para 

a interpretação dos dados, pois,  

 

Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das instituições a que 

pertencem. Quando os dados em causa são produzidos por sujeitos, como no caso 

de registos oficiais, os investigadores querem saber como e em que circunstâncias 

é que eles foram elaborados. […] Para o investigador qualitativo divorciar o acto, 

a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado (1994:48). 

 

Assim, procedemos à descrição do contexto socio cultural, do concelho X, com base no 

Diagnóstico Concelhio de Necessidades de Formação 2016-2018, disponível no site do 

Município X, cujo link não é referenciado neste trabalho, por questões de confidencialidade. 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 255 

CAPÍTULO VI – O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO 

“PROGRAMA APROXIMAR EDUCAÇÃO” 
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1. O contexto do caso

A contextualização do estudo assume particular relevância, na medida em que é objeto 

do nosso estudo uma organização escolar pública que, apesar da uniformidade normativa que 

norteia todas as organizações escolares públicas, tem uma singularidade que a carateriza e que 

os diferentes documentos estruturantes também revelam. 

Por outro lado, se considerarmos que o espaço em que se move a escola pública não se 

limita ao meio próximo de cada uma em particular, é necessário ter-se em linha de conta o 

contexto mais geral, que a influencia e que por ela é influenciada, levando à sua afirmação nesse 

contexto específico.   

1.1. Caracterização socioeconómica e cultural 

O concelho X tem tido um crescimento demográfico acentuado ao longo dos tempos, 

acompanhado por uma forte industrialização, devido à sua posição estratégica, articulando 

várias áreas de influência, nomeadamente de três cidades vizinhas. Ingressou numa fase de 

grande desenvolvimento económico e populacional, sobretudo a partir dos meados do século 

XIX, tornando-se, assim, um dos motores da economia nacional. 

Com a globalização do mercado único, o Município X fez uma aposta clara na 

modernização do seu setor produtivo, aumentando as suas exportações, sendo considerado um 

dos concelhos mais relevantes do país ao nível industrial, constituindo-se como sede das 

maiores e melhores empresas do país, em vários sectores da indústria, nomeadamente no têxtil, 

nos pneus, no vestuário, no sector alimentar, na construção de obras públicas. É considerado o 

terceiro concelho mais exportador do país, há já diversos anos sucessivos, sendo o segundo 

Município de Portugal que mais contribui para a solidez da balança comercial nacional e o 

terceiro com maior volume de negócios nas indústrias transformadoras. 

O Município faz parte da Associação de Municípios da Galiza e do Norte de Portugal – 

Eixo Atlântico e da Associação Internacional de Cidades Educadoras, sendo frequentemente 

mencionado como um dos principais centros culturais, comerciais e industriais do país. 

O concelho dispõe de diversas estruturas/organismos culturais, sendo pertença do 

Município X diversos espaços culturais, com programação anual, no âmbito dos respetivos 
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Serviços Educativos. Ao nível desportivo, dispõe de quatro complexos de piscinas, cinco 

pavilhões gimnodesportivos, três campos de futebol relvados, trinta e cinco polidesportivos e 

cinco campos de ténis, para além das estruturas desportivas das escolas e, ainda, mais de duas 

dezenas de polidesportivos da responsabilidade de associações.  

Ao nível social, o Município X desenvolve o projeto da Rede Social do concelho, há 

quase duas décadas, em parceria com as juntas de freguesia, associações locais, escolas e outras 

instituições. O projeto destina-se à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos residentes no 

concelho, e em especial aqueles que se encontram em situação de pobreza e exclusão 

social. Como é referido no Plano de Desenvolvimento Social do Município (2016), o grande 

objetivo da Rede Social e do trabalho em rede é “construir um Território de práticas de interação 

entre os diversos parceiros, orientado para resultados sociais de excelência, através da 

potenciação dos recursos existentes na comunidade”.  

 

1.2. Escolaridade 

 

A população residente apresenta valores consideráveis de baixa escolaridade. Porém, 

estes valores são inferiores em comparação com a média nacional, à exceção dos valores 

referentes ao segundo ciclo do ensino básico que apresenta uma percentagem de 18% e a média 

de Portugal é de 12,8%. Da mesma forma, o valor apresentado relativamente ao ensino superior 

traduz-se em 10%, sendo de 13,8% a média nacional. A taxa de analfabetismo registada é de 

4%, sendo inferior às médias nacionais e regionais. 

A maior parte da população tem habilitações iguais ou inferiores ao 3º ciclo do ensino 

básico, situando-se dentro da média nacional. No entanto, mais de metade da população tem 

habilitações superiores ao 9º ano de escolaridade, nas idades inferiores a 40 anos. As maiores 

faixas etárias estão entre os 20 e os 45 anos, sendo ainda um concelho predominantemente 

jovem, embora se assinale já um decréscimo nas faixas etárias mais novas, sobretudo nos 

últimos anos, que se tem vindo a refletir no decréscimo da população escolar. No grupo etário 

dos 18 a 25 anos, mais de 75% da população tem habilitações superiores ao 3º ciclo do ensino 

básico, dos quais se destacam médias entre os 32% e 40% de frequência de ensino superior. 

Regista-se cerca de 25.000 alunos no Município X que estão distribuídos pelas 42 IPSS; 

7 Agrupamentos de Escolas que dispõem de 50 escolas do 1º Ciclo, 8 escolas EB 2,3 e 3 escolas 
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secundárias; 3 escolas profissionais e mais uma profissional artística. Trata-se de um concelho, 

onde se regista uma elevada taxa de cobertura, em todos os graus de ensino (dados do ano letivo 

2014/2015, in Carta Educativa, 2016). 

1.3. O Agrupamento de escolas e seu enquadramento local 

O AEZ situa-se na freguesia Z que, a partir da década de setenta se transformou num 

importante polo industrial, com a criação de empresas, associações e instituições, 

impulsionando o crescimento demográfico e económico e permitindo a criação de condições 

para a sua elevação à categoria de Vila, por lei aprovada na Assembleia da República, em 3 de 

julho de 1986.  

A vila é hoje um espaço industrializado, onde se encontra um grande número de 

empresas. É uma terra onde se vive num ambiente relativamente conservado, cuja paisagem 

ainda é predominantemente rural.  

Ao nível do apoio social destaca-se a Creche, o Jardim de Infância, o Centro de Dia, o 

Lar de Idosos, o Centro Social de Educação, com apoio à infância; o Núcleo da Cruz Vermelha, 

com apoio sobretudo a doentes e idosos. A população dispõe, ainda, de um edifício, onde 

funciona a Extensão de Saúde, bem como a sede da Junta de Freguesia, a Casa Mortuária e o 

Posto de Correios. 

Ao nível cultural e desportivo a população revê-se no seu Rancho Etnográfico, recebe 

mensalmente o Jornal “Viver…”, editado pelo Clube de Cultura e Desporto que também 

dinamiza a escola de iniciação musical e o atletismo, com equipas em todos os escalões de 

formação, incluindo os seniores. A vila dispõe de um campo de jogos, pertença do Grupo 

Desportivo local. 

Ao nível do ensino construíram-se várias escolas primárias e a instalação, na década de 

80, da Escola do ciclo, hoje EB 2,3 da freguesia Z e escola sede do AEZ, com escolaridade até 

ao 9º ano de escolaridade representou um passo importante na área da educação. 

O AEZ é composto por nove estabelecimentos de ensino, nomeadamente uma Eb2,3 de 

Z, três Jardins de Infância e cinco EB1, com quatro jardins de Infância. Conta com cerca de mil 

e quinhentos alunos, cem professores e sessenta funcionários, sendo cinquenta e três assistentes 

operacionais e sete assistentes técnicos. 
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A Missão do AEZ é promover a construção de uma escola cidadã e democrática que 

reconheça a autonomia pessoal, a dignidade, os direitos humanos e os valores democráticos, 

tendo em vista o desenvolvimento de um ensino de excelência, desde a educação pré-escolar 

até ao final do 3º ciclo. “Pretende-se uma escola que promova o êxito educativo, valorizando e 

rentabilizando as capacidades e competências dos alunos, tendo como objetivo reduzir 

desigualdades de oportunidades (In Projeto Educativo do AEZ, 2017). 

Numa análise SWOT à realidade do AEZ, identificam-se como pontos fortes a elevada 

taxa de cobertura do concelho em todos os graus de ensino; percentagens de sucesso, 

materializadas nas taxas de transição/aprovação, relativamente elevadas; taxa de abandono 

inexistente; resultados na avaliação externa do agrupamento muito satisfatórios; como pontos 

fracos registam-se os resultados dos exames nacionais ligeiramente abaixo ou alinhados com 

as médias nacionais; desvios entre resultados internos e exames nacionais que são elevados, 

nalguns casos. Enquanto oportunidades e riscos destaca-se a inserção num concelho dinâmico 

no setor educativo; esforço crescente na manutenção dos edifícios/espaços da escola sede; 

contração do número de alunos; agregados familiares carenciados a nível socioeconómico (In 

Projeto Educativo do AEZ, 2017).  

Tendo em conta este diagnóstico, o AEZ desenvolve o Plano de Melhoria 2013/2017, 

cujo objetivo é contribuir para a melhoria das competências académicas e sociais dos alunos, 

trabalhando articuladamente em duas dimensões: Elevados Padrões Académicos e 

Aprendizagem Ativa, com um conjunto de ações estruturadas à volta de dois eixos principais: 

projetos gerados pelo próprio Agrupamento e por outros, decorrentes de parcerias com 

entidades externas.  

Relativamente à primeira dimensão, a aposta é continuar o trabalho de monitorização 

dos resultados e melhorá-los, nomeadamente os resultados da avaliação externa a Português no 

6º e 9º ano. A segunda dimensão pressupõe o desenvolvimento de processos de ensino centrados 

no envolvimento ativo dos alunos na sua aprendizagem, promovendo a sua autonomia. 

A qualidade das aprendizagens é aferida, tendo em conta as percentagens de sucesso, 

materializadas nas taxas de transição/aprovação, que são relativamente elevadas em quase todos 

os anos; os resultados nos exames nacionais são ligeiramente abaixo ou alinhados com as 

médias nacionais; os desvios entre resultados internos e exames nacionais são, nalguns casos, 

demasiado grandes e as taxas de abandono são residuais. Os resultados na avaliação externa, 

apesar de serem muito satisfatórios, apostam para a necessidade de aprofundar as razões 
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explicativas do fraco desempenho dos alunos nas provas de avaliação externa da disciplina de 

Português; analisar a informação, com vista a avaliar as estratégias implementadas no Plano de 

Melhoria; generalizar as práticas de diferenciação pedagógica e criar dispositivos de 

identificação e apoio aos alunos com capacidades excecionais. 

O Plano Anual de Atividades do AEZ é elaborado, através dos contributos dos 

departamentos curriculares, onde constam as atividades a realizar no decorrer do ano letivo, 

devidamente articuladas com os objetivos do Projeto Educativo, direcionadas para as Elevados 

Padrões Académicos e Aprendizagem Ativas. 

O Plano de Formação contempla as necessidades de formação do pessoal docente e não 

docente, tendo em consideração as áreas prioritárias do AEZ. 

Os programas e projetos em desenvolvimento são de áreas diversas, como o Projeto de 

Educação para a Saúde, Ateliês da Educação Especial, Plano de Ação Tutorial, Desporto 

Escolar, Clubes, Projeto de Intervenção Escolar e Vocacional, Empresa na Escola, Biblioteca 

Escolar, Plano Tecnológico da Educação, Projeto de Avaliação Interna, etc. 

Desenvolve ainda outros, decorrentes das parcerias estabelecidas, nomeadamente com 

o Município, como os projetos Crescer a Brincar, Educação para a Saúde, Litteratus, Projeto

Concelhio de Educação Parental, Intervenção Escolar e Vocacional, Observatório de Melhoria 

e da Eficácia da Escola, Viagens pelo Património Cultural, etc. 

Regista-se, igualmente, a parceria com o Centro de Saúde, ao nível da formação de 

professores e da educação para a sexualidade, no âmbito do programa PRESSE; Projeto Saúde 

Oral; articulação com o Projeto de Ação Tutorial; monitorização ao consumo de tabaco na 

escola e sinalização dos jovens com necessidades especiais de saúde.  

Outras parcerias são estabelecidas com entidades públicas e privadas, no sentido de 

reforçar a ligação do AEZ à comunidade envolvente, nomeadamente com a Biblioteca 

Municipal, Rede de Bibliotecas Escolares, Ensino Articulado da Música, Universidade…, no 

acompanhamento do trabalho desenvolvido pela equipa da Avaliação Interna, no âmbito do 

Observatório de Melhoria e Eficácia da Escola, de uma Universidade, Casa do Professor, 

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário e Casa da Juventude com o 

Programa de Voluntariado.  

Enquanto parceiro privilegiado do AEZ destaca-se o Município X que, para além do seu 

envolvimento e apoio nos projetos e programas já referidos, apoia outras atividades, como a 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

262 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

atribuição de prémios aos melhores alunos, patrocínio de visitas de estudo, oferta de material 

de laboratório, etc. 

 

2. O Município X e sua visão estratégica 

 

É no Departamento de Desenvolvimento Social do Município que está integrada a 

Divisão de Educação. A direção é regulada por regras e ações deliberadas que visam concretizar 

objetivos pré-definidos, correspondendo a decisões políticas que se traduzem no 

desenvolvimento de um conjunto de ações dos diversos intervenientes/colaboradores. 

O esquema organizacional dos seus serviços é em cadeia, revelando que as direções 

municipais, os departamentos, as divisões e os gabinetes estão dispostos sequencialmente, em 

forma piramidal, com uma orientação do topo para a base (Lima, 2007), obedecendo a uma 

lógica de subordinação sucessiva, com poder decrescente a partir do topo. 

Esta caracterização da organização do Município X enquadra-se nos modelos 

burocráticos de inspiração weberiana, em que se destaca a estrutura hierárquica de autoridade 

legal, inerente ao posto hierárquico, a orientação da organização para a consecução de objetivos, 

a divisão e a especialização do trabalho, a existência de regulamentos, as relações impessoais, 

para assegurar a neutralidade e a progressão pelo mérito. O objetivo da gestão é controlar a 

organização, no sentido de garantir que as diferentes partes atuem num só sentido, visando dar 

cumprimento aos objetivos definidos, recorrendo-se a mecanismos de ordem burocrática, como 

a definição de regras uniformes e universais, observação de padrões de desempenho, emissão 

de ordens de serviço, supervisão da ação dos membros e das unidades organizacionais, 

realização de auditorias, etc.  

A Câmara Municipal é o órgão executivo colegial deliberativo, cujas competências são 

as constantes no artigo n.º 65 da Lei nº 5-A de 11 de janeiro de 2002. O executivo é constituído 

pelo presidente, vice-presidente e vereadores eleitos, tendo sido atribuídos os pelouros 

municipais aos eleitos pela coligação partidária afeta ao poder dominante local. 

A Assembleia Municipal é o órgão colegial deliberativo do Município X que tem como 

competências, entre outras, aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, aprovar as 

taxas, bem como acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, dos serviços 

municipalizados e das empresas locais. Este órgão é constituído por 35 cidadãos eleitos pelo 
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colégio eleitoral, os deputados municipais, bem como os 34 presidentes de junta de 

freguesia.  Estão representados os diferentes grupos municipais, nomeadamente 37 elementos 

do PSD, 13 elementos do PS, 9 do CDS/PP, 8 Independentes, 1 da CDU e 1 do BE. 

O Município X, baseado na estratégia Europa 2020 (estratégia da União Europeia para 

o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo), assume o desafio de fomentar as ações que

são essenciais para o seu desenvolvimento, numa lógica integrada de intervenção concelhia, 

promovendo a participação ativa da comunidade na elaboração do Plano Estratégico, para o 

período 2014-2025. 

Nesse documento pode ler-se: 

A visão estratégica fixou-se nas principais caraterísticas funcionais e culturais 

presentes no território por se associarem a uma identidade partilhada, uma marca, 

representando os valores que serão potenciados, subindo um novo patamar na 

cadeia de valor, e que terão um papel crítico enquanto motores de 

desenvolvimento de fatores específicos do concelho, estimulando ou 

consolidando traços identitários que o território quer ter no futuro, e apresentando 

as vantagens competitivas e colaborativas que poderão gerar (Plano 

Estratégico...2014 - 2025 do Município X). 

Neste sentido, a concretização das linhas estratégicas de desenvolvimento definidas nas 

Grandes Opções do Plano (GOP, 2017) determina um conjunto de programas que enquadram 

as medidas políticas, preconizadas nas suas diversas áreas de responsabilidade. Conforme o 

descrito no respetivo documento, o Município X “prosseguirá com a implementação de medidas 

que visam o desenvolvimento de uma educação de qualidade, assegurando a equidade de acesso 

e a aprendizagem ao longo da vida”, evidenciando, assim, uma visão prioritária na garantia da 

igualdade de oportunidades no acesso à educação e no aumento das qualificações da população 

ao longo da vida. Tais medidas enquadram-se no domínio da Ação Social Escolar (ASE) e 

traduzem-se na disponibilização dos manuais escolares a todos os alunos que frequentam as 

escolas do 1º CEB; na atribuição de apoios para aquisição de material escolar aos alunos 

posicionados nos escalões 1 e 2 de abono de família; organização dos transportes escolares; 

promoção da alimentação saudável, em estreita articulação com os estabelecimentos de ensino 

e outras entidades locais, abrangendo o fornecimento de refeições gratuitas ou comparticipadas, 
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a distribuição gratuita de fruta escolar e lanches saudáveis, de acordo com os programas de 

educação alimentar, saúde e higiene alimentares.  

 

2.1. A Rede Local de Educação e Formação 

 

A partir de 2007, os Cursos Profissionais e a restante oferta profissionalizante passaram 

a ser alvo de concertação conjunta, através da cooperação e articulação entre as diversas 

entidades formadoras, tendo-se formalizado a Rede Local de Educação e Formação (RLEF), 

cujos objetivos são aumentar a eficácia do sistema de educação, direcionar a oferta educativa, 

tendo em conta as necessidades das populações e do mercado de trabalho, adotar práticas e 

medidas locais de combate ao insucesso, ao absentismo e ao abandono escolar e aumentar o 

nível de qualificação dos adultos ativos, incentivando a formação ao longo da vida (Grandes 

Opções do Plano – GOP/2017, do Município X).  

A RLEF é um órgão consultivo do Município X e das instituições públicas e privadas 

não lucrativas, estando envolvidas trinta e três nos processos de educação e formação, numa 

atitude concertada na definição de objetivos, ações e metas a alcançar, relativamente ao sucesso 

educativo dos alunos. Desenvolve um trabalho em rede, em torno da gestão local da educação, 

assente nos princípios de Coordenação Aberta; Parceria; Territorialização; Transversalidade; 

Participação; Subsidiariedade; Autonomia das partes e Responsabilidade. 

Este órgão articula-se com o CME e com os órgãos de gestão das diversas entidades, 

nomeadamente na elaboração dos projetos educativos e de formação. É composto por atores 

coletivos e é Uni-institucional, pois todos os membros pertencem a um domínio institucional. 

Integram este órgão, o Município X, a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e o Centro 

de Emprego e Formação Profissional que coordenam e, ainda, os Agrupamentos de Escolas do 

concelho; as Escolas Profissionais; Escolas com Contrato de Associação; a Federação 

Concelhia das Associações de Pais; as Entidades Formadoras Certificadas e as Escolas 

Tecnológicas e os Estabelecimentos de Ensino Superior.  

Na Nota Justificativa do Protocolo de Cooperação da RLEF, para o período 2013-2017, 

pode ler-se  

 

Considerando o percurso ao longo dos anos e o potencial criado em direção a um 

“Município Educador” propõe-se com este Protocolo de Cooperação para o 
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período 2013-2017, estabilizar e formalizar o patamar alcançado de coordenação 

entre os diversos intervenientes (…) e definir novos objetivos e metas, o que só 

será possível mediante a intervenção articulada e sustentada de todas as entidades. 

Este órgão reúne pelo menos uma vez por mês. Organiza-se no Plenário Geral, na 

Comissão Concelhia de Educação e Formação e nos Grupos Temáticos de Trabalho. O Plenário 

Geral assume-se ao nível deliberativo, a Comissão Concelhia de Educação e Formação assume-

se enquanto núcleo coordenador e os Grupos Temáticos de Trabalho operacionalizam, ou seja, 

elaboram a proposta do Plano de Formação Integrado para o concelho, em domínios 

específicos, como na atualização do Diagnóstico Concelhio de Necessidades de Formação, 

avaliam os resultados específicos alcançados, identificam os constrangimentos e apresentam as 

propostas de melhoria.  

2.2. O Conselho Municipal da Educação 

O CME é um organismo de coordenação e consulta ao nível municipal, tendo as suas 

competências reforçadas e os seus pareceres podem assumir um valor jurídico vinculativo, pelo 

facto do Município X ter celebrado o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, no âmbito do PAE, ao abrigo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do Decreto-

lei 30/2015, de 12 de fevereiro, existindo um nível mais aprofundado de descentralização 

administrativa (Art.º 9º, nº2), nomeadamente nas áreas: 

a) Plano Estratégico Educativo Municipal;

b) Participação do Município em projetos e programas educativos de âmbito

intermunicipal; 

c) Medidas de promoção do sucesso escolar e prevenção do abandono escolar precoce.

O CME é constituído pelos seguintes elementos: 

- Presidente da Câmara Municipal (que preside);

- Presidente da Assembleia Municipal;

-Vereador da Educação (que substitui o Presidente da Câmara nas suas ausências e

impedimentos); 

- Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares;
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- Representantes das duas Instituições de Ensino Superior Privado existentes no 

concelho; 

 -Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público; 

- Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público; 

- Representante da Educação Pré-escolar Pública; 

- Representante dos Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário Privados; 

- Representantes das Associações de Pais (dois); 

- Representante das Associações de Estudantes; 

- Representante das Instituições Sociais de Solidariedade Social; 

- Representante dos Serviços Públicos de Saúde; 

- Representante dos Serviços de Segurança Social; 

- Representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

- Representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e Desporto; 

- Representante da Guarda Nacional Republicana; 

- Representante da Polícia de Segurança Pública; 

- Representante do Conselho Municipal da Juventude; 

- Diretores dos Agrupamentos de Escolas do concelho; 

- Representante do Ensino Profissional; 

- Representante da Associação Comercial e Industrial; 

- Representante das Entidades Formadoras Certificadas. 

 

2.3. O Plano Municipal de Melhoria e Eficácia da Escola   

 

No documento Grandes Opções do Plano de 2016, salienta-se a necessidade Município 

X desenvolver um Plano Municipal para a Melhoria e Eficácia das Escolas (PMMEE), com o 

objetivo de resolver mais eficazmente os problemas, ao nível da educação do concelho. 

As razões subjacentes à sua elaboração relacionam-se com o facto de as escolas 

apresentarem um contexto social bastante homogéneo, em todo o território concelhio, com 

problemas e constrangimentos muito similares, cujas respostas podem, igualmente, ser 

semelhantes. O PMMEE afigura-se como estratégia concertada, privilegiando as parcerias com 

entidades de ensino superior e comunidade envolvente. Tem sido apresentado em vários 
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Municípios, a pedido destes, e de académicos que estão a elaborar Projetos Educativos Locais, 

como exemplo de boas práticas, na área da Educação (PMMEE do Município X, 2011). 

O PMMEE surge na sequência da criação do Observatório da Melhoria e Eficácia da 

Escola (OMEE), em 2009, através do protocolo assinado entre o ME, uma Fundação e o 

Município X, com o objetivo de apoiar as escolas do concelho, no “desenvolvimento, 

monitorização e avaliação de planos de melhoria da escola, desenvolvendo investigação 

relevante para o domínio da melhoria e da eficácia da escola e domínios afins” (OMEE, 2009). 

É apresentado como sendo uma mais-valia para as escolas, 

com estratégias empiricamente validadas, privilegiando o desenvolvimento de 

competências essenciais para a melhoria dos resultados académicos dos alunos, 

para o combate ao insucesso e abandono escolar e para o desenvolvimento 

psicossocial dos alunos e comunidade educativa, mais ajustado em relação à 

escola, valorizando o papel dos pais, professores e alunos na melhoria contínua 

da mesma (OMEE, 2010).  

Durante o ano letivo 2012/2013, a equipa do OMEE monitorizou e avaliou todos os 

PMEE dos AE do concelho, resultando na reformulação dos mesmos e do PMMEE, com o qual 

o Município X foi galardoado, nesse mesmo ano, com o segundo prémio na categoria de

“Melhor Município do País para Estudar”, no âmbito dos “Prémios de Reconhecimento à 

Educação 2011/2012” – Fórum Escolas para o Século XXI. 

2.4. O Plano Estratégico Educativo Municipal 

É a partir de 2009 que o Plano Estratégico Educativo Municipal (PEEM), anteriormente 

designado Projeto Educativo Local, iniciou as suas ações, com a parceria estabelecida com uma 

equipa de investigadores de uma Universidade, assumindo uma relevância fundamental, 

enquanto instrumento de gestão estratégica que traduzirá a ação do Município em 

termos de políticas educativas, articulando-a com todos os agentes do território, 

as escolas, mas também com a sociedade civil, no pressuposto de que o conceito 

de educação deve ser entendido de uma forma ampla e abrangente, envolvendo 
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todas as oportunidades de educação formal, não formal e informal – (PEEM, 

2016). 

 

A primeira fase destinou-se à revisão da Carta Educativa de 2ª Geração, com a recolha 

de uma série de dados junto das escolas, assim como a realização de inúmeras reuniões com o 

executivo camarário e os vários departamentos, escolas, associações, empresas, juntas de 

freguesia, associações de pais. Foram analisados os vários documentos, instrumentos e 

estruturas de gestão do Município em geral, e da educação em particular, nomeadamente a Carta 

Educativa (CE), homologada a 29 de maio de 2007. Em 2016 foi apresentada a atualização da 

CE, com a respetiva monitorização e a projeção da população escolar até 2030. 

Nesse mesmo ano foi apresentado o documento de trabalho do Plano Estratégico 

Educativo Municipal (PEEM) à comunidade educativa, (escolas associações, empresas, 

entidades culturais, desportivas, associações de pais, Conselho Municipal de Juventude, vários 

departamentos do Município, Comissões Interfreguesias), cujo objetivo foi recolher contributos 

para a construção do Plano de Ação do Projeto Estratégico Educativo Municipal (In Quadro de 

Referência Estratégica da Atividade do Município X – 2016). Este documento esteve em 

discussão pública e foi aprovado 2017, no CME, na Câmara e na Assembleia Municipal. 

As dimensões-chaves do projeto PEEM são: 

 - Construir um sistema formativo integrado com a participação da Autarquia, dos 

estabelecimentos de ensino, dos pais, das estruturas empresariais, do movimento associativo, 

dos agentes de desenvolvimento local, entre outros;   

 - Contribuir para que o papel da escola no território seja transformador, fomentando a 

igualdade de acesso e sucesso, em torno de um projeto de responsabilidades democráticas, 

cívicas, sociais, culturais e educativas; 

 - Criar condições para que as pessoas tenham oportunidades em todos os espaços e ao 

longo da vida.  

Nesse sentido foram definidos os seguintes objetivos:  

 - Reorganizar e requalificar o Parque Escolar, adaptando-o às necessidades do território 

(ampliação, remodelação e reconversão de alguns estabelecimentos de ensino); 

  - Promover o Sucesso Educativo, tendo por base uma visão holística da educação, 

tendo como instrumento de trabalho o Plano Municipal de Melhoria e Eficácia da Escola; 
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- Estabelecer uma sólida ligação entre as competências dos trabalhadores e as

necessidades das empresas, numa lógica de educação e formação ao longo da vida; 

- Reforçar o domínio da cultura e coesão social do território garantindo a igualdade de

direitos e oportunidades a todos os cidadãos; 

- Implementar estratégias que fomentem a inovação e competitividade;

- Potenciar novas lógicas de cooperação e governança na educação.

O PEEM, bem como a CE são atualizados pelo Município, até ao final do primeiro ano 

letivo completo, de vigência do Programa Aproximar, conforme Cláusula 12.ª do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências – Contrato de Educação e Formação 

Municipal. Conforme a Cláusula 11.ª, o PEEM deverá contemplar o diagnóstico municipal, as 

linhas gerais de ação e as respetivas metas de melhoria de desempenho educativo, estratégias, 

atividades, recursos e respetiva calendarização. 

Após a sua aprovação pelo Município, os Projetos Educativos de cada AE são ajustados, 

no prazo de três meses.  

2.5. O “Programa Aproximar Educação” 

A partir do ano de 2015 surge o PAE, nos termos do Contrato Interadministrativo de 

Transferência de Competências, entre o Estado e os Municípios aderentes, como foi o caso do 

Município X. 

Entre o então MEC e o Município X é celebrado o Contrato, em 18 de maio de 2015, 

tendo entrado em vigor em 2 de setembro de 2015. 

Inscrevem-se como documentos base do PAE, o Memorando de Trabalho, o Anexo ao 

Contrato - Modelo de Financiamento, o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências e a Matriz de Responsabilidades (Anexo II do Contrato).  

O Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, elaborado pelo Governo 

concretiza a delegação de competências do ME para o Município X e regula o exercício de 

competências deste e dos AE, ao nível da gestão curricular, pedagógica, de pessoal não docente, 

financeira e de equipamentos e infraestruturas. 

O Contrato tem um período de vigência de quatro anos e, ao longo deste período é 

monitorizado por uma Comissão de Acompanhamento (CA) do respetivo Contrato. O Modelo 
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de Financiamento foi elaborado pelo ME, sustentado na proporção de “valor por aluno” e a 

Matriz de Responsabilidades foi elaborada por uma Universidade. 

As competências então delegadas podem ser avocadas pelo ME, como é referido no 

Preâmbulo e nas Cláusulas7.ª, 10.ª e 53.ª. do respetivo Contrato.  
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CAPÍTULO VII – ANÁLISE DOS DADOS 
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Qualquer pesquisa empírica perde o seu sentido, se considerarmos a simples posse de 

dados até aí recolhidos, como o términus do projeto de investigação, porque os dados no seu 

estado bruto comparam-se, simplesmente, a fragmentos de informação, sem qualquer 

significado para o investigador. Necessitam de serem analisados e interpretados, adquirirem 

significação que advém da construção do sentido integral das representações dos participantes. 

O método mais ajustado ao tratamento de dados foi a análise de conteúdo que permitiu 

a sua hermenêutica e compreensão e, assim, decifrar criticamente o sentido que lhe subjaz, 

tendo em conta o espaço multidimensional de análise, tarefa que seria efetuada através do 

encadeamento das informações recolhidas através das diversas técnicas utilizadas ao longo 

deste estudo. 

Assim, a nossa recolha de dados realizou-se durante o ano de 2018 e parte do ano de 

2019, tendo-se feito uso da análise documental, nomeadamente do Contrato do PAE, da Matriz 

de Responsabilidades, dos Relatórios da Comissão de Acompanhamento, do PE e, ainda, das 

atas de reuniões do Conselho Geral, do CME, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

A sua análise e interpretação permitiu-nos criar um entendimento sobre a realidade em estudo, 

na medida em que obedecem a determinadas normas de orientação que influenciam o 

funcionamento e as práticas de gestão do Município X e do AEZ. Recorremos também à 

entrevista semiestruturada, realizada a alguns interlocutores com cargos, e do inquérito por 

questionário, enviado a todos os docentes sem cargos a do AEZ.  

A primeira, que mais não é que uma recolha de dados que já existem impressos nos 

documentos, produz informações que vão no sentido de se conhecerem as caraterísticas das 

organizações enquanto tal mas, também, a natureza dos processos e das práticas decisórias 

implicadas na gestão organizacional, fornecendo-nos indicações sobre as bases teóricas em que 

se fundamentam. Tal informação permitiu complementar o conhecimento que obtivemos a 

partir da entrevista semiestruturada e do inquérito por questionário, aumentando assim a 

objetividade da interpretação, prevenindo algum subjetivismo que poderia existir da 

parcialidade de uma única técnica de recolha de dados (Cohen, Manion, 1990).  

Recorremos à análise de conteúdo, como técnica de análise e interpretação de todos os 

dados recolhidos. Dada a extensão quer da entrevista, quer do inquérito por questionário, a 

nossa opção foi no sentido de, num primeiro momento apresentar e interpretar os dados 

separadamente. Num segundo momento, procedemos à respetiva triangulação, endereçada, 

desde já, às considerações finais deste estudo. 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

274 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

 

1. Das atas dos órgãos do Município e do AE 

 

A adesão ao PAE mereceu parecer favorável, em sede do CME do Município X (Ata da 

reunião do CME, de 18 de março de 2015), dando-se cumprimento ao estabelecido na Cláusula 

14ª do respetivo Contrato. Regista-se, assim, um reforço das competências deste órgão que 

deixa de ser apenas um espaço institucional de consulta, passando a ter obrigatoriedade de 

pronúncia e poder de decisão vinculativa.  

Também no Conselho Geral do AEZ foi emitido parecer positivo por unanimidade, 

numa reunião convocada para o efeito. Não estiveram presentes nessa reunião os representantes 

do pessoal docente, dos encarregados de educação e das instituições locais cooptadas (ata n.º 

treze, de 5 de março de 2015). Numa reunião anterior, o assunto foi abordado pela Diretora que 

explicou como o processo se tem desenvolvido nas reuniões realizadas com outros diretores e 

a Autarquia, em que solicitou ao representante desta, para explicar a Matriz de 

Responsabilidades e fazer o ponto de situação das negociações. Os presentes concluíram que, 

para o processo se concretizar teria de haver capacidade de negociação de ambas as partes, 

Ministério e Autarquia, salvaguardando sempre mais autonomia para os agrupamentos de 

escolas (ata de 19 de janeiro de 2015). 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do Contrato de Educação e Formação 

Municipal e conceder poderes ao Presidente da Câmara Municipal para, em nome do 

Município, outorgar o referido Contrato. Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta 

apresentada e remetê-la à Assembleia Municipal, com a abstenção dos vereadores do partido 

político diferente da coligação partidária do Executivo Camarário (Ata da Reunião Pública 

Ordinária da Câmara Municipal de 2 de abril de 2015).  

Em Assembleia Municipal, a proposta foi aprovada por maioria, com cinquenta votos a 

favor, dos deputados dos partidos afetos ao poder político dominante, onze abstenções e dois 

votos contra (Ata da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2015).  
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2. Dos Relatórios de Vigência do Contrato

O Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências é monitorizado por uma 

Comissão de Acompanhamento (CA), constituída por três representantes designados pelo ME, 

um representante do membro do Governo responsável pelas autarquias locais, dois 

representantes do Município e os diretores dos AE, de acordo com a cláusula 43ª do respetivo 

Contrato.  

A CA tem como competências fazer um acompanhamento do desenvolvimento do PAE 

e elaborar um relatório de avaliação do projeto-piloto, no prazo estabelecido na Cláusula 48.ª 

do Contrato. A monitorização de todo o processo é feita através de uma plataforma eletrónica 

do ME, a que o Município tem acesso, para apresentação de todos os dados, em tempo real. 

A CA é presidida por um dos representantes do ME, e reúne ordinariamente no final de 

cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocada por qualquer uma das Partes. 

Funcionou regularmente até 2016, momento a partir do qual deixou de contar com a presença 

dos representantes do ME nas respetivas reuniões. 

Da leitura dos dois Relatórios de progresso da execução do Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências - Contrato de Educação e Formação (Cláusula 44ª), regista-se 

uma análise à sua execução, ao nível da autonomia dos AE, da Matriz de Responsabilidades, 

nas áreas de recursos humanos, administrativa e financeira, documentos estratégicos e 

monitorização de resultados alcançados. 

2.1. Do 1.º Relatório de Acompanhamento 

No 1.º Relatório regista-se que, ao nível da autonomia dos AE, estes sentem que 

perderam autonomia, uma vez que a gestão administrativa e financeira foi transferida para o 

Município e têm surgido problemas contabilísticos, havendo a necessidade de se melhorar os 

canais de comunicação, bem como a operacionalização da plataforma BI MEC, proceder às 

atualizações dos valores de transferência, de acordo com as execuções das despesas correntes e 

de recursos humanos do ano n-1, maior celeridade nos processos de entrega de verbas ao 

Tesouro e a requisição de verbas transferidas para a FF 129, por parte dos AE. Também em 

relação aos contratos a transitar e despesas a realizar, verificaram-se vários constrangimentos, 
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tendo o Município acordado com os AE a transferência de verbas, de forma a garantir o normal 

funcionamento dos agrupamentos de escolas. O processo de aquisição de bens, também não 

tem sido o mais célere, por várias razões, nomeadamente pelas quantidades e diversidade de 

bens, inexistência de gestão de stocks de bens nos AE, demora na elaboração das requisições e 

inadequação à dinâmica das escolas e respetivos serviços administrativos.  

Em relação aos recursos humanos, numa primeira fase da operacionalização do Contrato 

iniciado a 1 de setembro de 2015, registou-se a passagem, em regime de mobilidade, de 359 

elementos do PND e, numa segunda fase, no decurso do ano 2016, o Município procedeu à 

abertura de um concurso para 91 postos de trabalho, o que foi registado como ponto positivo. 

Ao nível pedagógico refere-se que os AE já integram várias estruturas organizacionais 

concelhias, como o PMMEE, RLEF, verificando-se dificuldades de implementação dos seus 

próprios projetos, correndo-se o risco de uniformização dos AE e, consequente, perda da sua 

identidade. A articulação entre os AE e o Município, realizada através de várias reuniões levou 

à saturação dos intervenientes e receio de perda de identidade das escolas. A uniformização dos 

processos de avaliação interna é registada como aspeto positivo, pois facilitará a sua 

monitorização, permitindo uma aferição mais rigorosa das aprendizagens dos alunos e 

avaliação dos AE. Os referenciais, instrumentos de autoavaliação e monitorização dos 

resultados de todos os AE estão a ser elaborados, com a supervisão do Município e apoio de 

uma Universidade.  

Ao nível do planeamento estratégico, é referido que o trabalho colaborativo 

desenvolvido na RLEF facilitou a implementação da rede escolar e da oferta educativa e 

formativa, apesar dos constrangimentos encontrados na definição da rede para o ano letivo 

2016/2017, registando-se a necessidade de se fazer uma clara distinção das competências do 

Município e a sua articulação com o ME. 

Relativamente à Matriz de Responsabilidades é referido que está a ser implementada e 

que os AE têm sido ouvidos com regularidade, em relação às políticas educativas, à gestão de 

recursos humanos e materiais, ao PEEM e à atualização da Carta Educativa.  

Em relação à manutenção dos edifícios, observa-se que há um grande processo a 

desenvolver e que se deve assegurar o cumprimento do estabelecido na Cláusula 17.ª do 

Contrato Interadministrativo, de modo a que, a Parque Escolar assuma as suas 

responsabilidades, evitando situações do passado, não devidamente resolvidas. 
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A relação escola/comunidade mantém-se no formato já instituído, em que os sistemas 

de comunicação dos AE com os alunos, encarregados de educação e com a comunidade 

educativa são suficientes e adequados. 

De acordo com as conclusões do Relatório, o balanço do ano zero do Contrato foi 

registado por todos como muito positivo. Os pontos fortes apontados foram a articulação, 

celeridade e proximidade nas decisões e a afetação de assistentes operacionais nos AE. Como 

pontos fracos, apontou-se a articulação das competências delegadas pelo ME e o processo de 

aquisição de bens. 

Como recomendações de melhoria na execução do Contrato, regista-se a necessidade: 

- Do ME respeitar a matriz de responsabilidades, conforme exarado em Contrato,

nomeadamente na auscultação da comunidade local, na definição da rede educativa e formativa 

e na constituição de turmas;  

- Do ME e o Município trabalharem nos planos de reabilitação dos edifícios não

transferidos, de acordo com o n.º 2, da Cláusula 16.ª do Contrato; 

- Do ME cumprir, atempadamente, com a colocação de pessoal não docente para apoio

e acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, de acordo com o n.º 

16, da Cláusula 19.ª do Contrato;  

- Do ME cumprir com os rácios, de acordo com os indicadores europeus, para a

colocação de técnicos superiores de psicologia, conforme descrito nos números 18 e 19, da 

Cláusula 19.ª do Contrato;  

- De maior articulação na execução do Contrato entre o ME e o Município;

- Do ME colocar à disposição do Município a plataforma eletrónica de execução do

Contrato; 

- Do Município delegar nos AE a gestão e a componente financeira da totalidade dos

Blocos, com exceção do Bloco C; 

- Da criação de um grupo de trabalho, para propor ao Governo a alteração da Portaria

1049A/2008, de 16 de setembro, atualizada pela Portaria 29/2015, de 12 de fevereiro.  

(In Relatório de progresso da execução do Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências, do 1ºAno de vigência 2016 – 13/10/2016) 
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2.2. Do 2.º Relatório de Acompanhamento  

 

O Relatório do 2.º ano de Vigência do Contrato reflete uma análise mais genérica à 

execução do respetivo Contrato, nomeadamente ao nível da autonomia dos AE, da Matriz de 

Responsabilidades e dos documentos estratégicos do Município. 

O Relatório refere que as maiores evidências da execução do Programa são mais ao 

nível da organização financeira e de recursos humanos e que as diversas ações 

concretas/competências descritas na Matriz de Responsabilidades e as obrigações do respetivo 

Contrato estão cumpridas, na quase totalidade, no que concerne aos agentes do território. 

As ações que não estão, ou estão parcialmente cumpridas, são o Plano Estratégico 

Educativo Municipal e a Carta Educativa que ainda não está concluída. Uma outra ação não 

cumprida passa pelo domínio da constituição das turmas, conforme previsto na Matriz de 

Responsabilidades, em que a ação do Município é “aprovar”, mas este ato contínua na ação 

direta do ME.  

Regista-se que duas das recomendações apresentadas no primeiro Relatório foram 

colocadas em prática, nomeadamente a gestão da componente financeira da totalidade dos 

blocos de despesa, por parte dos Agrupamentos de Escolas, com exceção do Bloco C, e a 

inclusão de indicadores de anos anteriores aos da execução do Contrato, nas suas variadas 

vertentes. 

Não foram levadas a efeito seis recomendações, a saber:  

 - Que o ME respeite a Matriz de Responsabilidades, conforme exarado em Contrato, 

nomeadamente na auscultação da comunidade local, na definição da rede educativa e formativa 

e na constituição de turmas;  

 - Que o ME e o Município trabalhem nos planos de reabilitação dos edifícios não 

transferidos, de acordo com o n.º 2, da Cláusula 16.ª, do Contrato;  

 - Que o ME cumpra, atempadamente, com a colocação de pessoal não docente, para 

apoio e acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, de acordo com 

o n.º 16, da Cláusula 19.ª, do Contrato;  

 - Que o ME cumpra com os rácios, de acordo com os indicadores europeus, para a 

colocação de técnicos superiores de psicologia, conforme descrito nos números 18 e 19, da 

Cláusula 19.ª, do Contrato; 

 - Que haja uma maior articulação na execução do Contrato entre o ME e o Município; 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 279 

- Que o ME coloque à disposição a plataforma eletrónica de execução do Contrato.

Como conclusão, é registado como positivo o balanço de execução do Contrato. Foram 

apontados como pontos fortes, as colocações do Pessoal Não Docente, a transferência de verbas 

do Município para os AE, Fonte de Financiamento 129 e ASE, a operacionalização de projetos 

pedagógicos, tendo em vista a melhoria do sucesso educativo, com o apoio/monitorização 

externa que os coloca num elevado patamar de qualidade educativa. Como pontos fracos 

apontou-se a articulação das competências delegadas pelo ME, nomeadamente a definição da 

rede escolar e da oferta educativa e formativa; incumprimento da cláusula 16.º do Contrato, 

nomeadamente o ponto 2, pois não existe um plano de reabilitação das escolas básica e 

secundária a transferir, após reabilitação, e a falta de recursos humanos, ao nível da educação 

especial. 

Como recomendações de melhoria na execução do Contrato, regista-se a necessidade 

de: 

- Respeitar a Matriz de Responsabilidades, nomeadamente na auscultação da

comunidade local na articulação e definição da rede educativa e formativa e na constituição de 

turmas;  

- Dotar os estabelecimentos de ensino de técnicos especializados e de assistentes

operacionais, para apoio e acompanhamento de crianças e alunos com necessidades educativas 

especiais;  

- Dotar os estabelecimentos de recursos humanos especializados, nomeadamente ao

nível dos serviços de psicologia e orientação, de acordo com os indicadores europeus, bem 

como outros técnicos especializados, nas áreas do serviço social e animação;  

- Iniciar o processo de reabilitação dos estabelecimentos de ensino dos 2.º, 3.º ciclos e

secundário; 

- Alterar a Portaria de definição de rácios de pessoal não docente, nomeadamente ao

nível de assistentes operacionais, introduzindo novos critérios de apuramento de rácios, desde 

a componente de apoio à família, às áreas dos edifícios escolares e possibilidade de mecanismos 

de compensação, para atestados de longa duração, bem como uma resposta mais célere e eficaz 

de recursos de apoio a crianças com Necessidades Educativas Especiais.   

(In Relatório de progresso da execução do Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências, do 2ºAno de vigência 2017 – 14/07/2017) 
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2.3. Das entrevistas  

 

Realizada a categorização dos dados, segue-se a interpretação dos resultados que, 

sempre que possível, convoca o quadro teórico do trabalho de investigação. 

Nesse sentido, apresentam-se os dados obtidos através da entrevista, organizados de 

acordo com a estrutura do respetivo guião. 

Assim, os blocos I e II do guião respeitam a validação da entrevista e o perfil dos 

entrevistados, dados já apresentados na caracterização dos participantes do nosso estudo. 

No bloco III – “O papel do Estado e a descentralização de competências, ao nível da 

educação”, importava conhecer as representações dos atores educativos, face ao “Programa 

Aproximar Educação”, nomeadamente a importância atribuída à educação, no contexto das 

diferentes áreas de intervenção do Município e a opinião sobre a transferência de 

competências/responsabilidades, ao nível da educação, do ME para as autarquias. 

Questionados os entrevistados sobre a importância atribuída à educação, no contexto 

das diferentes áreas de intervenção do Município, constata-se que três elementos afirmaram 

categoricamente que a educação é uma prioridade do concelho e um disse ser muito importante. 

Também se constatou que cinco respondentes foram omissos nas suas respostas.  

 

Quadro n.º 9 - Importância da educação 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Prioridade 3 33,33 75,00

Importantíssimo 1 11,11 25,00

Não Prioridade 0 0,00 0,00

Total (Válido) 4 44,44 100,00

Omissos 5 55,56 -

Total 9 100,00 -  

 

A esse propósito refere o E1: “E por isso dizemos, com toda a propriedade, que a 

educação não é uma prioridade. É a prioridade de X. Porquê? Porque nós vemos que o 

desenvolvimento de um território se faz com as pessoas”. Noutro momento acrescenta: “Mas, 

quando falo da territorialização, implica, necessariamente, todos os agentes do território. Ou 
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seja, não é o Município (…) Mas o presidente da câmara e o vereador vão trabalhar com os 

diretores de escolas, com os responsáveis das comunidades descentralizadas, juntas de 

freguesia, com as associações de pais, com as associações da educação não formal que 

complementam a educação formal. Portanto, e é isto que faz a riqueza do território. E isto é 

que faz com que a descentralização seja realmente uma mais-valia. Porque se for apenas uma 

questão de gestão, de gestão de dinheiros, isso não é mais-valia nenhuma”. 

Da mesma forma, a E3 afirma: “Da forma que este Município já é caracterizado, a nível 

nacional (…) ser uma prática (…) pelo facto de estarmos a trabalhar em rede”. Noutro 

momento acrescenta: “O Município tem uma estratégia muito bem definida e o que pretende 

para a educação. Daí nós estarmos com excelentes resultados” (E3). 

Também a E5 refere: “(…) pelo que vejo, os flyers que estão por aí expostos, mesmo de 

conferências, entrevistas…tudo o que tem a ver com a Autarquia, relacionado com a educação. 

(…) Eu acho que, através da educação, a Autarquia vai conseguir que os jovens não fujam, 

que os de fora entrem que as empresas e outras coisas direcionem os estudos das escolas para 

essas empresas.” 

Por sua vez, de acordo com a E2 “(…) houve sempre uma vontade em X de que a 

educação efetivamente fosse um grande impulsionador da mudança no território, ou seja, a 

educação era o centro da mudança. Se nós queríamos uma mudança, essa mudança partia da 

educação” Acrescenta ainda “É a visão estratégica, da altura, da Autarquia e continua a ser 

penso que a mesma (…) E criar uma política e um plano educativo territorial, de proximidade 

territorial”. Também E6 refere “Parto do princípio de que X pretende, de alguma forma, 

tornar-se uma cidade educadora, que é o que eles agora defendem (…). Havia sempre uma 

tentativa de que a educação fosse um dos polos de atenção da própria Câmara”. 

Parece estar clarificada a distinção dos conceitos de territorialização e municipalização, 

para os entrevistados acima mencionados, sobretudo para o E1, quando realça “Eu tenho 

alguma relutância em falar na municipalização. Não sou dos que dão para esse peditório. Eu 

falo na territorialização da educação.” 

Relativamente à transferência de competências/responsabilidades ao nível da educação, 

do ME para as autarquias, verificamos no quadro abaixo indicado que sete entrevistados 

consideram positivo, correspondendo a 77,8% do total dos entrevistados. Observamos também 

que há um elemento que considera negativo e um elemento a julgar que é positivo e negativo, 

na percentagem de 11,1% cada um. 
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Gráfico n.º 11 - Transferência de competências 

 

 

 

É de notar que, dos sete entrevistados que consideram positivo, quatro mencionam que 

a transferência de competências pode ser “um caminho”, focando o aspeto da colaboração e da 

proximidade entre os AE e o Município. 

Como refere o E7“Poderá ter aspetos vantajosos e de cooperação…Digamos que o 

Município ser o elo, entidade que articula que consegue fazer a articulação com as escolas. 

Pode ser intermediário. (…) Pode ser um caminho”. 

Na mesma linha de pensamento é referido pela E5 ser uma “oportunidade de fazer 

coisas diferentes, para além daquelas normais que vêm nos programas e que a gente cumpre, 

umas “lufadas de ar fresco”, para realizarmos atividades diferentes”.  

Também a E2 afirma “Eu pessoalmente acho que este é o início de um caminho. Acho 

que, se nós pensarmos nos agrupamentos de escolas, hoje, sem proximidade com o poder 

autárquico, não estamos a pensar bem no futuro dos nossos alunos. Acrescenta “Eu acho que 

esta descentralização foi um passo…tentava-se…não sei se foi, um passo de afirmação de 

autonomia dos Agrupamentos e das escolas”.  

Já o E1 é perentório na sua afirmação “Quero dizer que acho que não há, não deveria 

haver outro caminho, senão esse. Ou seja, efetivamente, quem está próximo das comunidades 

e quem pode realmente intervir mais nas escolas e na população, no âmbito da educação, 

efetivamente são os municípios…”. 

Também o E9, de forma convicta afirma; “Acho excelente (…). A palavra aproximar 

acho que responde a tudo. É estar mais próximo da resolução dos problemas. A questão dos 

funcionários era uma questão complicada, não é? Porque ninguém colmatava as baixas. Eu 

acho que a Autarquia está mais atenta para colmatar isso. Anteriormente, não estando no 
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projeto Aproximar, ninguém resolvia. A escola não era de ninguém. Ninguém se interessava. 

Quanto mais próximo estiver da resolução, melhor”. 

Posição contrária é assumida pela E6 que não admite que haja interferência do 

Município, em particular ao nível pedagógico. Refere: “Quando entra na questão pedagógica 

ou entra na questão dos docentes, já não considero”.  

O E8 é muito claro, também, na distinção que faz das áreas a transferir para o Município, 

focando o aspeto do poder “Muito objetivamente e em relação por exemplo ao património 

escolar, eu penso muito bem […]. Em relação à contratação do pessoal auxiliar ou de 

funcionários e professores, eu discordo, por uma razão muito simples. Qualquer poder cria os 

seus vícios e tem as suas clientelas. Não é que haja, digamos incompatibilidades entre o poder 

municipal e a educação, mas que é um terreno muito propício a favoritismos e a pagamentos 

de favores, é. Independentemente do grupo político que lá esteja e das pessoas que estejam à 

frente das instituições”.  

Tendo em conta as afirmações produzidas pelos diferentes entrevistados, damos conta 

de que, cada um deles atribui importância à Autarquia por razões diferentes. Se uns reconhecem 

que pode ser uma mais-valia, na medida em que o Município pode funcionar como “elo de 

ligação”, ou quem pode “intervir mais nas escolas, como na gestão dos funcionários” (E9), 

podemos pressupor a anuência de mais uma estrutura, na cadeia de comunicação (ou de 

comando) entre o ME e as escolas, outros percecionam uma interferência mais limitada, em que 

se exclui a parte pedagógica (E6) ou “a contratação do pessoal auxiliar ou de funcionários e 

professores” (E8), porque o poder municipal é um “terreno muito propício a favoritismos e a 

pagamentos de favores”.  

De notar que a E5 encara a intervenção do Município como a “oportunidade de fazer 

coisas diferentes” ao nível dos conteúdos programáticos, umas “lufadas de ar fresco”, o que 

nos leva ao questionamento da essência da profissionalidade docente, contrariamente ao que 

defende o E6 quando afirma: “Os profissionais somos nós. Portanto, a parte de fora, a Câmara 

obviamente que não tem, é impossível ter, só se fosse formada por professores, ter a noção de 

como as metodologias são aplicadas e o que é melhor e aquilo que não é melhor”. 

Com o bloco IV – O potencial da (des)centralização da educação, com o “Programa 

Aproximar Educação”, o nosso objetivo era compreender as dinâmicas que presidiram ao 

processo decisório do contrato do PAE, nomeadamente conhecer a forma de apresentação do 
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Programa, as razões da adesão e se o processo de elaboração da Matriz de Responsabilidades 

foi verdadeiramente participativo, entre as partes envolvidas (ME/Município X/AEZ). 

Sobre a forma como foi feita a apresentação do PAE, importava saber quem liderou o 

processo, se foi o ME, o Município ou o AE e, como se pode verificar no gráfico seguinte, todos 

os entrevistados responderam, tendo 44,4% considerado o Município, como o autor da 

apresentação do Programa. 

 

Gráfico n.º 12- Apresentação do Programa 

 

 

 

Registam-se três elementos que consideram que a apresentação do PAE foi feita pelo 

Município e as escolas, correspondendo a 33,3% do total. E outros dois elementos registam que 

não foi nem um, nem outro. Um afirma ter sido através do Conselho Pedagógico e o outro refere 

que foi através da comunicação social, num total de 22,2%. 

Constatamos que as respostas dividem-se bastante, à exceção do grupo de entrevistados 

que indicou o Município, em que se nota maior consistência, o que não deixa de ser curioso, na 

medida em que todos os entrevistados, exceto o E9, integram os órgãos do AE, nomeadamente 

órgão de gestão, Conselho Geral e Conselho Pedagógico e só há um elemento que refere este 

órgão. 

Por outro lado, mesmo antes de qualquer referência nos órgãos internos, o E2 refere que 

foi através da comunicação social que teve conhecimento do programa. “Primeiro, é assim… 

primeiro a comunicação é logo pela comunicação social, porque se começou a falar, na altura 

eram 13 concelhos no país que estavam…”. 

E o E7 tem dificuldades de precisar essa ação, devido à existência simultânea de tantos 

projetos, referindo “Foi apresentado…Eu espero não estar a confundir porque são tantos os 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 285 

projetos! Vieram aqui elementos do Município apresentar o projeto. (…) Eu penso que eles 

quiseram apostar e foram com ele para a frente. Portanto, divulgaram o projeto que 

trabalharam e apostaram nele e …acreditaram que tinha mais-valias”. 

Relativamente às razões da adesão ao PAE, podemos verificar no quadro n.º 10 que há 

consistência num grupo que indica o Município, cerca de 44,4% dos entrevistados, 

considerando que é a vontade do Município que prevalece, enquanto razão maior para aderir ao 

PAE, posição semelhante à manifestada na questão anterior, ou seja, o Programa é apresentado 

por quem está na base da decisão para a sua adesão. 

Nem todos os entrevistados apresentaram razões, registando-se um omisso e um que 

não sabe. Só dois entrevistados referiram para “melhorar os níveis da educação”. Nenhum dos 

entrevistados apontou o aspeto da proximidade como razão de adesão, ainda que alguns o 

tenham referido, como justificação da adesão do Município ao Programa. 

Quadro n.º 10 - Justificação da adesão ao Programa 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Município 4 44,44 50,00

Melhorar os níveis da educação 2 22,22 25,00

Não sei 1 11,11 12,50

Funcionários e verbas 1 11,11 12,50

Proximidade do Município com o AE 0 0,00 0,00

Total (Válido) 8 88,89 100,00

Omissos 1 11,11 -

Total 9 100,00 -

Para o E1, a adesão ao Programa “Surge de uma forma natural. Aqui, em X…, estou a 

falar de Z…, foi de uma forma natural. Nós, há muito tempo que achamos que a 

responsabilidade do Município na educação não se limita às competências que o Município já 

tinha […] Quando vimos que poderíamos efetivamente oficializar aquilo que já se fazia na 

prática, nós efetivamente aproveitámos essa oportunidade” 

O E2 considera que é “X…querer ir mais além na educação. Eu acho que é isso. X… é 

um concelho empreendedor, inovador, ambicioso. Ou seja, a política da educação, tal como a 

política noutras áreas, em X… é tentar dar mais à sua comunidade. Eu acho que, quer a 

Autarquia quando assinou o protocolo, quer, no fundo também, o compromisso dos diretores 
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com o programa. Era mesmo isso. E conseguirmos ter uma proximidade com o poder, com o 

poder de decisão, com as tomadas de decisão, que estas sejam contextualizadas e que estas 

não sejam tomadas à distância… Tentar aproximar a decisão da comunidade”.  

O E9 afirma: “Os funcionários era uma das razões. E as verbas. Porque as escolas não 

fazendo obras…esta escola já devia ter feito obras há muito tempo. A questão das obras nas 

escolas também é sempre um problema nas escolas. É estar mais próximo dos problemas e da 

solução”. 

Este entrevistado é mais preciso, focando-se em dois processos em particular, como é o 

caso da transferência dos funcionários e o património e infraestruturas, enquanto razão para a 

adesão ao Programa, pois considera que funciona melhor, sendo competências do Município. 

Já a E2 e o E1 realçam a importância da proximidade do poder de decisão, como a 

melhor solução para os problemas e interesses da sua comunidade, numa linha de continuidade 

de atuação da Autarquia e, por isso, o Programa “Surge de uma forma natural” e serve para “ 

efetivamente oficializar aquilo que já se fazia na prática ”(E1). 

É de notar que, aquando da aprovação da decisão para a adesão ao PAE, também é 

apresentado pela deputada B (do partido político afeto ao poder local dominante), como 

fundamento para a adesão, o trabalho já feito pela Autarquia ao nível da educação. A mesma 

refere que a Autarquia “Está preparada e está desejosa, por isso, disse sim ao convite para 

fazer parte dos Concelhos que vão abraçar os projetos-piloto da delegação de competências 

educativas que constam no Programa Aproximar. E isto porquê? Porque tem um projeto 

educativo local já formalizado, tem uma grande implantação na ação social escolar de apoio 

às famílias-alunos regulamentada. Tem projetos e programas próprios. Tem atividades 

adequadas e participadas que integram os projetos educativos das escolas. Por isso, o nosso 

Concelho é e foi merecedor de credibilidade”. 

Observando o quadro nº11, sobre a participação no processo de elaboração da Matriz de 

Responsabilidades, podemos estabelecer uma relação direta nas respostas dadas, com as 

opiniões registadas na questão anterior, pois é à atuação do Município que é atribuída maior 

preponderância, registando-se três elementos, correspondendo a 33,33% dos entrevistados que 

consideram que foi verdadeiramente participativo por parte do Município, seguido de 22,22%, 

que consideram ter sido um processo verdadeiramente participativo entre as Escolas e o 

Município e os restantes quatro entrevistados têm opiniões divergentes entre si. 

 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 287 

Quadro n.º 11 - Elaboração da Matriz de Responsabilidades 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Município 3 33,33 33,33

Município e escolas 2 22,22 22,22

Sim 1 11,11 11,11

Não 1 11,11 11,11

Município e Diretores 1 11,11 11,11

Não sei 1 11,11 11,11

Escola 0 0,00 0,00

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -

O E1 refere “As escolas mostravam abertura, mas sempre com a lógica de “vamos ver”. 

Aquilo que nós fizemos, foi pegar na Matriz de Competências, a Matriz de Responsabilidades 

que competia ao Município, às Escolas e ao Ministério e entregámos aos senhores Diretores e 

digam, digam o que querem (…). Fizeram a Matriz que acharam que devia ser das Escolas, do 

Município e do Ministério. Depois, em conjunto fizemos uma reunião final, o Município com 

as Escolas”.  

Também o E3 refere que “Foi de grande participação. Tivemos um ano de negociações 

para o preenchimento da Matriz de Responsabilidades (…). Estes pontos foram debatidos, 

foram negociados.” 

Do mesmo modo, o E9 refere que “[…] foi participado. Não sei dizer os moldes. Não 

sei se foi ao CME. Eu ainda não estava lá. Mas sei que foi divulgado. Foi divulgado. E os 

Diretores tiveram conhecimento”. 

É de notar que, pelas palavras de E9, constatamos que o tipo de participação é 

percecionado como sendo apenas divulgação e esta limita-se aos Diretores. 

Também o E7 refere o parco conhecimento desse processo por parte dos docentes, ao 

afirmar: “Isso foi transmitido. Eu recordo-me que foi. Ao nível do conhecimento que nós 

docentes temos, eu acho que é um conhecimento muito reduzido. Aliás, a Câmara de X é uma 

Câmara muito dinâmica e muito atenta às questões sociais. Fazem disso bandeira aliás e 

parece-me justo”. 

Regista-se um elemento, correspondendo a 11,11% que considera que resultou de um 

processo verdadeiramente participativo só entre o Município e os Diretores dos AE, referindo 

que “chegaram a apresentar também nos Agrupamentos de escolas. O Ministério não. Foi o 
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Município com os Diretores” (E4), e um outro que considera que não resultou de um processo 

verdadeiramente participativo entre o ME, o Município e o AE, referindo: “(…) não foi 

propriamente participativo. Como lhe digo, a própria divulgação do próprio projeto da 

descentralização foi um bocadinho já no final. Foi passado pela própria Diretora, portanto, 

para os docentes (…). Não foi participativo. Não. Não porque já foi numa fase mais final”. 

Já a E5 não tem a certeza de como foi elaborado, referindo: “Eu não tenho a certeza de 

como foi elaborado, mas acho que a iniciativa teria sido da Autarquia. Não sei. Não sei. Não 

sei responder a isso.”. 

Atenta ao gráfico n.º13, se fizermos um simples exercício de adição, dos dois elementos 

que consideram que resultou de um processo verdadeiramente participativo entre as Escolas e 

o Município e um elemento que considera que resultou de um processo verdadeiramente 

participativo só entre o Município e os Diretores dos AE, não se atinge nem metade do total, 

das respostas dadas pelos entrevistados, registando-se uma percentagem de 33,3%. 

 

Gráfico n.º 13 - Elaboração da Matriz de Responsabilidades 

 

 

 

Assim, de acordo com as palavras dos entrevistados, podemos concluir que o processo 

de elaboração da Matriz de Responsabilidades não resultou de um processo verdadeiramente 

participativo entre o ME, o Município X e o AEZ, pois o grau de participação dos professores 

limitou-se à apresentação e divulgação da Matriz de Responsabilidades, já numa fase final, o 

que levou a que o deputado F, da Assembleia Municipal questionasse o Sr. Presidente da 

Câmara, quando é referido que a Matriz de Responsabilidades foi elaborada, debatida e definida 

com os Diretores dos agrupamentos das escolas, dizendo “Sem pôr em causa as suas 

competências, perguntamos, mas são eles que tutelam toda a comunidade escolar? E os 
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professores, os alunos, os pais, não têm voto na matéria, não deviam ser ouvidos?” (ata da 

Assembleia Municipal de 29/04/15). 

Percecionamos que, desta forma, tratou-se de um processo meramente burocrático, cuja 

lógica de ação foi imposta de cima para baixo, e não verdadeiramente participada entre as 

partes, tendo-se desenrolado à margem daqueles que efetivamente poderiam fazer a diferença. 

Com o bloco V – “A intervenção do Município, ao nível da educação, e os seus efeitos 

na autonomia dos AE”, pretendíamos compreender os efeitos na autonomia do AEZ, decorrente 

do processo de transferência de competências para o Município X, nomeadamente conhecer 

algumas práticas de âmbito escolar e ou comunitária, decorrente do PAE, entender até que ponto 

a autonomia das escolas/AE está posta em causa, com a integração/articulação PE com o PEM. 

Todos os entrevistados responderam à questão sobre o conhecimento que tinham de 

algumas práticas locais, de âmbito escolar e ou comunitária que, de algum modo estivessem 

relacionadas com o PAE. As respostas apresentadas afirmativamente correspondem a 88,9%, 

tendo sido dadas por oito entrevistados. A maioria referiu os projetos apresentados pela 

Autarquia. 

O E7 afirma que “[…]  muitos dos projetos e práticas têm que ver com este Programa”. 

E a E3 declara que “O Município passou a dar grande visibilidade. Eles tinham criado 

um Observatório de Apoio à Melhoria das Escolas. E com este Programa, esse Observatório 

tornou-se mais visível e de ajuda direta às escolas. O Observatório recolhia e recolhe, 

monitoriza todos os aspetos que os diretores consideram importantes”. 

Já o E8 refere a “intervenção extra-aula” e o E9 não tem dúvidas que foi a transferência 

dos funcionários para o Município, “Os funcionários, claramente. Claramente. 

Antigamente…deixou de… ainda não está na perfeição. Erradamente o ME tem os funcionários 

por rácio. Errado. […] Desde que passou para o Município de X está acima dos rácios. E 

aquela malta que está de baixa temporária, também são substituídos, em necessidades visíveis 

[…]. Veio melhorar o processo”. 

O E6 não se lembrava, afirmando: “Não tenho isso presente. Não tenho isso presente. 

A única coisa que sei, que depois nós ficámos com a concreta noção do que estava a ser 

aplicada a descentralização, foi através dos projetos que eles foram começando a implementar 

e que atraiu, portanto, as escolas para eles […]. Se não aderirem também são chamadas à 

atenção, não vou dizer que não, porque devem aderir e aproveitar as potencialidades do 

próprio concelho. […]. E é aí que nós temos algum contacto com a municipalização entre 
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aspas. É aí no sucesso académico. São os famosos pezinhos de lã. A forma como entram na 

escola. Primeiro pelos projetos e depois pelo sucesso académico”. 

Pelas palavras dos entrevistados é notório que, uma das práticas locais, de âmbito 

escolar e ou comunitárias que, de algum modo estão relacionadas com o PAE são os projetos 

da Autarquia. 

Porém, o modo do seu desenvolvimento não acolhe a concordância de todos, na medida 

em que parece extravasar o limite da mera colaboração, sendo mais uma “intervenção extra-

aula”(E5) que ultrapassa a  participação voluntária dos professores, porque “Se não aderirem 

também são chamadas à atenção” (E6), interferindo mesmo no que é o sucesso académico, 

“Primeiro pelos projetos e depois pelo sucesso académico”(E6). E ainda que seja, de uma forma 

dissimulada, quase invisível, pouco clara, característica do modelo anárquico, com os tais 

“famosos pezinhos de lã” (E6), a avaliação também é realizada, pois o Observatório de Apoio 

à Melhoria das Escolas “monitoriza todos os aspetos que os Diretores consideram 

importantes” (E6). 

Parece-nos evidente que, desta forma pode estar em causa a autonomia pedagógica do 

AEZ, perceção essa que seria confirmada pelos entrevistados, aquando da caracterização da 

intervenção do Município na educação local, no contexto da autonomia das Escolas/AE, como 

se pode observar no gráfico n.º 14. 

Da sua leitura percebemos que as opiniões de quatro entrevistados vão no sentido dos 

AE não terem ganho autonomia, com 44,4%, 33,3% terem ganho autonomia e 22,2% não 

podem garantir terem ou não terem ganho autonomia. 

 

Gráfico n.º 14 - Intervenção do Município no contexto da autonomia 
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A esse propósito a E6 “desmistifica” de imediato a questão, ao considerar que a Escola 

não pode perder autonomia porque não a tem, referindo “Eu acho que a Escola nunca teve 

propriamente muita autonomia. É essa a verdadeira questão. Porque nós, ao nível da 

autonomia, nós não temos efetivamente”. 

O E9, apesar das dúvidas, considera que a Escola provavelmente perdeu autonomia, 

referindo: “Não sei…Acho que sim ou não. Talvez não. Porque ali na altura... pouco antes foi 

o processo da criação dos Agrupamentos. Houve algumas mossas. Depois com o Programa

Aproximar. Os senhores Diretores foram os que mais contestaram. Não sei se por direito ou 

não. Criou-se ali algum desconforto. Mas agora se as competências estão devidamente 

atribuídas a cada setor também não sei. Pode haver aí algumas lacunas […]. E depois há as 

questões políticas pelo meio, enfim…”. 

Com opinião contrária estão três entrevistados que consideram que os AE ganharam 

autonomia, com 33,3%. O E1 não tem dúvidas “ […] que as Escolas ganharam autonomia. 

[…] Ou seja, uma coisa é eu assumir uma responsabilidade e ter de lidar com alguém que, a 

nível nacional, projetou coisas no gabinete e não sabe a realidade de cada escola. Outra coisa 

é, eu na escola ter autonomia, trabalhar essa autonomia, portanto, ser corresponsável, 

juntamente com um parceiro que é o Município. E depois ganhar força com o Município para 

poder justificar as coisas e para poder reclamar, de alguma forma, essa mesma autonomia. 

Portanto, eu acho que a descentralização de competências, a territorialização das 

competências vem dar mais autonomia às Escolas, desde que as Escolas a queiram”. 

Já a E2 refere que “[…] foi-se ganhando. Não ganhando tudo o que nós queríamos. A 

nossa ambição era muito mais além”. 

Sustentando-se na ideia de continuidade, para dar conta de uma mudança que, na prática 

parece não se ter concretizado, entende a E4, ao dizer: “Nós, aqui, sempre tivemos uma relação 

com o Município muito próxima, mesmo em termos de atividades”. 

Também a E3 afirma: “Ganhámos uma coisa que eu gosto muito, a proximidade. Nós 

estamos muito próximos do Município e não estamos tão próximos do Ministério da Educação 

[…]. Relativamente ao Contrato Interadministrativo, ficámos um bocadinho aquém do 

pretendido porque aqui pretendia-se mais autonomia, não só no âmbito destes recursos 

financeiros e pessoal, pretendia-se também maior autonomia relativamente ao currículo e 

relativamente aos espaços escolares.” 
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Tendo em conta as afirmações produzidas por alguns entrevistados, parece-nos que a 

falta de autonomia se sente, mesmo na gestão quotidiana de matérias, aparentemente pouco 

valorizadas, mas indispensáveis ao bom funcionamento da organização escolar, como a simples 

compra de material escolar, pois como refere a E4, “Nós, quando tivemos as verbas que eram 

as associações de pais […]. Neste momento já não é todo na escola. Nós temos de pedir à 

Câmara o material […]. Mas demoram, demoram…. Depois, nós vamos solicitando à 

Autarquia os materiais que precisamos. Aí é que, às vezes, eles demoram um bocado a trazer 

o material e nós antigamente tínhamos logo. Era mais rápido. Aí, achamos que perdemos um 

bocadinho, nós, […]”. 

Também o E7 manifesta a mesma preocupação, dizendo “No início, eu sei que houve 

algumas diferenças. Por exemplo, precisávamos de material para um projeto, para uma 

disciplina e sei que as coisas já funcionavam de forma diferente. Tinha de ser pedido à Câmara 

e a Câmara é que…e havia alguns constrangimentos e as coisas tinham de ser feitas logo, da 

forma, e não eram tão…  É assim, eu posso precisar de material para a semana e para pedir à 

Câmara, se calhar eu posso não conseguir numa semana. Terei de fazer com mais 

antecedência. Aí, em algumas coisas não facilita.”  

Regista-se, ainda, que dois entrevistados, o que corresponde a 22,2% referem Não posso 

garantir, o que parece ser revelador das incertezas que o conceito de autonomia ainda gera na 

classe docente, e confirmada quando se coloca a questão sobre a relação estabelecida entre o 

Projeto Educativo do AEZ e o Projeto Educativo Municipal e se a mesma coloca em causa a 

autonomia das Escolas/AE.  

Apesar dos entrevistados, maioritariamente considerarem que há articulação entre os 

dois documentos estruturantes (PE e PEM), representando 77,8% do total dos entrevistados, 

como nos mostra o gráfico n.º15, pelas palavras dos entrevistados depreende-se que se trata de 

uma articulação, mas sujeita à vontade do Município porque é este que sabe o que se pretende 

para a educação. 
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Gráfico n.º 15 - Relação do PE com o PEM 

A esse propósito, o E5 refere: “Eu vejo isso como um complemento para o nosso 

trabalho e efetivação mesmo do projeto educativo […] vêm-nos enriquecer o nosso projeto 

educativo. Em vez de nós andarmos ou fazermos ou procurarmos as coisas […] o Município 

dá-nos.”. Também o E7 afirma: “Por um lado pode ser falta de autonomia porque vamos ter 

que … somos mais obrigados a adotar um projeto que …Vejo mais como uma articulação e 

não como obrigação […]”. 

A percentagem de 33,3% de respostas, no sentido do PEM ser orientador do PE, 

expressa a ideia de que a autonomia não está posta em causa, ou mesmo que ela pode não ser 

necessária porque, na verdade é o Município que detém a visão estratégica da educação.  

Há uma assunção de supremacia no papel do Município, em detrimento do papel do AE, 

nomeadamente ao nível do Projeto Educativo Municipal, como bem refere o E3: “E mesmo a 

nossa preocupação, agora que reformulamos o Projeto Educativo […]. Aprovámos agora para 

2018-2021 e foi exatamente também para referir e contemplar esse trabalho que temos vindo 

a desenvolver, os projetos âncora com o Município. O Município tem uma estratégia muito 

bem definida e o que pretende para a educação. Daí nós estarmos com excelentes resultados”. 

Também o E2 desvaloriza a questão da autonomia, quando diz: “Eu acho que o Plano 

Municipal reúne as visões estratégicas de todos os Agrupamentos de Escolas […] Mas se me 

diz…, mas o facto de existir esse documento não deixa que a autonomia seja efetiva, ou seja a 

cem por cento? Mas eu não sei se o nosso Agrupamento de Escolas quer uma autonomia a cem 

por cento.” (E2). 

Já para o E1e para o E9 não se verifica perda de autonomia, na relação estabelecida entre 

o Projeto Educativo do AEZ e o Projeto Educativo Municipal, pois" O que é que se espera

desse programa estratégico? É que seja uma fonte de inspiração para todos os projetos 
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educativos de cada escola. Cada Escola, na sua autonomia vai “beber” a um projeto que é 

comum, para o qual contribuíram e vai agora estipular, digamos, o caminho que quer 

percorrer para atingir aquele objetivo. Mas os objetivos são comuns a todos, os objetivos 

principais. Depois há outros objetivos que tem a ver com especificidades de cada agrupamento. 

E o caminho para chegar aos objetivos, aí é completamente autónomo e cada agrupamento 

trabalha” (E1).  

Também o E9 expressa a mesma opinião, dizendo que “O PE é a peça mais importante 

da educação. Acho que não perdeu a sua autonomia. Eu defendo que tem de haver uma 

integração sem perder a autonomia do PE, a sua identidade. E o PEM também é fundamental. 

[…] O PEM é discutido no CME onde estão os intervenientes dos agrupamentos de escola, os 

sete Diretores, os Pais, os Agentes…e pode haver uma negociação. Acho que é bom que haja 

essa ligação, senão são peças soltas” (E9). 

Na verdade, podemos constatar pelos discursos produzidos que a conceptualização do 

termo autonomia é diversificada e, consequentemente, a sua importância assume modos 

diferenciados que, naturalmente serão refletidos na prática educativa levada a cabo por cada um 

dos intervenientes, sendo para nós evidente tratar-se de uma autonomia instrumental e não de 

“facto” porque não houve iniciativa, nem mobilização, para que a participação dos atores fosse 

verdadeiramente ativa e democrática. 

No bloco V – “A relação entre Município e AE, antes e após a celebração do Contrato 

do Programa Aproximar”, pretendíamos conhecer a relação de cooperação entre os professores 

do AEZ e o Município X, antes e após a implementação do PAE, os argumentos apresentados 

pelos defensores e opositores à sua implementação e em que órgão/estrutura em que as pessoas 

discutam as questões ligadas à educação. 

Através do gráfico n.º 16 podemos verificar que, sete dos entrevistados afirmam que a 

relação era boa antes da implementação do PAE, o que corresponde a 77,8% do total dos 

entrevistados. 
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Gráfico n.º 16 - Relação do Município - AE antes do Programa 

Aliás, estes referem que a relação de colaboração entre as duas instituições se mantém 

há já alguns anos, como podemos depreender das suas palavras. 

O E1 afirma: “Tínhamos uma relação de proximidade porque trabalhávamos em rede, 

na Rede Local de Educação e Formação. E dentro dessa rede, já tínhamos um subgrupo de 

trabalho que eram as direções das escolas. E, portanto, trabalhávamos isso em conjunto”. 

A E3 também refere: “Sim. O trabalho em rede. O vereador reúne com a Rede de 

Educação e Formação, com anos de historial, já anteriormente a 2015” e o E7 manifesta a 

mesma opinião, quando diz: “Já antes havia colaboração. É capaz de agora ser mais fácil. 

Havia projetos, independentemente da cor política. Nunca senti isso. Nunca senti. Pode até 

haver e estar um bocado camuflada. Não senti”. 

Por sua vez, a E2 declara: “Eu acho que já havia uma relação de proximidade. No nosso 

Agrupamento de Escolas, ainda é mais difícil avaliar, isto porque, já alguém deve ter dito, o 

nosso Vereador foi nosso professor aqui, é próximo da comunidade, os filhos estudam aqui... 

Mas havia um excelente relacionamento, porque houve sempre uma vontade em X. de que a 

educação efetivamente fosse um grande impulsionador da mudança no território, ou seja, a 

educação era o centro da mudança [...]”. 

Porém, o E8 qualifica essa relação no sentido contrário, categorizando de Relação 

afastada, correspondendo à percentagem de 11,1%, ao referir que as relações eram “afastadas. 

Havia um afastamento. A escola dava as respostas que a Câmara pedia em termos de educação, 

mas…Por isso, antes deste programa da municipalização, as relações com a Câmara eram de 

alguma distância, eram relações formais”.  
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Na mesma percentagem se identifica um outro entrevistado, o E4 que caracteriza essa 

relação de Relação Formal, porque não existia tanta proximidade como atualmente. Como o 

próprio afirma, “Pronto, sempre que precisávamos de alguma coisa fazíamos os respetivos 

ofícios para a escola. Havia coisas que eram próprias do Município. Tem coisas que… [agora] 

por exemplo, eu precisei de cortar umas árvores. A gente liga para a Câmara e eles vêm logo”. 

 

Quadro n.º 12 – Relação Município - AE antes do Programa 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Relação boa 7 77,78 77,78

Relação formal 1 11,11 11,11

Relação afastada 1 11,11 11,11

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -  

 

Ainda assim, podemos concluir que estamos perante um contexto particular, em que se 

verifica um historial de proximidade e colaboração entre o Município e o AE e que, 

naturalmente, o PAE veio dar continuidade ao relacionamento já estabelecido, ou mesmo 

aprofundar. 

Tal circunstância não foi impeditiva de se constatar que, tendo em conta as afirmações 

enunciadas pelos entrevistados, houve um maior número de pessoas oponentes ao PAE, com 

88,9%. e menor número de defensores, com 66,7%, como podemos observar no gráfico n.º 17. 

Ainda se registou a percentagem de 11,1%, referente a um entrevistado que referiu Não 

sei, por não se lembrar, como o próprio refere: “Na altura, não me lembro. Mas, provavelmente, 

como eu, penso que cada professor devia achar que havia vantagens e desvantagens. Eu não 

me apercebi muito. Não. Não sei. Eu tenho ideia é de que não se sabia muito bem como ia 

funcionar” (E7).   
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Gráfico n.º 17 - Oponentes e defensores do Programa 

Relativamente aos argumentos apresentados pelos oponentes à adesão do PAE, 

constata-se no gráfico n.º 18 que os mesmos argumentaram, maioritariamente, com uma 

percentagem de 75%, a possível interferência do Município na Escola.  

Gráfico n.º 18 - Razões dos oponentes ao Programa 

A opinião da E4 é bem demonstrativa desse facto, quando diz: “Que me lembre…Há 

pessoas que não concordam muito que a Câmara possa “meter o nariz” e mandar. Temos de 

fazer. Depois aquela receita política que a política se venha meter na escola…E ao nível dos 

pais, a gente sabe que as autarquias trabalham um bocado para os votos”. 

O E5 também refere: “Os que eram contra que não eram muitos, era um ou outro que 

achava que era uma forma de a Autarquia entrar nas escolas, vir mandar e depois nós tínhamos 

que fazer o que eles mandassem nas nossas orientações e nas orientações do Ministério e no 

nosso trabalho como docente”. 

O segundo argumento apresentado por dois entrevistados, foi o receio do que poderia 

acontecer no futuro, em particular na classe docente, como refere a E2: “E dentro do corpo 
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docente, talvez a maioria fosse contra. […] Era o receio de que, hoje eu pertenço a este quadro 

do agrupamento, se houver uma descentralização total, eu pertenço a um quadro que não é do 

agrupamento, mas de um município, de uma autarquia. Que tivesse alguma influência o poder 

direto autárquico sobre a colocação do docente”. 

Também a E3 afirma: “E tivemos aqui uma grande resistência que foi a parte dos 

professores. Quando os professores perceberam que não entrariam neste contrato, que 

tínhamos apenas a parte das instalações, a transferência do orçamento, porque o orçamento 

passou a ser transferido para o Município…” 

Já o E1 considera as razões ideológicas, dizendo: “Quem estava relutante, quem estava 

relutante […] Tinha a ver mais com uma questão ideológica do que propriamente com uma 

questão prática. Era sentir que a educação deve ser do Estado e é o Estado que deve fazer. E 

foi essencialmente isto. Baseado também na pressão porque era um diretor que fazia parte do 

Conselho Nacional da Educação”.  

Daqui podemos aferir que, na verdade, foram enunciadas pelos entrevistados mais as 

desvantagens que as vantagens na adesão ao PAE. Aliás, o próprio E6 confirma isso mesmo, 

vincando bem o aspeto que os professores mais temiam “Entre os pares não foi de adesão. 

Aquilo que se pensou foi que isto é uma maneira de virem dominar a parte pedagógica dos 

professores. Não queriam essa influência dentro da área pedagógica dos professores nem da 

colocação deles. Não me lembro de ter pares a favor. […] Efetivamente, o grande problema 

com os professores é precisamente a parte pedagógica. É esta parte que é característica e que 

é nossa. Os profissionais somos nós. Portanto, a parte de fora, a Câmara, obviamente que não 

tem, é impossível ter, só se fosse formada por professores, ter a noção de como as metodologias 

são aplicadas, e o que é melhor e aquilo que não é melhor. É aqui que a coisa modifica”. 

Porém, também podemos constatar que, entre os entrevistados há opiniões diferentes 

sobre a dimensão dos opositores ao Programa, pois uns referem “talvez a maioria fosse contra”, 

outros dizem “Os que eram contra que não eram muitos”. Todavia, no ato da decisão, nos 

órgãos próprios, o que se constata é que foi só uma pequeníssima minoria que esteve contra, 

como verificámos pela leitura das atas da Câmara e Assembleia Municipal e afirmado pela E3: 

“Neste Agrupamento foi por maioria que se aceitou. O Conselho Geral votou por maioria. 

Todos os Agrupamentos votaram por maioria ou por unanimidade na aprovação da Matriz de 

Responsabilidades e na assinatura do Contrato. Só um é que penso que não, mas também disse 
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que estaria disponível para entrar, para trabalhar, para ver como é que corria ao longo do 

ano”. 

Não seria exclusivamente à posição assumida pelos Conselhos Gerais que o Deputado 

E (de um partido político diferente do poder dominante local) se estava a referir na reunião da 

Assembleia Municipal, de 29 de abril de 2015, aquando da votação da adesão ao Programa 

Aproximar, na declaração de voto que apresentou, com o seguinte teor: “O partido…absteve-

se, porque sendo um projeto-piloto e sendo um projeto importante para [concelho], era 

imprescindível o consenso entre todos os agentes intervenientes, docentes e não docentes. 

Entendemos que, é um processo em que todos os agentes deviam ter um papel preponderante 

de modo a poderem limar algumas arestas de questões que possam surgir. Não foi o caso, 

houve escolas que votaram de forma não favorável e daí algumas reservas em todo o 

processo”. 

Somos levados a crer que, apesar do “barulho dos silêncios”, isto é, da existência de 

“vozes” que não se fizeram ouvir, a tomada de decisão decorreu sem qualquer obstáculo, sendo 

revelador de alguma incerteza, indeterminação e perplexidade de quem está à margem da 

decisão, porque a sua relação com a ação é de expressividade e não de causalidade, 

particularidades próprias do modelo anárquico.  

Por outro lado, a formalidade da tomada de decisão nos órgãos próprios acontece, num 

processo de confiança e segurança, em que os objetivos são claros, conhecendo-se 

antecipadamente a relação entre causa e efeito, num claro respeito à técnica e à racionalidade à 

priori, pressupostos da racionalidade instrumental, própria do modelo burocrático. 

Pela análise do quadro n.º 13, podemos verificar um Omisso, na percentagem de 

11,11%, correspondente a um entrevistado que não respondeu à questão, argumentando que já 

não se lembrava, o que para nós significa como a importância atribuída ao Programa é distinta 

e resulta do tipo de participação que cada um conferiu ao respetivo respetivo processo, sendo 

revelador da espontaneidade e fluidez da participação, características próprias do modelo 

anárquico . 
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Quadro n.º 13 - Razões dos oponentes ao Programa 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Interferência 6 66,67 75,00

Receio 2 22,22 25,00

Total (Válido) 8 88,89 100,00

Omissos 1 11,11 -

Total 9 100,00 -
 

 

Relativamente aos argumentos apresentados pelos defensores da adesão ao PAE, 

verificamos no quadro n.º 14 que todos referiram a colaboração do AE com o Município e, por 

isso, a percentagem considerada válida é de 100%.  

 

Quadro n.º 14 - Razões dos Defensores ao Programa 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Colaboração 6 66,67 100,00

Total (Válido) 6 66,67 100,00

Omissos 3 33,33 -

Total 9 100,00 -
 

 

Podemos constatar pelas palavras de alguns entrevistados que o fator proximidade é a 

grande vantagem do Programa, pois como refere o E1 “As vantagens que se enumeraram eram 

muitas, nomeadamente a capacidade de poder tomar decisões muito mais rapidamente e muito 

mais proximamente”, bem como a E3 que diz: “ […] a favor tinha esta política de proximidade 

que sempre nos agradou”. 

E no mesmo sentido, o E8 dá exemplos de alguns benefícios decorrentes dessa 

proximidade, dizendo: “Por outro lado, também havia quem defendesse uma boa articulação 

entre os agrupamentos e a Câmara, pois seria uma mais-valia porque iriam contribuir com 

psicólogos, com técnicos de ação social, iriam contribuir com, digamos, com respostas a 

muitas das nossas dificuldades”. 
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No entanto, constatamos igualmente que houve três entrevistados, na percentagem de 

33,33%, que não responderam, o que significa que, na realidade, a razão da colaboração acolheu 

somente cinco entrevistados, correspondente a 66,67%, o que não deixa de ser revelador, mais 

uma vez, de alguma perplexidade, incerteza e indeterminação, características próprias do 

modelo anárquico.   

Da análise do gráfico n.º 19, podemos verificar que, apesar de uma maioria de 55,6% 

dos entrevistados considerar uma relação positiva na colaboração entre o Município e o AE, só 

22,2% considera que, agora, com o PAE está mais facilitadora.  

Gráfico n.º 19 - Relação atual entre Município e AE 

Mais uma vez constatamos que o fator proximidade é o fundamento apontado para a 

melhoria das relações. 

Como refere o E1: “Neste momento, a relação com as Escolas é…completamente, 

completamente. As escolas têm feito, têm feito um conjunto de atividades, um conjunto de 

projetos que, se não estivessem ligados ao Município, não faziam. Exatamente porque o 

Município tem a capacidade de gestão, mas teve também a responsabilidade de, na escola, 

mesmo não sendo verbas do Estado, investe. Investe porque há esta proximidade”. 

A E2 também afirma: “Completamente. É muito mais próxima com o meio. Deu-nos 

ferramentas, criou-nos proximidades, até com outras instituições, até com Universidades. Ou 

seja, o Programa Aproximar facilitou isso. E hoje ninguém pensa no nosso Agrupamento, fazer 

um projeto e não dar visibilidade ao projeto”. 

Numa outra perspetiva se posiciona a E6 que refere: “Eu senti alguma influência, não 

vou dizer que não. Senti que houve alguma tentativa de ligeira manipulação a obrigar a que os 
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docentes (e temos muito disso aqui na Câmara) interajam uns entre os outros […]. Influenciar 

a nossa escola influenciou porque todas as Escolas têm de participar nos projetos educativos 

que a Câmara apresenta”. 

Somos levados a admitir que, apesar de se ter notado um maior aprofundamento das 

relações estabelecidas entre o Município X e o AEZ com o PAE, numa perspetiva agora de 

maior partilha de ações, em particular programas e projetos, ao ponto de se percecionar como 

“alguma tentativa de ligeira manipulação […] porque todas as escolas têm de participar”, essa 

colaboração considerada como positiva já existia antes do Programa. 

Relativamente ao conhecimento que os entrevistados detêm de órgão/estrutura em que 

se discutem as questões ligadas à educação, podemos observar no quadro n.º 15 que 55,56% 

aponta o CME e 44,44% aponta a RLEF.  

Uma minoria reparte-se pelo Conselho Pedagógico, Comissão de Acompanhamento e 

Autarquia. 

 

Quadro n.º 15 - Órgão/Estrutura educativa de acompanhamento 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Conselho Municipal da Educação 5 55,56 55,56

Rede Local de Educação e Formação 4 44,44 44,44

Conselho Pedagógico 2 22,22 22,22

Autarquia 1 11,11 11,11

Comissão de Acompanhamento 1 11,11 11,11

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -  

 

A esse propósito o E1 refere “Nós temos vários órgãos onde são discutidas a questão 

da educação. Falei da R.L.E.F. por exemplo. Temos o Conselho Municipal da Educação e 

temos a Comissão de Acompanhamento da implementação do Programa Aproximar” (E1). 

Também a E3 refere “A Rede de Educação e Formação do Município […]. E depois 

temos o Conselho Municipal da Educação.”  

A E6 indica o CME, afirmando que há pouca participação, “O Conselho Municipal da 

Educação que está hoje reunido. Mas normalmente estão pouco representados. Apesar de 

divulgado, não participam. O português não é muito participativo a nível da cidadania”. 
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Já a E4 não menciona nenhum destes ou outros órgãos, limitando-se a dizer: “Tem o 

setor da educação. Eles, lá na Autarquia têm a área da educação”, revelando algum 

desconhecimento, o que é estranho, tendo em conta o cargo que a mesma desempenha. Ou, nem 

por isso, se tivermos em consideração o modo diferenciado de participação nas tomadas de 

decisão, dos vários atores educativos. 

Por outro lado, sendo a maioria dos entrevistados elementos do Conselho Pedagógico, 

só 22,22% referiu este órgão. Da mesma forma, sendo o objeto de discussão o PAE, só o E1 

fez referência à existência da CA.  

Alguns entrevistados apontaram mais que um órgão ou estrutura, denotando-se alguma 

hesitação, o que nos leva a crer que subsistem algumas dúvidas em precisar quais as 

competências/assuntos de cada órgão/estrutura, pelo facto de existirem vários órgãos e 

estruturas no Concelho ligadas à educação. Tal facto é referenciado no 1.º relatório da CA sobre 

o PAE, como um constrangimento sentido pelos AE que, obrigatoriamente integram várias

estruturas organizacionais concelhias, tendo de participar nas respetivas reuniões, o que leva à 

saturação dos intervenientes e cria dificuldades na implementação dos seus próprios projetos, 

correndo-se o risco de uniformização dos AE e, consequentemente, perda da sua identidade.   

Com o bloco VII – “Especificidade do trabalho desenvolvido pelo Município X, ao nível 

da educação”, importava conhecer as representações dos professores sobre o papel 

desenvolvido pela Autarquia, ao nível da educação, com a implementação do Programa 

Aproximar, se encontram alguma mais-valia no trabalho desenvolvido pelo Município, e se 

consideram que as Escolas passam a ter melhores resultados e os alunos melhores 

aprendizagens, pelo facto das verbas serem agora canalizadas pela Autarquia. 

Na primeira questão importava saber se os entrevistados encaravam o Município, 

enquanto parceiro privilegiado do AE ou enquanto uma estrutura do ME, com diretrizes para o 

AE cumprir. 

Pela análise do quadro n.º 16, podemos verificar que, apesar de 66,67% serem claros 

nas suas respostas, indicando o Município como parceiro, na verdade, constatamos também 

uma percentagem considerável de 33,33% que se reparte, equitativamente, entre Interventivos, 

Indutor de influências e Omissos, com 11,11% cada um.  
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Quadro n.º 16 - Papel do Município em relação AE 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Parceiro 6 66,67 75,00

Interventivos 1 11,11 12,50

Indutor de influências 1 11,11 12,50

Total (Válido) 8 88,89 100,00

Omissos 1 11,11 -

Total 9 100,00 -
 

 

A esse propósito, a E3 refere ser “um parceiro porque o Município aqui tem os dois 

lados. Tem a construção quanto às políticas educativas e o que quer, o que pretende para o 

concelho e tem sempre a auscultação dos Diretores.” 

Também a E5 diz: “A interferência entre aspas da Autarquia na educação…vejo de uma 

forma natural, uma forma de trabalharmos o que temos de trabalhar. Nós temos de cumprir 

programas, metas, essas coisas todas. Só que, com sugestões de atividades que a Autarquia 

nos propõe, nós fazemos esses trabalhos até de uma forma mais facilitadora”.  

Já a E6 analisa, criticamente, o papel desempenhado pelo Município, ao considerar que 

há “uma tentativa de ingerência ao nível da avaliação do sucesso académico” e que nesse 

âmbito, o Município “é claramente indutor de influências diretas […] A partir do momento 

que existe um projeto que avalia o sucesso académico da escola e que é patrocinado pela 

Câmara, isto é claramente indutor de influências diretas, porque é ”. 

E, ainda que os entrevistados anteriormente referidos não o afirmem categoricamente, a 

verdade é que mencionam a importância do Município na “construção das políticas 

educativas” e para “ensinar os alunos”, ou seja, parece evidente uma interferência do 

Município, em questões ligadas ao currículo e à avaliação. 

Parece-nos que este modo de colaboração vai muito para além de uma mera colaboração 

que seria expectável de um parceiro, se tivermos em linha de conta que, como a E6 já afirmou 

noutro momento, “Os profissionais somos nós. Portanto, a parte de fora, a Câmara obviamente 

que não tem, é impossível ter, só se fosse formada por professores, ter a noção de como as 

metodologias são aplicadas, e o que é melhor e aquilo que não é melhor”.  
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Como mais mais-valia no trabalho do Município com a Comunidade Educativa, os 

entrevistados indicaram quatro áreas, sendo mais destacada a área de Atividades/projetos, com 

44,4%, seguida pela Orientação Vocacional e a Participação mais direta, com 22,2% cada. Por 

último, houve um entrevistado que considerou o Apoio social prestado aos alunos e família e 

ainda outro que elegeu o Maior controlo dos funcionários, decorrente da sua transferência para 

a Autarquia (gráfico n.º 20).  

Gráfico n.º 20 - Mais-valia no trabalho do Município 

A indicação dos projetos e atividades do Município surge, regra geral, nas palavras dos 

entrevistados, com referência à melhoria dos resultados escolares dos alunos.  

A esse propósito, a E3 refere: “Aí tenho de salvaguardar os projetos que são construídos 

em conjunto com o Município. O Município tem projetos, os tais projetos que eu já falei de 

alguns que visam melhorar os resultados, visam munir os nossos alunos de competências para 

o futuro”.

Também a E5 afirma: “A mais-valia que encontro na colaboração com o Município é 

todas as atividades que o Município tem, que são facilitadoras do nosso trabalho […] Novas 

estratégias. É bom. Por exemplo, nós tivemos essa formação e depois houve uma monitorização 

desse projeto, em que, elementos da Autarquia vinham fazer os pré-testes, os pós-testes e após 

a implementação do projeto. E a Universidade... veio cá monitorizar os resultados. E os 

resultados subiram e mantêm-se”. 

Relativamente aos resultados escolares, o E1 enfatiza o trabalho em rede, referindo: 

“Neste momento, há uns anos a esta parte, estão todas [as escolas] na primeira metade do 

ranking. Portanto, efetivamente veem-se ganhos concretos. As médias dos exames que têm 
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saído…o Município…a esmagadora maioria das nossas escolas, senão todas, estão todas 

acima da média nacional. Portanto, há aqui ganhos. Mas estes ganhos têm a ver com este 

trabalho conjunto, trabalho em rede, que faz com que todos nós ajudemos e que encontremos 

soluções para os problemas”. 

A esse propósito, a opinião da E6 é bastante crítica, como se depreende das suas palavras 

“…há, sem sombra de dúvida sempre, ao nível da avaliação do sucesso académico, uma 

tentativa de ingerência na escola […] Porque depois há reuniões em que é avaliado o sucesso 

académico destas escolas e daquelas. E as equipas de autoavaliação têm de dizer isto “faz-se 

assim, faz-se assado. Efetivamente nós não atingimos essas % de sucesso. Mas têm de fazer, 

têm de modificar práticas. E nós temos aqui a influência”. 

Parece não haver dúvidas da participação (ou interferência) do Município na 

componente pedagógica, sendo notória a importância atribuída à avaliação e ao seu impacto no 

meio. Estas considerações permitem dar conta de que a maioria dos entrevistados considera que 

há, efetivamente, necessidade de uma “pressão” sobre os resultados escolares, porque o meio 

assim o exige.  

Como refere a E2: “[…] a relação que a Autarquia acaba por ter com o meio 

empresarial é, efetivamente, de uma grande cumplicidade […] E isso é notório até com os 

projetos que nós temos e muitos são financiados por empresas locais. Isso dá uma vitalidade, 

desafia, no fundo, o Agrupamento a conseguir reajustar-se, reencontrar-se […] porque o 

mercado assim o exige. E o nosso mercado também é o deles. E acho que a descentralização 

trouxe mais essa proximidade da comunidade, do meio empresarial para as escolas. E isso foi 

uma mais-valia”. 

Questionados os entrevistados sobre a relação dos resultados escolares e aprendizagens 

dos alunos com o facto de as verbas passarem a ser canalizadas para as escolas através das 

Autarquias, podemos verificar no gráfico n. º21, que 44,4% de entrevistados não viam qualquer 

ligação entre o circuito das verbas e a melhoria dos resultados escolares. Registaram-se duas 

respostas afirmativas, na percentagem de 22,2% e outras duas respostas Não sei. Por último, 

um entrevistado considera ter havido Perda de verba (11,1%). 
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Gráfico n.º 21 - Transferência de verbas VS Resultados escolares 

Sem qualquer dúvida, o E8 afirma: “Não, não penso. Não penso que seja por aí. Eu 

acho que o foco das aprendizagens é na sala de aula. E a canalização das verbas é um 

complemento, é um complemento. Facilita administrativamente. A requisição de verbas ficou 

facilitada, do ponto de vista administrativo. Mas, quanto a mim, que há impacto direto nas 

aprendizagens? Não. É na sala de aulas. Aí estamos nós e os alunos”.  

Já o E1 considera essa correlação entre o circuito das verbas e a melhoria dos resultados 

escolares, ainda que a melhoria de resultados não seja “necessariamente por essa razão”. 

Afirma: “[…] a única gestão que fazemos conjunta, em que é o Município a fazê-la é apenas 

aquela que diz respeito ao chamado bloco C que são as energias - eletricidade, o gaz e o que 

for. E porquê? Porque nós podemos fazê-lo em escala. E com isso temos poupado dinheiro. 

Dinheiro esse que é depois investido com as escolas [...]. Por um lado, efetivamente, o facto de 

irem da parte do Município para as escolas conferiu realmente vantagens às escolas. Portanto, 

as escolas se quisessem investir em determinados projetos, não podiam e agora podem. Isso, 

de alguma forma também contribuiu para a melhoria dos resultados”. 

A E3  corrobora esta opinião e até considera ter sido um bom processo, afirmando: “A 

passagem da transferência de verbas foi um processo também bom e até vou explicar porquê. 

Porque recebendo o Município o grande bolo dos sete Agrupamentos, nós todos é que 

definimos por exemplo, relativamente às infraestruturas de cada escola, a sua remodelação. 

Nós podemos definir que, em vez de cada escola estar a receber a pequena fatia par a 

manutenção da escola, o Município, juntamente com os Diretores definia prioridades”. 

Já a E4 considera que houve perda de verbas, ao afirmar: “Nós, quando tivemos as 

verbas que eram as associações de pais…por exemplo, na minha escola era a associação de 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

308 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

pais que geria e o dinheiro era todo aplicado na escola. Neste momento já não é todo na escola. 

Nós temos de pedir à Câmara o material […]. Antigamente era todo aplicado na escola e agora 

não [...]. Agora passa para eles e depois eles dão-nos o material. Mas demoram, demoram […] 

Aí, achamos que perdemos um bocadinho, nós”. 

Também a E6 é da mesma opinião, quando afirma: “Não acho que isso seja profissional. 

Isso é que era bom! Não, de forma nenhuma. Eu acho que até complicam um bocadinho. Acho 

que o acesso às verbas não é tão rápido quanto se pretende […]. Mas efetivamente não é assim 

tão rápida”. 

Pelas palavras da E2, percebe-se que o processo de transferências de verbas do ME para 

o Município não estaria completamente resolvido. A mesma refere: “Eu sou realista, não é? 

Nós temos as verbas, mas nós temos aquelas verbas. A Autarquia poderá ter alguma 

flexibilidade, mas… Nós temos um problema grave entre mãos que é o projeto de reabilitação 

do próprio edifício e percebemos que a Autarquia… O poder central transfere, mas isso não é 

suficiente. E a Autarquia não vai ter capacidade financeira para gerir. Ou seja, nós precisamos 

que, efetivamente que se assumam, que descentralizam e dão à Autarquia e a Autarquia gere e 

vai resolver. Ou então vamos andar com este problema…”. 

A esse propósito, nos relatórios da CA do PAE é referido que os AE sentem que 

perderam autonomia, uma vez que a gestão administrativa e financeira foi transferida para o 

Município e têm surgido problemas contabilísticos, nomeadamente ao nível dos contratos a 

transitar e despesas a realizar, sendo necessário melhorar os canais de comunicação entre o 

Município e os AE, maior celeridade nos processos de requisição de verbas transferidas pelo 

Município, maior celeridade na aquisição de bens e das requisições por parte do Município. E 

no que respeita à reabilitação dos edifícios, está registado enquanto recomendação de 

necessidade de melhoria na execução do Contrato – “MEC e o Município trabalharem nos 

planos de reabilitação dos edifícios não transferidos, de acordo com o n.º 2, da Cláusula 16.ª 

do Contrato”. 

Se relacionarmos o vertido nos referidos relatórios com as afirmações produzidas pelos 

entrevistados E2, E4 e E6, damos conta que, na verdade, o processo da transferência de verbas 

para o Município não decorreu da melhor maneira, deparou-se com vários constrangimentos, 

contrariamente ao previsto no respetivo Contrato Interadministrativo. Parece evidente alguma 

desresponsabilização por parte do Estado. 
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Com o bloco VIII – “Balanço do Programa Aproximar e sua perspetiva futura”, 

pretendíamos perceber o impacto do PAE, na dinâmica do AE, através do conhecimento que os 

agentes educativos têm da estrutura de acompanhamento do Programa, da importância atribuída 

ao respetivo processo de monitorização e o balanço que faz do mesmo. Também importava 

saber o que pensavam sobre um possível reforço da autonomia local, com o alargamento das 

competências das autarquias a todo o ensino público obrigatório, sem que se tenha realizado 

uma avaliação final do PAE, por parte do ME. 

Relativamente à monitorização do Programa, podemos verificar no quadro n.º 17 que 

todos os entrevistados atribuem muita importância a esse processo. 

Quadro n.º 17 - Monitorização do Programa 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Muito importante 9 100,00 100,00

Nada importante 0 0,00 0,00

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -

Porém, relativamente ao conhecimento que possuem da existência de alguma estrutura 

de acompanhamento do respetivo Programa, apesar de uma maioria de 55,6% responder 

afirmativamente, ainda há 33,3% que responderam que não sabiam e um respondeu que não 

(11,1%), como se observa no gráfico n.º 22. 

Gráfico n.º 22 - Estrutura de Acompanhamento do Programa 
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As afirmações produzidas pelos entrevistados revelam que nem todos foram capazes de 

identificar, claramente, os órgãos e estruturas educativas, referindo de forma inconsistente 

“Deve haver. Pelo menos por parte da Autarquia e dos Diretores. Com certeza que eles devem 

ter algum documento que vão fazendo a monitorização” (E5), ou “Eu penso que sim. A Diretora 

será a pessoa que mais pode informar. Os Diretores é que reúnem com o Município para ver 

essas problemáticas, pronto” (E4); ou ainda “Eu penso que é uma partilha também com a 

Universidade […], a Autarquia e os Diretores e, acredito que haja alguém do poder central, 

naturalmente” (E2).  

Prevalece com um peso de 55,56% os casos Omissos, correspondente a cinco 

entrevistados (quadro n.º 18), o que não deixa de ser um pouco estranho, tendo em conta que a 

maioria dos entrevistados integram os órgãos pedagógicos do AE. 

 

Quadro n.º 18 - Estrutura ou Órgão do AEZ que acompanha a monitorização do Programa 

 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Sim 3 33,33 75,00

Não 1 11,11 25,00

Total (Válido) 4 44,44 100,00

Omissos 5 55,56 -

Total 9 100,00 -
 

 

A Estrutura de Acompanhamento do respetivo Programa está em funcionamento, ainda 

que neste momento não conte com a presença dos representantes do ME, como nos refere o E1: 

“[…] temos a Comissão de Acompanhamento da implementação do Programa Aproximar. 

Essa Comissão de Acompanhamento começou no primeiro ano muito bem, com a presença 

sempre do responsável ou do representante do Ministério e de outros organismos que estão 

previstos – CCDRN, a DGE e a DgestE. E desde que entrou o atual executivo, pronto, começou 

a não haver reuniões com estas entidades. Mas, no nosso caso continuamos a manter as 

reuniões, entre o Município e as escolas e a fazer na mesma a monitorização e o 

acompanhamento e os respetivos relatórios de avaliação”. 

Tal circunstância também é referenciada no Relatório do 2.º ano de Vigência do 

Contrato, produzido pela CA na reunião de 14 de julho, realizada já sem a presença de um dos 
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representantes do Ministério da Educação, que presidia à respetiva CA, contrariamente ao 

previsto no respetivo Contrato Interadministrativo. Mais uma vez o Estado se desresponsabiliza 

das suas obrigações, comprometendo o funcionamento do Programa.   

Relativamente ao balanço que fazem do Programa Aproximar, a maioria dos 

entrevistados (66,7%) considera que é positivo (quadro n.º 19). 

Quadro n.º 19 - Balanço do Programa 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Positivo 6 66,67 66,67

Desejo aquém das expectativas 1 11,11 11,11

Positivo por um lado e negativo por outro 1 11,11 11,11

Não sabe 1 11,11 11,11

Negativo 0 0,00 0,00

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -

Porém, ainda há 33.3% que não comunga dessa opinião, tendo um entrevistado 

respondido que ficou aquém das expectativas, outro considerou positivo por um lado e negativo 

por outro e outro não sabe. 

Para o E1 é inegável que o balanço do Programa Aproximar é positivo, mas adverte para 

as possíveis consequências futuras, por falta de monitorização desta experiência, por parte do 

ME. O mesmo afirma: “O balanço desta experiência é muito positivo. Por exemplo, o que está 

neste momento na Lei n.º 50/2018 fica aquém daquilo que é o nosso Programa Aproximar. E, 

portanto, nessa perspetiva, nós achámos que há coisas que têm a ver com questões financeiras 

que, efetivamente, não foi debatida com os Municípios. E a Associação dos Municípios que não 

estão diretamente, as pessoas que estão na direção da Associação dos Municípios não tiveram 

o Programa Aproximar. Portanto estão a negociar coisas que também não estão ainda

completamente por dentro. E, portanto, vai haver asneira.” 

Também a E3 afirma que houve “[…] vantagens, sem dúvida porque há uma política 

de proximidade”. Porém, a mesma aponta as dificuldades inerentes à implementação do próprio 

Programa, “um processo complexo porque nós todos temos as nossas identidades. Cada 

Agrupamento é um Agrupamento”. Também é bem notório o seu “desencanto”, face à ideia de 
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agora não se dar continuidade ao Programa, e avançar-se já com outras experiências que vêm 

duplicar o trabalho nas escolas. Acrescenta: “Com esta nova política tudo se alterou. […] E eu 

aqui custa-me agora ver que andamos sempre a duplicar o trabalho dos Diretores. […] Todos 

nós, agrupamentos, tínhamos um plano de melhoria. Esse plano de melhoria estava de acordo, 

como eu costumo dizer, tem de haver esse casamento com o plano de melhoria e de eficácia do 

Município. Agora duplica-se com um outro documento. Nós passamos a vida, digamos assim, 

a ajustar documentos ao que já existe”. 

Esta alusão à duplicação e ajustamentos de documentos é bem elucidativa das 

dificuldades que os Diretores das escolas se deparam atualmente, no âmbito das suas funções, 

porque não se verifica a estabilidade necessária ao sucesso de qualquer experiência que se 

instala nas escolas. 

Já a E6 assegura que foi positiva na área social, mas salienta que tudo aquilo que 

extravase essa área e a manutenção dos espaços, já é negativo. É determinante na afirmação 

que faz: “Essa questão da avaliação do sucesso académico não é positiva”. 

Para a E2, apesar das mais-valias que o Programa trouxe, parece evidente a frustração 

que sente, em particular no que respeita à autonomia, tendo em conta as expectativas 

inicialmente criadas. Como a própria afirma: “[…] um desejo que ficou um bocadinho aquém 

das expectativas. Conseguiu-se em linhas ténues uma descentralização, conseguiu-se um 

esboço de uma autonomia, mas eu acho que, no fim destes três anos, a ideia seria “nós 

queremos mais […] nós acreditávamos que o Programa Aproximar trouxesse autonomia nisso. 

Efetivamente, a autonomia, quer da gestão do currículo, quer de decisões curriculares, quer 

da própria gestão dos recursos humanos relativamente ao currículo. Eu acho é que…nós 

achávamos que era um bocadinho de oportunidades. Eu acho que ficámos com um buraquinho 

da fechadura da porta”.  

Tendo em conta as afirmações produzidas pelos diferentes entrevistados, damos conta 

de que o balanço geral da experiência é positivo, apesar de ser notório também “um certo 

desencanto”, face às diferentes razões apresentadas face ao PAE. 

Pela análise do quadro n.º 20, podemos verificar que a opinião dos entrevistados não é 

unânime, sobre a perspetiva de que, no âmbito da descentralização, as escolas, em Portugal, 

têm reduzida margem de autonomia em questões centrais, como o currículo e a gestão dos seus 

recursos humanos. 

 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 313 

Quadro n.º 20 - Autonomia no currículo e gestão dos recursos humanos 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Meio termo 3 33,33 37,50

Existência de autonomia 2 22,22 25,00

Inexistência de autonomia 1 11,11 12,50

Diminuição de autonomia 1 11,11 12,50

É o caminho 1 11,11 12,50

Total (Válido) 8 88,89 100,00

Omissos 1 11,11 -

Total 9 100,00 -

Enquanto que três entrevistados, correspondente a 33,3% do total dos entrevistados 

respondem de forma dúbia, pouco clara (Meio Termo), dois consideram que, nessa matéria 

existe autonomia nas escolas, numa percentagem de 22,2%. Observa-se um entrevistado que 

considera que não existe autonomia e um outro considera que houve diminuição. Acresce ainda 

outro que não respondeu, classificado como Omissos. 

A esse propósito a E2 considera que é necessária uma reflexão sobre todas as 

experiências que estão no terreno, para melhor aferir o grau de autonomia, dizendo: “Eu acho 

é que pensar numa descentralização na educação sem nós refletirmos conscientemente do que 

foi ouvir os intervenientes do que foi a descentralização no nosso território, nos outros 

concelhos, acho que é prematuro […]. E só fazendo essa análise é que podemos ver, primeiro 

em que linhas é que podemos definir se queremos ir para a frente com a descentralização 

efetiva para todos e que linhas deverão ser as linhas orientadoras”.  

Já o E7 não tem dúvidas que “Também tem de haver um fio condutor. E deve haver 

alguma margem de manobra, mas não deve ser demasiada porque depois cada um faz à sua 

maneira. Tem de haver uma base na educação. Tem de haver um ponto comum para todos e 

depois haver alguma flexibilização, de acordo com as características de cada zona, de cada 

escola, de cada área.”. 

Para a E4, a perda de autonomia ao nível da gestão dos recursos humanos é notória, 

quando refere repetidamente: “realmente notámos aí umas diferenças porque nós tínhamos 

pessoal suficiente. E é a partir do momento em que começou a ser o pessoal para todos os 

níveis de ensino… notamos que a nível do pessoal realmente não beneficiámos muito, não é”. 
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Especificando ao nível da autonomia financeira, a E3 afirma: “Se realmente o Ministério 

não transferir essas competências para os diretores, para as Escolas, eu digo não [à 

descentralização]. Não. Porque está na hora do Ministério da Educação começar a acreditar 

e a confiar nos diretores. Nós temos um Conselho Administrativo, nós temos um Conselho 

Pedagógico, nós temos um Conselho Geral…Nós aqui, em X, temos um trabalho feito em rede 

com o Município e agora ainda vêm duplicar o trabalho das escolas., a transferência só destas 

pequenas coisas…Da gestão financeira, nós também sabemos fazer”. 

Referindo-se à autonomia, ao nível da gestão e organização administrativa, a propósito 

da constituição de turmas, refere: “Nós, quando entrámos para a assinatura do contrato era 

exatamente para termos mais autonomia […] A nossa Matriz de Responsabilidades diz que o 

diretor, juntamente com o Município é que tem que validar as turmas, segundo os seus critérios, 

segundo as suas realidades, a validação das turmas. Nós diretores passamos a enviar a 

constituição das turmas para o Município. Mas não é da responsabilidade do Município. Temos 

sempre de aguardar que seja a DgestE a validar as turmas. Aqui foi realmente umas das 

dificuldades que nós diríamos que ficámos tristes. Isso revela que não há confiança, que 

passam na mesma tudo o que os Diretores dizem tem de passar pela DgestE. E aqui duplicou 

o trabalho. Duplicou o trabalho que tem de passar pelo Município e tem de passar pela DgestE, 

quer DgestE do Porto, quer da DgestE de Lisboa”. 

Pelas palavras da E2 é evidente que há um nítido incumprimento por parte do ME do 

estabelecido na Matriz de Responsabilidades. Neste documento, anexo ao Contrato, na área D 

– Organização pedagógica e administrativa, no domínio de intervenção D2 -. Organização 

pedagógica consta o AE como responsável na constituição de turmas, o Município quem aprova 

e o ME a ser informado e na realidade é o ME que retira para si essa responsabilidade. 

Nesse sentido, a CA registou no Relatório do 2.º ano de Vigência do Contrato, como 

recomendações de melhoria, a necessidade do ME respeitar a Matriz de Responsabilidades, 

“conforme exarado em Contrato, nomeadamente na auscultação da comunidade local, na 

definição da rede educativa e formativa e na constituição de turmas”.  

Parece-nos um paradoxo tal situação, na medida em que, face a todo um processo, cuja 

intenção baseia-se no paradigma de descentralização, deparamo-nos com um “modus operandi” 

que reflete a centralização. 
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Considerando os discursos proferidos por parte de alguns entrevistados, podemos 

observar que a compreensão do conceito de autonomia não é percecionada da mesma forma por 

todos os entrevistados. 

Se para uns, ela poderá estar em causa, quando se assiste a um certo exercício de 

“domesticação pedagógica”, pondo em risco a educação, no seu sentido mais genuíno, de 

liberdade e democraticidade, para outros, tal não se vislumbra, não se põe em causa. A questão 

que se coloca é tentar perceber, em educação onde nos devemos posicionar, se nas margens ou 

nos limites da autonomia. 

A opinião dos entrevistados, sobre o possível reforço da autonomia local, com o 

alargamento das competências das autarquias a todo o ensino público obrigatório, sem que 

tenha havido uma avaliação final do PAE é diferenciada. 

Como podemos verificar pela análise do quadro n.º 21 assume uma percentagem de 

33,3% os que manifestam receio que tal medida avance, e em igual proporção, os que 

consideram um procedimento mal feito, sem que tenha havido uma avaliação final do 

Programa. 

Quadro n.º 21 - Reforço da autonomia local 

Nome Frequência Percentagem Percentagem (válida)

Receio 3 33,33 33,33

Mal feito 3 33,33 33,33

Bem feito 2 22,22 22,22

Ser avaliado 2 22,22 22,22

Total (Válido) 9 100,00 100,00

Omissos 0 0,00 -

Total 9 100,00 -

Há ainda dois entrevistados (22,2%) a considerarem que primeiramente o Programa 

Aproximar deveria ter sido sujeito a avaliação e só, posteriormente, se avançaria com o reforço 

do poder local. Em sentido contrário há outros dois (22,2) que consideram o alargamento das 

competências das autarquias a todo o ensino público obrigatório, mesmo sem que tenha havido 

uma avaliação final do Programa, uma medida bem tomada. 

Este entendimento tem o E9, quando afirma: “Deve-se avançar porque se resolve os 

problemas e evitar as cunhas porque elas também existem a nível mais geral”. 
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Já para o E1, são evidentes os riscos que se correm, ao avançar-se com a 

descentralização para todo o país, sem uma avaliação final do Programa Aproximar. A esse 

propósito, o mesmo refere: “[…] eu não sei se o nosso Município vai aderir à descentralização 

de competências atualmente. Porque, se não for acautelado um conjunto se situações que 

atualmente estão no Programa Aproximar, nós não queremos. E depois, esta situação de que 

há municípios que não têm ainda estrutura preparada para trabalhar esta descentralização. 

Há municípios em que a estrutura que têm, é um vereador e um técnico, um assistente técnico 

para tratar dos transportes e da fruta. Portanto, é preciso termos a noção de que não estamos 

todos os municípios no mesmo patamar. Os municípios não estavam preparados para isso.”. 

Com a mesma perspetiva está a E3 que afirma: “Nós deixámos de ter acompanhamento 

por parte da DgestE e agora sai novo normativo. Tenho receio. Primeiro porque não avaliaram 

esta experiência piloto. E agora está…eu também ainda não sei a postura do nosso Vereador 

e do Sr. Presidente da Câmara. (…) Mas…parece-me que só entraremos, se realmente trouxer 

esta autonomia para os Diretores e para as escolas. Parece-me…agora não sei o que o Sr. 

Presidente da Câmara pensa disso. Se ele quiser continuar com este contrato, também me 

parece que, todos nós, Diretores estamos todos agradados. Continuaremos. Mas ele será o 

primeiro a ter uma palavra a dizer”. 

É manifesta a supremacia e protagonismo do Sr. Vereador e do Presidente da Câmara, 

em todo o processo do PAE, em prejuízo do AE que, de certa forma contraria o discurso do 

“parceiro colaborador”, e alinha-se mais ao paradigma da estrutura hierárquica, em que uns 

decidem e outros cumprem, características próprias do modelo burocrático. 

Em sentido contrário manifesta-se a E5, relativo ao possível aumento das competências 

das autarquias, quando diz: “Poderão vir aí alguns receios, na medida em que não sabemos 

exatamente quais irão ser essas competências que a Autarquia irá ter […]. Se isto for de 

parceria, acho que poderá correr bem. Agora, se a Autarquia irá ter poderes decisórios, não 

sei quais serão…quais serão as consequências”. 

Já o E8 encara esse processo com algum otimismo, referindo alguns aspetos a ter em 

linha de conta, nomeadamente a defesa de um pacto educativo, dizendo: “Eu continuo a achar 

que a descentralização é importante desde que não venha a criar regras próprias, de concelho 

a concelho, Isso pode ser um bocadinho perigoso. […] Dependiam de município para 

município. […] Em relação à parte patrimonial, aos edifícios, é muito importante. São do 

Estado, é verdade, mas havendo a descentralização ou a municipalização, os poderes de 
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decisão estão mais próximos. Estão mais atentos, estão mais próximos, são mais céleres. É 

mais prático. Agora, era importante a defesa de um pacto, negociado entre partidos, a prazo 

para a educação, porque senão estamos a correr o risco de implementar medidas importantes 

e, daí a uma legislatura ou duas, essas medidas desaceleram ou têm uma inversão de marcha. 

Isso é que não seria nada bom. Apostar numa orientação e depois criar uma orientação 

diferente, é um desnorte e desalinho”. 

Mais crítica é a opinião da E6, ao dizer: “[…] eu compreendo que o Estado queira, de 

alguma forma libertar-se de problemas, de despesas. […] Mas quando se trata de avançar com 

questões pedagógicas, eu acho que está errado. Acho que não o deve fazer. Vai criar lutas 

internas, lutas regionais escusadamente. Acho que vai criar muita instabilidade, realmente. 

Essa ideia de que vamos ter uma educação local mais próxima da comunidade não me atrai, 

não me dá segurança. Acho que o ME deve continuar a ter um tronco comum em termos de 

currículo, ao nível do plano curricular igual para todos porque acho que todos os portugueses 

são portugueses, todos os habitantes deste território são portugueses. E esta autonomia que se 

deve dar às escolas, o currículo local não deve só limitar-se aos 25%, deve ser mais. O poder 

local pode entrar na questão dos projetos. O restante, o currículo compete ao Ministério da 

Educação. No fundo, nós ainda somos, que eu saiba, um território unificado. Então porquê 

criar tantos regionalismos!? Qualquer dia estamos um bocadinho como a Catalunha e começa-

se a achar que, com tantos regionalismos, até nos podemos separar”. Noutro momento 

acrescenta: “E o que é que o Ministério da Educação tem feito? Experiências sobre 

experiências e não deixam terminar e não deixam avaliar. E ao não deixarem terminar ou não 

deixarem avaliar, nós não conseguimos dizer que foi positivo, não foi positivo, vamos 

continuar, não vamos continuar. Eu, francamente, desagrado-me muito esta senda da 

municipalização porque, não me parece que a ideia seja privilegiar os alunos”.  

Com alguma ironia afirma o E7: “É um bocado ´andar com o carro à frente dos bois´. 

Acho que se deve fazer as coisas de uma forma sustentável. Ou sei lá, de forma profissional, 

não é? Quer dizer, “atirar com o barro à parede”, acho que não. É todo um processo. Primeiro 

é preciso experimentar, aplicar, ver se resulta e depois alargar-se”. 

Tendo em conta as afirmações produzidas pelos diferentes entrevistados, apercebemo-

nos de que cada um deles considera, de modo diferenciado, o possível reforço da autonomia 

local, com o alargamento das competências das autarquias, a todo o ensino público obrigatório, 

sem que tenha havido uma avaliação final do Programa Aproximar. 
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O E1 aponta os riscos que correm, particularmente os municípios de pequena dimensão, 

o que nos remete para a abordagem de um outro aspeto que, de certa forma vem clarificar a 

forma do convite do ME ao Município X, para a adesão ao Programa, se acolhermos também a 

argumentação da Deputada B (de um partido político afeto à coligação do executivo camarário), 

da Assembleia Municipal a favor da adesão ao Programa. A mesma refere: “ O Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na área da educação hoje em discussão, 

reveste-se de especial importância pelo facto de consignar um projeto-piloto implementado 

num número limitado de municípios, nomeadamente, aqueles que têm bem consolidado um 

trabalho de planeamento estratégico na área da educação, com uma série de instrumentos de 

análise e gestão territorial que permitem o levantamento apurado das reais necessidades 

educativas, permitindo uma aplicação rigorosa dos recursos humanos e materiais em prol de 

uma educação melhor, mais humanizada, mais eficiente”.  

Na verdade, os municípios não estão todos no mesmo patamar, têm meios diferentes, 

uns são mais abastados, outros não, o que pode conduzir a modos de atuação diferenciados por 

parte das autarquias, que terão como consequências o aprofundamento das assimetrias regionais 

existentes no nosso país que, nas palavras da E6 “Qualquer dia estamos um bocadinho como a 

Catalunha e começa-se a achar que, com tantos regionalismos, até nos podemos separar”. O 

E6 manifesta esta mesma preocupação quando defende que a “descentralização é importante 

desde que não venha a criar regras próprias, de concelho a concelho”. 

Porém, é evidente o receio geral dos entrevistados do que poderá acontecer no futuro 

próximo, porque o ME prepara-se para avançar com novo normativo de descentralização sem 

avaliar esta experiência piloto, não cumpre com os seus deveres, nomeadamente o respetivo 

“acompanhamento por parte da DgestE” na CA, duplica o trabalho dos Diretores, não cria as 

condições para que as experiências se desenvolvam e se consolidem, gerando instabilidade nas 

escolas. E como alertou um Deputado de um partido político diferente do poder local 

dominante, na reunião da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2015, “este processo deve 

ser e até para que tenha sucesso, para que não haja problema e para que tenha um maior 

sucesso, deve ser acompanhado de uma forma, não é pela comissão de 

acompanhamento…Porque a educação é um laboratório, que quando corre mal só se vai notar 

daí a muito tempo, ao contrário da economia”.  
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2.4. Dos Inquéritos por Questionário 

Como já referimos, o inquérito por questionário foi estruturado com vinte e três 

questões/ afirmações, do tipo fechadas, sendo avaliadas, de acordo com cinco possibilidades de 

resposta: Discordo Totalmente (DT); Discordo (D); Nem Concordo Nem Discordo (NC ND) e 

Concordo Totalmente (CT) e correspondente à escala numérica: 1, 2, 3, 4 e 5.  

A parte inicial, item I do inquérito por questionário respeita a Caracterização do corpo 

docente, dados já registados na caracterização dos participantes do presente estudo. 

A parte seguinte, item II do inquérito por questionário é relativa ao Grau de satisfação 

relativamente à adesão e desenvolvimento do PAE. É constituída por questões 

fechadas/afirmações que versam sobre o desenvolvimento do respetivo Programa, através quais 

os docentes manifestam o seu acordo ou desacordo, de acordo com a escala acima referida. A 

última questão é aberta, possibilitando ao inquirido que aborde livremente os assuntos que 

considere pertinentes, no âmbito da temática em estudo. 

Pela análise do gráfico n.º 23, podemos verificar que a afirmação n.º 1 - Não tenho 

informação sobre o que é o PAE obteve respostas em todos os parâmetros da escala, registando-

se uma maior incidência em Discordo, com o registo de 17 docentes, representando 34% do 

total dos inquiridos, seguido do parâmetro Discordo Totalmente que abrange 13 docentes, 

correspondente a 26%. Se juntarmos os valores dos dois parâmetros, podemos concluir que a 

maioria dos participantes conhece, ou pelo menos já ouviu falar do Programa Aproximar. 

Consta-se também que um grupo de 9 docentes, correspondente 18% do total dos 

inquiridos não conhece o Programa, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que o 

mesmo está no “terreno” há mais de 3 anos. Verificámos ainda que houve um grupo de 11 

docentes, 22% do total que não manifestou opinião, optando por responder Nem Concordo Nem 

Discordo. Se fizermos um exercício simples de adição destes dois últimos parâmetros, parece-

nos significativa a percentagem de docentes (40%) que não conhece o Programa ou este é-lhes 

indiferente. 
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Gráfico n.º 23 - Informação sobre o Programa Aproximar 

 

 

 

Em relação à afirmação n.º 2 - Existência de vantagens no PAE para os municípios e 

agrupamentos de escolas, a maioria (62%) afirma que existem vantagens, com o registo de 25 

destes docentes no parâmetro Concordo e 6 no parâmetro Concordo Totalmente (gráfico n.º 

24). 

Há também um grupo de 6 docentes, correspondente 12% do total que não vê qualquer 

vantagem no Programa, e um grupo de 14 docentes, 28% do total dos inquiridos que não 

manifestou opinião, optando pelo parâmetro Nem Concordo Nem Discordo.  

Gráfico n.º 24 - Vantagens do Programa Aproximar 
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Os participantes inquiridos também concordam maioritariamente (56%) com a 

afirmação n.º 3 - A municipalização da educação apresenta soluções face aos problemas que 

hoje se colocam à escola e à sociedade, como podemos verificar no gráfico n.º 25. Destes, só 3 

docentes (6%) concordam totalmente, ou seja, não têm qualquer dúvida. 

Gráfico n.º 25 - A municipalização da educação como solução dos problemas 

Porém, há um grupo de 12 docentes, correspondente a 24% que manifestam opinião 

contrária. Verificamos ainda outro grupo que representa 22% do total dos inquiridos que optou 

pelo parâmetro Nem concordo Nem discordo, o que pode nos leva a pensar significar que lhes 

é indiferente ou que não é na municipalização da educação que encontram a solução para os 

problemas da educação. Consideramos que destes dois grupos juntos ainda é significativo, 

correspondendo a 46% do total dos inquiridos. 

Já relativamente ao conhecimento da Divulgação dos critérios para a escolha dos 

municípios que aderiram ao PAE (afirmação n. º4), constatamos pela análise do gráfico n.º 26 

que a afirmação é confirmada só por 21 docentes, representando 42% do total dos docentes 

inquiridos. 

Um grupo de 11 docentes manifesta opinião contrária, com 22%, entre Discordo e 

Discordo totalmente e um grupo bastante significativo de 18 docentes que não manifesta 

claramente a sua opinião, optando pelo parâmetro Nem concordo nem discordo, representando 

36% dos participantes no estudo. Efetivamente este grupo de docentes ao optar por não afirmar 

que teve ou não teve conhecimento da divulgação dos critérios para a escolha dos municípios 

que aderiram ao PAE, deixa-nos a dúvida em qual dos outros grupos se enquadraria.  
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Parece-nos, a nós, que de maneira nenhuma assumimos uma posição neutra, que se 

enquadrariam mais no grupo dos docentes que discordam da afirmação. No mínimo, parece-

nos que tal posicionamento é revelador de que o Programa não lhes diz grande coisa, é-lhes de 

certa forma indiferente, admitindo a existência de duplicidades, indecisões, incertezas e 

ambiguidades, características estas que se enquadram no modelo anárquico.  

 

Gráfico n.º 26 - Divulgação dos critérios de seleção dos municípios 

 

 

Pela análise do gráfico n.º 27, podemos verificar que os docentes inquiridos tiveram 

posicionamento semelhante, relativamente à afirmação n.º 5 - Correlação das novas relações de 

poder estabelecidas entre o AEZ e o Município X e uma maior democratização da educação. 
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Gráfico n.º 27 - Relações do AE/Município VS Democratização da educação 

Neste caso, só se confirmou a transferência de um docente do parâmetro Nem concordo 

nem discordo que assumiu a sua discordância total. Assim, verificamos que só 21 docentes 

percecionam a correlação entre as novas relações de poder entre o AEZ e o Município X e uma 

maior democratização da educação, o que representa 42% do total dos inquiridos. A maioria 

integra os grupos de 12 docentes que discordam e de 17 docentes que não manifestam a sua 

opinião, ou melhor dizendo, manifestam a sua não opinião, correspondente a 34%, o que para 

nós é significativo das incertezas que prevalecem, quando está em causa ajuizar de maior ou 

menor democraticidade da educação, dada a complexidade de que se reveste a sua 

compreensão, tendo em conta os interesses e vivências de cada um. 

Relativamente à afirmação n.º 6 - Implicação dos professores no processo decisório para 

adesão ao PAE, é notório pela análise do gráfico n.º 28 que, ainda que não seja a maioria, há 

um grupo significativo de 17 docentes que negam qualquer participação, o que representa 34% 

do total dos docentes inquiridos. Assume posição contrária, o grupo de 20 docentes (40%), que 

escolheu os parâmetros Concordo e Concordo totalmente. Verificamos ainda que o grupo dos 

docentes que não manifestam a sua opinião representam 26% do total dos docentes inquiridos. 
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Gráfico n.º 28 - Implicação dos professores no processo decisório 

 

 

 

No que respeita à afirmação n.º 7 - Conhecimento do memorando do PAE, podemos 

verificar no gráfico n.º 29 que 50% do total dos docentes inquiridos conhecem o documento. 

Os outros 50% repartem-se pelo grupo de 14 docentes que não conhecem, cerca de 28%, e pelo 

grupo de 11 docentes que não concordam nem discordam, com cerca de 22% do total dos 

inquiridos. Constatamos que uma parte significativa desconhece o documento e outra parte 

revela indiferença e alheamento ao facto, sendo para nós revelador de que estes docentes, ou 

por desconhecimento ou por desinteresse desenvolvem a sua atividade à margem do Programa. 

 

Gráfico n.º 29 - Conhecimento do Memorando do Programa 

 

 

 

Relativamente à afirmação n.º 8 - O desenvolvimento do PAE é um processo 

participativo, envolvendo toda a comunidade educativa regista-se que a maioria confirma, cerca 

de 60% dos docentes inquiridos. Com opinião contrária regista-se o grupo de 6 docentes e um 
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grupo de 14 docentes Nem concordam nem discordam, representando 28% do total (gráfico n.º 

30). 

Regista-se que o sentido de “comunidade educativa” é alargado ao meio, aos 

representantes locais, não se circunscrevendo aos docentes, pois, como refere o E2, “[…] a 

relação que a Autarquia acaba por ter com o meio empresarial é, efetivamente, de uma grande 

cumplicidade […]. E acho que a descentralização trouxe mais essa proximidade da 

comunidade, do meio empresarial para as escolas. E isso foi uma mais-valia”. 

E tendo em consideração o contexto, as dinâmicas do concelho e a existência de diversos 

órgãos e estruturas concelhias que tratam os assuntos de educação, estamos em crer que, na 

verdade, essa participação ocorreu ao nível dos órgãos, em que têm assento os diversos 

representantes da comunidade (cf. ata da Assembleia Municipal de 29/04/15; relatórios de 

acompanhamento; entrevistas do E1 e E3). 

Gráfico n.º 30 - Programa enquanto processo participativo 

No que concerne às Áreas em que incidiu a delegação de competências no Município 

X, (afirmação n.º 9), da análise dos cinco gráficos que se apresentam, podemos observar o 

seguinte: 

1 - Há 25 docentes que consideram que não houve delegação de competências no 

Município X, ao nível da gestão curricular (gráfico nº31), o que representa 50% do total dos 

inquiridos. Um grupo de 13 docentes declaram o contrário, ou seja 26%, e outro grupo de 12 

docentes não concordam nem discordam. 

1
5

14

27

3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo

nem
discordo

4-Concordo 5- Concordo
totalmente

N
.º

 d
e
 d

o
c
e
n

te
s



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

326 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

Gráfico n.º 31 - Gestão curricular 

 

 

 

2 - Ao nível da gestão pedagógica (gráfico n.º 32), o grupo dos docentes que considera 

que não houve delegação de competências no Município é mais reduzido, comparado com a 

gestão curricular, representando 42% dos docentes inquiridos. Verifica-se que um grupo de 15 

docentes considera que sim, cerca de 30%. E o grupo que se manifesta no parâmetro Nem 

concordo nem discordo é constituído por 14 docentes, ou seja 28% do total dos docentes 

inquiridos. 

 

Gráfico n.º 32 - Gestão pedagógica 

 

 

 

3 - Da análise do gráfico n.º 33, verifica-se que a maioria dos docentes considera que a 
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representando 62% do total dos docentes inquiridos. Em sentido contrário manifestou-se um 
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grupo de 10 docentes, cerca de 20% e o grupo de 9 docentes (18%) não se pronunciou em 

nenhum destes dois sentidos. 

Gráfico n.º 33 - Gestão do Pessoal Não Docente 

4 - Relativamente à gestão financeira a opinião manifestada pelo grupo de docentes é 

semelhante à anterior, ainda que seja com valores ligeiramente diferentes. Assim, verificamos 

no quadro n.º 34 que a maioria, cerca 58% considera que a delegação de competências no 

Município X incidiu na área financeira, havendo 14% que discorda e 28% não assumiu 

nenhuma destas posições. 

Gráfico n.º 34 - Gestão financeira 

5 - Da análise do gráfico n.º 35, concluímos que que se verifica uma maioria significativa 

de docentes que considera que a delegação de competências no Município X incidiu na área de 
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gestão de equipamentos e infraestruturas. É um grupo de 38 docentes que representa 76% do 

total dos docentes inquiridos. Verifica-se ainda que um pequeno grupo de 5 docentes considera 

que não. Cerca de 14% do total dos inquiridos não partilha nenhuma dessas duas opiniões.   

 

Gráfico n.º 35 - Gestão dos Equipamentos e infraestruturas 

 

Assim, podemos concluir que, de acordo com as opiniões manifestadas pelos docentes 

inquiridos, por ordem decrescente, a delegação de competências no Município X incidiu nas 

áreas de gestão de equipamentos e infraestruturas (76%), pessoal não docente (62%), financeira 

(58%), pedagógica (30%) e curricular (26%). 

Curiosamente é ao nível da gestão pedagógica e da gestão financeira, seguida da gestão 

curricular que verificamos um maior número de respostas nos parâmetros Nem concordo nem 

discordo, correspondendo a 28% na primeira e na segunda e a 24% na terceira. Se tivermos em 

linha de conta que o processo de negociação do Contrato Interadministrativo e a repartição das 

responsabilidades (registadas na Matriz de responsabilidades) ocorreu somente com as 

lideranças de topo das três partes envolvidas (ME, Município e AE), é para nós aceitável esses 

valores, não deixando de revelar o posicionamento da pouca participação dos professores que 

estiveram à margem desse processo. 

Porém, já ao nível da operacionalização da delegação dessas competências, se ao nível 

financeiro é mais pacífico, tendo em conta que são processos mais administrativos e, portanto, 

mais do conhecimento das lideranças, não é do mesmo modo ao nível pedagógico, já que 

envolve práticas pedagógicas dos professores e, como observámos através das entrevistas 

realizadas, o desenvolvimento de projetos apresentados pelo Município é uma das práticas mais 

apontadas. Como refere a E5 “vêm-nos enriquecer o nosso projeto educativo. Em vez de nós 

andarmos ou fazermos ou procurarmos as coisas […] o Município dá-nos”, corroborada pela 
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E1 que refere “Aprovámos agora para 2018-2021 e foi exatamente também para referir e 

contemplar esse trabalho que temos vindo a desenvolver, os projetos âncora com o Município”, 

porque se os professores “[…] não aderirem também são chamadas à atenção” (E6).  

Todavia, não podemos ignorar igualmente que, o desenvolvimento conjunto de 

atividades/projetos pedagógicos não emergiu de repente, mas sim numa lógica de continuidade, 

ainda que se tenha aprofundado com o desenvolvimento do PAE. 

No que concerne à afirmação n.º 10 - Consequências positivas do desenvolvimento do 

PAE, da análise dos cinco gráficos que se apresentam, podemos observar o seguinte: 

1 - Ao nível da autonomia curricular, há um grupo de18 docentes a considerar como 

consequência positiva e outro grupo de docentes de igual número com opinião contrária, 

representando cada um 36% dos docentes inquiridos. Verifica-se ainda um grupo de 14 

docentes (28%) que não se manifesta por nenhuma destas opiniões, nem concordam nem 

discordam (gráfico nº36). 

Gráfico n.º 36 - Maior autonomia curricular 

2 - Pela análise do gráfico n.º 37, a autonomia na área pedagógica é considerada como 

consequência positiva do desenvolvimento do PAE, só por 17 docentes, havendo 18 docentes, 

representando 36% do total dos inquiridos que não têm essa opinião. Verificamos ainda um 

grupo de 14 docentes (28%) que não se manifestaram nem por uma, nem por outra, registando 

o parâmetro Nem concordo nem discordo.
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Tais valores refletem a tal supremacia dada ao Município, percetível nas palavras da E1 

e E5 e da “ingerência” do Município ao nível pedagógico referida pela E6. 

 

Gráfico n.º 37 - Maior autonomia pedagógica 

 

 

 

3 - Relativamente à autonomia administrativa e organizacional, ela é reconhecida por 

uma maioria de docentes, representando 54% do total dos docentes inquiridos. Verifica-se ainda 

no gráfico n.º 38, que há um grupo de 13 docentes que não concordam (26%) e um grupo de 10 

docentes que nem concorda nem discorda. 

 

Gráfico n.º 38 - Maior autonomia administrativa e organizacional 
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4 - Relativamente à tomada de decisão próxima dos problemas, como consequência 

positiva do PAE, ela é registada por uma maioria significativa, por 31 docentes, representando 

62% do total dos docentes inquiridos, como nos mostra o gráfico n.º 39. Verificamos ainda que 

um grupo de 12 docentes não manifestou a sua opinião (24%) e 14% manifestou a sua 

discordância. 

Gráfico n.º 39 – Tomada de decisão próxima dos problemas 

5 - No que respeita ao envolvimento e participação da comunidade na gestão do sistema 

educativo local, a opinião da maioria, é que de facto é uma consequência positiva do PAE, 

representando (76%) do total dos docentes inquiridos. Com opinião contrária manifestou-se o 

grupo de 5 docentes (10%), seguido do grupo de 7 docentes que nem concordam nem 

discordam. 

Gráfico n.º 40 - Envolvimento na gestão do sistema educativo local 
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6 - Relativamente ao reforço da responsabilização dos atores educativos locais pela 

qualidade do serviço educativo prestado, pela análise do quadro n.º 41 podemos constatar que 

há um elevado número de docentes, 28, que considera uma consequência positiva, 

representando uma maioria significativa de 56% dos docentes inquiridos. Os docentes 

discordantes são uma pequena minoria (9), correspondente a 18% da amostra. Podemos ainda 

verificar que 13 docentes não manifestaram a sua opinião. 

 

Gráfico n.º 41 - Responsabilização pela qualidade do serviço educativo local 

 

 

 

Assim, concluímos que, de acordo com as opiniões manifestadas pelos docentes 

inquiridos, por ordem decrescente, a consideração das áreas como consequências positivas do 

PAE são: o envolvimento e participação da comunidade na gestão do sistema educativo local 

com 76%, a tomada de decisão próxima dos problemas, com 62%, a responsabilização dos 

atores educativos locais pela qualidade do serviço educativo prestado com 56%, a autonomia 

administrativa e organizacional, com 54%.  

Na verdade, e tal como é mencionado na investigação, a participação dos intervenientes 

da ação na própria tomada de decisão aumenta a probabilidade de sucesso da mesma, sendo o 

fator proximidade o elemento chave desse sucesso. 

Relativamente à autonomia curricular, havendo um grupo de18 docentes a considerar 

como consequência positiva e outro grupo de docentes de igual número, com opinião contrária, 

representando 36% cada grupo, julgamos não estar clara tal evidência, o que revela que o PAE 
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é percecionado pelos professores de modo distinto, uns como um enriquecimento do currículo, 

outros como uma ingerência em matérias exclusivas dos professores. 

Em relação à autonomia na área pedagógica, a mesma não é considerada como 

consequência positiva do desenvolvimento do PAE, já que verificamos que houve um maior 

número de docentes a negá-lo, representando 36% do total dos inquiridos. 

Curiosamente, e tal como observamos relativamente às áreas em que incidiu a delegação 

de competências no Município X, (afirmação n.º 9), é ao nível da autonomia pedagógica e da 

autonomia curricular, seguida da tomada de decisão próxima dos problemas e da autonomia 

administrativa e organizacional, que verificamos a existência de um maior número de respostas 

nos parâmetros Nem concordo nem discordo, correspondendo a 28% na primeira e na segunda, 

com 24%, na terceira e 20% na quarta.  

No que concerne à afirmação n.º 11 - Domínios em que o PAE potenciou maior 

articulação entre os diferentes níveis de administração educativa 

ME/Município/Agrupamentos, da análise dos cinco gráficos que se apresentam, podemos 

observar o seguinte: 

1 - Há 29 docentes, representando 58% dos docentes inquiridos que consideram que o 

PAE potenciou maior articulação entre os diferentes níveis de administração educativa, ao nível 

do planeamento estratégico (gráfico n.º 42). Observa-se com opinião contrária um grupo de 6 

docentes que discordam, cerca de 12% e ainda um grupo de 15 docentes (30%) que não partilha 

de nenhuma destas opiniões. 

Gráfico n.º 42 - Planeamento estratégico 

1
5

15

27

2

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo

nem
discordo

4-Concordo 5- Concordo
totalmente

N
.º

 d
e
 d

o
c
e
n

te
s



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

334 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

2 - Podemos verificar através do gráfico n.º 43 que 56% dos docentes inquiridos 

concordam que o PAE potenciou maior articulação entre os diferentes níveis de administração 

educativa, ao nível da reorganização administrativa, registando-se 4 docentes (8%) com opinião 

contrária. Assinala-se com um elevado número de respostas no parâmetro nem concordo nem 

discordo, correspondente a um grupo de 20 docentes, representando 40% do total dos docentes 

inquiridos. 

 

Gráfico n.º 43 - Organização administrativa 

 

 

 

3 - Pela análise do gráfico n.º 44, verificamos que um grupo de 19 docentes, 

representando 38% dos docentes inquiridos concordam que o PAE potenciou maior articulação 

entre os diferentes níveis de administração educativa, ao nível desenvolvimento do currículo e 

um grupo de 17 docentes (34%) discorda. Registou-se ainda a existência de 14 docentes (28%) 

no parâmetro Nem concordo nem discordo. 

Gráfico n.º 44 - Desenvolvimento do currículo 
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4 - De acordo com o gráfico nº45, podemos verificar que há um grupo de 19 docentes, 

representando 38% dos docentes inquiridos que consideram que o PAE potenciou maior 

articulação entre os diferentes níveis de administração educativa, ao nível da organização 

pedagógica. Observa-se com opinião contrária um grupo de 16 docentes que discordam, cerca 

de 32% do total dos docentes inquiridos e ainda um grupo de 15 docentes (30%) que não partilha 

de nenhuma destas opiniões, registadas no parâmetro Nem concordo nem discordo. 

Gráfico n.º 45 - Organização pedagógica 

5 - Pela análise do gráfico n.º 46, podemos observar que há uma maioria de 64% 

docentes que representam a totalidade dos docentes inquiridos que consideram que o PAE 

potenciou maior articulação entre os diferentes níveis de administração educativa, ao nível da 

gestão dos recursos humanos. Cerca de 10% discorda e 26% não partilha de nenhuma destas 

duas opiniões. 
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Gráfico n.º 46 - Gestão dos recursos humanos 

 

 

 

6 - Podemos observar no gráfico n.º 47 que há uma maioria de 62% docentes que 

representam a totalidades docentes inquiridos que consideram que o PAE potenciou maior 

articulação entre os diferentes níveis de administração educativa, ao nível da gestão dos 

recursos materiais. Uma minoria de 8% discorda e 30% dos docentes manifestou-se no 

parâmetro Nem concordo nem discordo. 

 

Gráfico n.º 47 - Gestão dos recursos materiais 
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níveis de administração educativa, em diversas áreas, a escolha recaiu, por ordem decrescente, 

na gestão dos recursos humanos (64%), na gestão dos recursos materiais (62%), no planeamento 

estratégico (58%), na reorganização administrativa (56%) e por último, com a mesma 

percentagem, no desenvolvimento do currículo e na organização pedagógica (38%). 

Em relação às Estratégias, incluídas no contrato assinado, no âmbito do PAE (afirmação 

n.º 12), da análise dos cinco gráficos que se apresentam, podemos constatar o seguinte:

1 - No apoio à aquisição de Material Escolar, de acordo com o gráfico n.º 48, a maioria 

dos docentes inquiridos, 33 professores, na percentagem de 66%, considera ser uma estratégia 

incluída no contrato assinado, no âmbito do PAE. Só 2 docentes consideram que não.  

Verifica-se ainda um grupo significativo de docentes que representam 30 % do total que 

não concorda nem discorda. Nenhum docente registou o parâmetro Discordo totalmente. 

Gráfico n.º 48 - Aquisição de material escolar 

2 - Em relação à componente de Apoio à Família, o gráfico n.º 49 revela-nos um 

resultado semelhante, isto é, há cerca de 68 % que considera ser uma estratégia incluída no 

contrato assinado, no âmbito do PAE. Só 3 docentes consideram que não é. Verifica-se ainda 

um grupo significativo de docentes que representam 26 % do total que não concorda nem 

discorda. Nenhum docente registou o parâmetro Discordo totalmente. 

0
2

15

31

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo

nem discordo

4-Concordo 5- Concordo
totalmente

N
.º

 d
e
 d

o
c
e
n

te
s



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

338 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

Gráfico n.º 49 - Componente de apoio à família 

 

 

3 – De modo semelhante os docentes manifestaram-se relativamente às Refeições 

Escolares, como podemos verificar no gráfico n.º 50. Cerca de 64 % dos docentes inquiridos 

considera ser uma estratégia incluída no contrato, no âmbito do PAE, nomeadamente um grupo 

de 32 docentes. Só 4 docentes consideram que não é. Verifica-se ainda um grupo significativo 

de docentes que representam 28 %, que não concorda nem discorda. Nenhum docente registou 

o parâmetro Discordo totalmente. 

 

Gráfico n.º 50 - Refeições escolares 
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4 - Face aos serviços Educativos da Biblioteca, regista-se 29 docentes que concordam, 

sendo a maioria de 58% do total dos docentes inquiridos, 4 discordam e 17 nem concordam 

nem discordam, representando 34%. 

Gráfico n.º 51 - Serviços educativos da biblioteca 

Já relativamente aos projetos/programas educativos concelhios, de acordo com os 

gráficos nº52, 53, 54, 55, e 56, podemos constatar que a maioria dos docentes afirma ser uma 

estratégia incluída no contrato assinado, no âmbito do PAE nos seguintes domínios: 

1 - Ao nível do empreendedorismo registou-se uma maioria de 84% que confirma, o que 

é bastante significativo; 6% nega e 10% nem concorda nem discorda. 

Gráfico n.º 52 – Área do Empreendedorismo 

2 - Ao nível do desporto registou-se uma maioria de 74% que confirma, ainda que seja 

ligeiramente menor que a maioria anterior; 8% nega e 18% nem concorda nem discorda. 
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Gráfico n.º 53 – Área do Desporto 

 

 

 

3 - O resultado apurado relativamente à área da saúde é semelhante, verificando-se que 

há uma maioria de 74% que confirma, ainda que seja ligeiramente menor que a maioria anterior; 

4% nega e 22% nem concorda nem discorda. 

 

Gráfico n.º 54 – Área da Saúde 

 

 

 

4 - Ao nível da parentalidade, a maioria que confirma é bastante significativa, com 86% 

e só 2% nega. Os docentes que nem concordam nem discordam representam 12% do total dos 

docentes inquiridos. 
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Gráfico n.º 55 – Parentalidade 

5 - Em relação à área da intervenção vocacional, conforme verificamos no gráfico n.º 

56, a opinião manifestada por todos os docentes é semelhante: 72% do total dos docentes 

inquiridos afirma ser uma estratégia incluída no contrato assinado, no âmbito do PAE. Há 6 

docentes que discordam e 8 docentes que não concordam nem discordam. 

Gráfico n.º 56- Área de Intervenção vocacional 
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Assim, podemos concluir que, de acordo com as opiniões manifestadas pelos docentes 

inquiridos, relativamente às estratégias, incluídas no contrato, no âmbito do PAE, a indicação 

incidiu, por ordem decrescente, no apoio à família, com 68 %, na aquisição de material escolar, 

com 66%, nas refeições escolares, 64 % e, por último nos serviços educativos da biblioteca, 

com 58%.  

Ao nível dos projetos/programas educativos concelhios, foi apontado primeiramente os 

projetos relacionados com a parentalidade, com 86%, do empreendedorismo, com 84%, da 

saúde e do desporto com 74% e, por último, a intervenção vocacional com 72%. 

Tais atividades, enquadram-se nas áreas transferidas para o Município, nomeadamente 

ao nível das políticas educativas, gestão e desenvolvimento do currículo e organização 

pedagógica, previstas na Cláusula 2.ª do Contrato Interadministrativo. 

Na afirmação n.º 13 - Fortalecimento do Município em relação ao AE, no que respeita 

ao apoio aos alunos, conceção e planeamento educativo, podemos verificar através do gráfico 

n.º 57 que há um grupo de 22 docentes que confirma a existência desse fortalecimento. Mas há 

também, quase na mesma proporção, 21 docentes que nem concordam nem discordam e uma 

minoria de 7 docentes que discordam, representando 14% da totalidade dos docentes inquiridos.  

Gráfico n.º 57 - Reforço no planeamento educativo 

 

 

 

Relativamente à Limitação da autonomia do AEZ, com a intervenção do Município 

(afirmação n.º 14), podemos verificar no gráfico n.º 58 que uma maioria, que representa 52% 
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do total dos docentes inquiridos afirma que a intervenção do Município limita a autonomia do 

AEZ. Com opinião contrária encontra-se um pequeno grupo de docentes, cerca de 16 %. São 

16, o n.º de docentes que registou a sua opinião no parâmetro Nem concordo nem discordo, 

cerca de 32%.  

Gráfico n.º 58 - Limitação da autonomia 

Na verdade, estes dados evidenciam que, com a intervenção do Município, o AEZ fica 

mais limitado na sua autonomia, enquanto instituição educativa porque subordina-se à 

supremacia da Autarquia, como se depreende das palavras da E3, quando afirma: “E mesmo a 

nossa preocupação, agora que reformulamos o projeto educativo (…). Aprovámos agora para 

2018-2021 e foi exatamente também para referir e contemplar esse trabalho que temos vindo 

a desenvolver, os projetos âncora com o Município. O Município tem uma estratégia muito 

bem definida e o que pretende para a educação. Daí nós estarmos com excelentes resultados”. 

Ou quando o E2 desvaloriza a importância da autonomia, dizendo: “Eu acho que o Plano 

Municipal reúne as visões estratégicas de todos os agrupamentos de escolas (…) Mas se me 

diz…, mas o facto de existir esse documento não deixa que a autonomia seja efetiva, ou seja a 

cem por cento?” 

Relativamente à afirmação n.º 15 - A articulação do Município e AEZ está agora mais 

facilitada, pela análise do gráfico n.º 59, podemos constatar que há uma maioria de docentes 

que concorda, representando 56% do total dos docentes inquiridos. Verificamos ainda que um 
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grupo de 4 docentes que manifestou opinião contrária e 18 docentes, representando 36% do 

total dos docentes não assumiu nenhuma destas duas posições. 

 

Gráfico n.º 59 - Articulação Município/AE 

 

 

 

De acordo com o gráfico n.º 60, face à afirmação n.º 16 - O envolvimento das duas 

instituições na elaboração e desenvolvimento de estratégias de melhoria e eficácia da escola, 

enquanto mais-valia para a melhoria dos resultados escolares dos alunos, a maioria, um grupo 

de 29 docentes, confirma a existência dessa correlação. Só uma minoria de 14% é que discorda. 

Verificamos ainda que um grupo de 14 docentes, representando 28% do total dos docentes 

inquiridos não assumiu nenhuma destas duas posições. 

 

Gráfico n.º 60 - Mais-valia na melhoria dos resultados 
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Relativamente à afirmação n.º 17 - Periodicidade na comunicação dos planos de ação a 

desenvolver, no âmbito do PAE, entre o Município e o AE, o quadro n.º 61 revela-nos que há 

uma maioria de 58% que representa o total dos docentes inquiridos a confirmar essa existência 

e só 4% que nega. Verificamos ainda que um grupo de 19 docentes, cerca de 38% não assumiu 

nenhuma destas posições. 

Gráfico n.º 61 - Periodicidade na comunicação dos planos 

No que respeita à afirmação n.º 18 - Pertinência das estratégias de melhoria face às 

necessidades de melhoria do AE, o gráfico n.º 62 revela-nos que 50% dos docentes confirma, 

havendo uma minoria de 8% que discorda.  

Podemos ainda observar que há um grupo de 21 docentes, representando 42% do total 

dos docentes inquiridos que optou pelo parâmetro Nem concordo nem discordo, sendo para nós 

significativa a possível indiferença destes docentes face às práticas que desenvolvem. 
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Gráfico n.º 62 - Articulação de estratégias com as necessidades do AE 

 

 

 

De acordo com os gráficos nº63, 64, 65 e 66, relativamente ao contributo das estratégias 

para a melhoria dos resultados académicos dos alunos do AEZ (afirmação n.º 19), 

nomeadamente no apoio na aquisição de material escolar, na componente de apoio à família, 

nas refeições escolares e nos serviços educativos da biblioteca podemos constatar o seguinte: 

1 - Ao nível do apoio na aquisição de material escolar (gráfico n.º 64) registou-se uma 

maioria de 72% que confirma, o que é bastante significativo; 6% nega e 22% nem concorda 

nem discorda. 

 

Gráfico n.º 63 - Apoio na aquisição do material escolar 
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2 - Na componente de apoio à família, regista-se uma maioria de 62% de docentes que 

confirma e uma minoria de 8% que nega. Observamos ainda um grupo de 15 docentes que nem 

concorda nem discorda. 

Gráfico n.º 64 - Apoio na componente do apoio à família 

3 - O apoio nas refeições escolares obteve concordância de 32 docentes, o que representa 

uma maioria de 64% dos docentes inquiridos. Há 5 docentes que discordam e 13 que não se 

manifestaram por nenhuma destas preferências (Gráfico n.º 65). 

Gráfico n.º 65 - Refeições escolares 

0
4

15

26

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo nem

discordo

4-Concordo 5- Concordo
totalmente

N
.º

 d
e

 d
o

c
e

n
te

s

0
4

14

28

4

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo nem

discordo

4-Concordo 5- Concordo
totalmente

N
.º

 d
e
 d

o
c
e
n

te
s



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

348 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

4 - Relativamente aos serviços educativos da biblioteca, podemos verificar que há uma 

maioria significativa de docentes que concorda, cerca de 78%. Os docentes que não concordam 

é uma minoria de 4%, e um grupo de 9 docentes não partilha de nenhuma destas duas opiniões 

manifestadas. 

 

Gráfico n.º 66 - Serviços educativos da biblioteca 

 

 

 

Em relação aos projetos/ programas educativos concelhios, de acordo com os gráficos 

n.º 67, 68, 69, 70, e 71, podemos observar o seguinte: 

1 - Ao nível do empreendedorismo, há 38 docentes, 76% do total de docentes inquiridos 

que confirma tratar-se de uma estratégia que melhor contribui para a melhoria dos resultados 

académicos dos alunos (gráfico n.º 67). Há um pequeno grupo de 3 docentes que discorda e 

18% nem concorda nem discorda. 
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Gráfico n.º 67 – Projetos ligados ao Empreendedorismo 

2 - De acordo com o gráfico n.º 68, observamos que uma maioria de 70% dos docentes 

inquiridos distingue os projetos ao nível do desporto, enquanto contributo para a melhoria dos 

resultados académicos dos alunos. Só 3 docentes discordam e 12 nem concordam nem 

discordam.  

Gráfico n.º 68 - Projetos ligados ao Desporto 

3 - Os projetos ao nível da saúde alcançaram a concordância de 33 docentes, o que 

representa 66% dos docentes inquiridos, 3 docentes discordam e 14 (28%) não partilham de 

nenhuma destas duas opiniões (quadro n.º 69). 
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Gráfico n.º 69 - Projetos ligados à Saúde 

 

 

 

4 - No quadro n.º 70, podemos verificar que os projetos ao nível da parentalidade são 

escolhidos por uma maioria de 36 docentes, o que representa 72% dos docentes inquiridos. Só 

há 2 docentes que discordam, e 12, representando 24% do total dos inquiridos não partilha de 

nenhuma destas duas opiniões. 

 

Gráfico n.º 70 - Projetos ligados à Parentalidade 

 

 

 

5 - Relativamente aos projetos ao nível da intervenção vocacional podemos verificar no 

gráfico n.º 71 que é a opção considerada igualmente por 36 docentes, representando uma 

maioria significativa de 72%. Só 3 docentes discordam e 11 não partilham de nenhuma destas 

duas opiniões. 

 

  

0
3

14

30

3

0

10

20

30

40

50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo

nem
discordo

4-Concordo 5- Concordo
totalmente

N
.º

 d
e

 d
o

c
e

n
te

s

0 2

12

33

3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo

nem
discordo

4-Concordo 5-
Concordo
totalmente

N
.º

 d
e
 d

o
c
e
n

te
s



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 351 

Gráfico n.º 71 – Projetos ligados à Intervenção vocacional 

Deste modo podemos concluir que, de acordo com as opiniões manifestadas pelos 

docentes inquiridos, relativamente ao contributo das estratégias para a melhoria dos resultados 

académicos dos alunos do AEZ, a escolha recaiu, por ordem decrescente nos serviços 

educativos da biblioteca (78%), na aquisição de material escolar (72%), nas refeições escolares 

(64%) na componente de apoio à família (62%).  

Ao nível dos projetos/ programas educativos concelhios podemos constatar que os 

docentes distinguiram, preferencialmente, os projetos ao nível do empreendedorismo (76%), 

seguidamente os projetos ao nível da parentalidade e ao nível da intervenção vocacional (72%), 

e ainda ao nível do desporto com 70% e ao nível da saúde com 66%. 

Em relação à afirmação n.º 20 - O processo de implementação do PAE está a evidenciar 

contributos do Município na gestão/administração da Educação, ao nível local, constatamos 

que o maior grupo de docentes optou por não manifestar a sua opinião. 

Pela análise do gráfico n.º 72, verificamos que 22 docentes, representando 44% do total 

dos docentes inquiridos registaram Nem concordo nem discordo. Um grupo de 21 docentes 

(42%) confirma a afirmação e 7 docentes discordam dessa opinião. 

0
3

11

33

3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1- Discordo
totalmente

2- Discordo 3-Nem
concordo

nem
discordo

4-Concordo 5- Concordo
totalmente

N
.º

 d
e

 d
o

c
e

n
te

s



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

352 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

Gráfico n.º 72 - Contributos na gestão local da educação 

 

 

 

De notar que o maior grupo de docentes inquiridos (22) não confirma que o processo de 

implementação do PAE está a evidenciar contributos do Município na gestão/administração da 

Educação, ao nível local.  

No que respeita à afirmação n.º 21 - A lógica centralista e de controlo da administração 

educativa perpetua-se na lógica da política educativa local, podemos verificar no quadro n.º 73 

que o maior grupo dos docentes, representando 40% dos docentes inquiridos está de acordo 

com a afirmação. Um grupo de 19 docentes (38%) registou Nem concorda nem discorda. 

Verificamos ainda uma minoria de 11 docentes (22%) que discorda. 
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Gráfico n.º 73 - Lógica centralista na política educativa local 

Regista-se, assim, que o maior grupo de docentes inquiridos (20) confirma a afirmação 

de que a lógica centralista e de controlo da administração educativa perpetua-se na lógica da 

política educativa local. Só uma pequena minoria de 11 docentes nega tal afirmação. Ainda é 

significativo o grupo de docentes que escolheu Nem concordo nem discordo, 19 docentes que 

não confirmam, mas também não negam. 

Relativamente à afirmação n.º 22, A implementação do PAE traduz-se numa “manta de 

retalhos” da Educação, isto é, numa divisão desigual do sistema educativo, a nível nacional, 

podemos verificar no quadro n.º 74 que há um grupo de 20 docentes, representando 40% dos 

docentes inquiridos que está de acordo com a afirmação. Na mesma percentagem está o grupo 

que Nem concorda nem discorda. Verificamos ainda uma minoria de 10 docentes (20%) que 

discorda. 
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Gráfico n.º 74 - O Programa é uma “manta de retalhos” 

 

 

 

De acordo com estes dados conclui-se que, uma grande parte dos professores considera 

que o PAE potencia as diferenças entre os concelhos e as regiões ao nível da educação e, 

consequentemente aprofundará as assimetrias regionais, pondo em causa a escola pública. Já 

um Deputado da Assembleia Municipal (de um partido político diferente do poder local 

dominante) alertava na reunião realizada em 29 de abril de 2015 para este risco, dando conta 

de que “a progressiva municipalização da escola pública, tem sido uma opção crescente 

questionada em países onde foi adotada, como a Suécia, onde o processo está a ser invertido. 

E o Reino Unido que estagnou sem resultados visíveis. Revelou ainda nefastos e perversos 

resultados em termos de igualdade de oportunidades e qualidade do ensino, pelo acentuar de 

assimetrias entre escolas de diferentes municípios, do descomprometimento do Estado no que 

se refere ao financiamento e responsabilidades sociais, e do reforço do controle sobre as 

escolas”. 

Como refere a E6 “o ME deve continuar a ter um tronco comum em termos de currículo, 

ao nível do plano curricular igual para todos porque acho que todos os portugueses são 

portugueses, todos os habitantes deste território são portugueses”. Acrescenta ainda que “O 

poder local pode entrar na questão dos projetos. (…) O restante, o currículo compete ao 

Ministério da Educação. No fundo, nós ainda somos, que eu saiba, um território unificado. 
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Então porquê criar tantos regionalismos!? Qualquer dia estamos um bocadinho como a 

Catalunha e começa-se a achar que, com tantos regionalismos, até nos podemos separar”. 

Na questão n.º 23, de natureza aberta, pretendia-se que o inquirido indicasse outros 

aspetos considerados pertinentes, ligados ao PAE. 

Houve 11 docentes que responderam e as respostas são as que se apresentam no quadro 

seguinte. 

Quadro n.º 22 - Respostas à questão aberta 

Questão Aberta 

R1 - Comunicação mais célere, maior proximidade. 

R2 - Os serviços do programa "Aproximar" tendem a impor os seus múltiplos projetos sem se 

importar com o tempo necessário para implementar o currículo nacional. As especificidades de 

cada AE não se coadunam com a hegemonia de projetos municipais. 

R3 - Não concordo com a ingerência/influência tão marcada do município na eleição dos órgãos 

diretivos do agrupamento.  

R4 - Articulação pedagógica e ao nível do plano de atividades da rede. 

R5 - O Programa Aproximar não se traduz numa mais-valia para as escolas e seus alunos, uma 

vez que os sobrecarrega com projetos, sem que haja possibilidade de escolher os mais adequados 

a cada contexto escolar. Verifica-se uma grande discrepância entre a melhoria dos resultados 

académicos e os custos avultados, humanos e materiais, envolvidos na aplicação deste programa. 

R6 - A necessidade de maior apoio aos serviços de apoio à família, com materiais apropriados, 

para a educação pré-escolar (os pais pagam estes serviços e não há retorno com materiais para os 

prolongamentos).  

Apoio relativamente aos transportes para efetuar visitas de estudo fora do concelho. 

R7 - O Programa Aproximar não se traduz numa mais-valia para as escolas e seus alunos, uma 

vez que os sobrecarrega com projetos, sem que haja possibilidade de escolher os mais adequados 

a cada contexto escolar.  

Verifica-se uma grande discrepância entre a melhoria dos resultados académicos e os custos 

avultados, humanos e materiais, envolvidos na aplicação deste programa.   

R8 - O Programa Aproximar não se traduz numa mais-valia para as escolas e seus alunos, uma 

vez que os sobrecarrega com projetos, sem que haja possibilidade de escolher os mais adequados 

a cada contexto escolar.  

Verifica-se uma grande discrepância entre a melhoria dos resultados académicos e os custos 

avultados, humanos e materiais, envolvidos na aplicação deste programa.   

R9 - Autonomia das escolas face à gestão curricular; O papel da sociedade face à dinâmica 

"Educação". 

R10 - Em todo este processo, considero que é fundamental ter em consideração as necessidades 

reais dos alunos, em contexto escolar, para que se possa agir no sentido de os ajudar a minimizar 

e/ou a ultrapassar as suas dificuldades nas mais diversas áreas. Considero que deve haver o 

envolvimento ativo de toda a comunidade educativa neste processo para que o mesmo ocorra da 

melhor forma possível e com sucesso. 

R11 - Repartir a educação em municípios é muito redutora, num país tão sem diferenças. 

Em relação à presente questão procedeu-se, primeiramente, a uma análise quantitativa 

das respostas, isto é, observou-se o número de vezes que cada matéria/categoria foi mencionada. 
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De seguida, definiram-se duas categorias: “Aspetos Positivos” e “Aspetos Negativos” do PAE, 

em que foram enquadradas as respostas, de acordo com a sua interpretação (quadro n.º 23). 

Podemos verificar que o conteúdo mais vezes mencionado é “O Programa Aproximar 

não se traduz numa mais-valia para as escolas e seus alunos, uma vez que os sobrecarrega 

com projetos, sem que haja possibilidade de escolher os mais adequados a cada contexto 

escolar. Verifica-se uma grande discrepância entre a melhoria dos resultados académicos e os 

custos avultados, humanos e materiais, envolvidos na aplicação deste programa”. É referido 

integralmente 3 vezes (R5, R7 e R8). 

 

Quadro n.º 23 – Aspetos positivos e negativos do Programa  

 

Aspetos Positivos Aspetos Negativos 

 Os serviços do programa "Aproximar" tendem a impor os seus 

múltiplos projetos sem se importar com o tempo necessário para 

implementar o currículo nacional. As especificidades de cada AE não 

se coadunam com a hegemonia de projetos municipais. 

 Não concordo com a ingerência/influência tão marcada do município na 

eleição dos órgãos diretivos do agrupamento. 

 A necessidade de maior apoio aos serviços de apoio à família, com 

materiais apropriados, para a educação pré-escolar (os pais pagam estes 

serviços e não há retorno com materiais para os prolongamentos).  

Apoio relativamente aos transportes para efetuar visitas de estudo fora 

do concelho. 

 O Programa Aproximar não se traduz numa mais-valia para as escolas e 

seus alunos, uma vez que os sobrecarrega com projetos, sem que haja 

possibilidade de escolher os mais adequados a cada contexto escolar.  

Verifica-se uma grande discrepância entre a melhoria dos resultados 

académicos e os custos avultados, humanos e materiais, envolvidos na 

aplicação deste programa.   

 Repartir a educação em municípios é muito redutora, num país tão sem 

diferenças. 

 

Recorrendo à análise do conteúdo das restantes respostas, nomeadamente as respostas 

por nós designadas R1, R2, R9 e R10, parece-nos que os seus autores quiseram manifestar a 

sua preocupação face aos riscos que o PAE apresenta e, simultaneamente, registar as suas 

recomendações para projetos semelhantes que se venham a desenvolver no futuro. 
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3. Síntese do estudo empírico

Na sequência do desenvolvimento do estudo empírico sobre o processo de 

funcionamento e organização do PAE no concelho X, pretendemos nesta fase realizar uma 

síntese da interpretação dos dados apresentados, efetuando a sua triangulação, com vista à 

confirmação dos pressupostos enunciados no nosso estudo. 

Assim, no que respeita à Educação, parece-nos evidente que, em termos de princípios, 

o Município adota uma abordagem da educação, baseada na relação entre a escola e

cidade/município, pois como refere o E3 “A Autarquia tem uma visão estratégica […] muito 

diferente dos outros concelhos. É a visão estratégica […] de uma descentralização do poder 

central para dar mais poder à Autarquia, mas para dar mais qualidade, sem dúvida, à 

educação no território. E criar uma política e um plano educativo territorial, de proximidade 

territorial”. 

Destaca a força da Cidade Educadora, enquanto projeto que realça a potência educativa 

da cidade/município e a sua intencionalidade educativa, a vários níveis, nomeadamente 

formativo, social e cultural. A educação “É a prioridade de X […], porque (…) o 

desenvolvimento de um território se faz com as pessoas […] e se as pessoas tiverem, 

efetivamente, formação, tiverem mais capacitação, estiverem mais envolvidas [...] A 

comunidade vai-se desenvolver muito mais. E isto faz-se através da educação” (E1). 

É o paradigma de “cidade educativa” que reconhece a potencialidade educativa da 

cidade/município e a escola como um dos seus elementos de educação formal, em conjunto 

com as variadas instituições, ações e projetos formativos. Estes aspetos funcionam 

complementarmente, enquanto redes de oportunidades que se concretizam na educação 

permanente dos cidadãos. Apelam ao conhecimento do significado do local, nas diversas áreas 

da ação humana, nomeadamente da educação e da escola, a relocalização da educação, da 

territorialização das políticas e da ação educativas. A “territorialização, implica 

necessariamente, todos os agentes do território. Ou seja, não é o Município […] o presidente 

da câmara e o vereador vão trabalhar com os diretores das escolas, com os responsáveis das 

comunidades descentralizadas, juntas de freguesia, com as associações de pais, com as 

associações da educação não formal que complementam a educação formal. Portanto, e é isto 
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que faz a riqueza do território. E isto é que faz com que a descentralização seja realmente uma 

mais-valia” (E1). 

Considerar a territorialização é percecionar a educação em toda a sua extensão, em cada 

território, na perspetiva da cidade educadora, sendo o papel do município na coordenação local 

e no desenvolvimento da educação cada vez mais acutilante, alargado e determinante (Azevedo, 

2015). É “[…] a questão da vertente de juntar o conhecimento local ao conhecimento nacional, 

se não houver interferência local, não é possível. Eu tenho alguma relutância em falar na 

municipalização […]. Eu falo na territorialização da educação.” (E1).  

Mas, sem descentralização, pelo menos administrativa, não é fácil pensar e concretizar 

socio comunitariamente a educação. Também é verdade que, sem o reforço da autonomia das 

escolas não é possível a melhoria da qualidade do serviço público da educação, porque são as 

escolas os centros nevrálgicos da política educativa e da qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem que fomenta. 

A questão é perceber até que ponto se trata de uma real descentralização e 

territorialização da educação, porque tal implica, sob a coordenação local da autarquia, que a 

capacidade de decisão local seja assumida, trabalhada, socialmente participada, desde o 

planeamento de ações e projetos, sua execução e consequente avaliação, a melhoria da 

qualidade das decisões que se tomam, o favorecimento do envolvimento, participação e 

corresponsabilização dos vários atores sociais, o aprofundamento da cidadania, da participação 

e democracia, etc.  

Não está em causa a descentralização, mas a forma como ela é operacionalizada e 

concretizada. Antes de mais é necessário clarificar o seu sentido e o significado dos conceitos 

que a ela estão interligados, mas que objetivamente não significam a mesma coisa. Se falamos 

de Municipalização significa que estamos perante uma opção clara de descentralização do 

sistema educativo para os municípios. Ora, os municípios gozam de autonomia administrativa, 

mas apenas no âmbito das competências que lhe são delegadas e, entre estas não constam a 

definição curricular e a gestão do pessoal docente. 

Questionados os docentes participantes neste estudo sobre as potencialidades da 

Municipalização, verificamos que, maioritariamente, concordam que a municipalização da 

educação apresenta soluções face aos problemas que hoje se colocam à escola e à sociedade 

(gráfico n.º 25). Porém, há um grupo de 12 docentes, correspondente a 24% que manifesta 

opinião contrária e outro grupo que representa 22% do total dos inquiridos que optou pelo 
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parâmetro Nem concordo Nem discordo. Consideramos que o peso destes dois grupos juntos 

ainda é significativo, correspondendo a 46% do total dos inquiridos que não consideram a 

Municipalização da educação como solução para os problemas da educação. 

Também a maioria dos entrevistados considera positivo, havendo quatro elementos que 

mencionam que pode ser “um caminho”, focando o aspeto da colaboração e proximidade entre 

os AE e o Município. Porém, não é consensual entre os pares, e não pode ser implementada de 

qualquer modo, pois como refere o E6 “Quando entra na questão pedagógica ou entra na 

questão dos docentes, já não considero. Tem de haver diretrizes, tem de haver, portanto, uma 

autoridade que conduza de uma forma igual, igualitária entre todos, o concurso de professores 

e a parte pedagógica”, pois “a descentralização é importante desde que não venha a criar 

regras próprias, de concelho a concelho […] implicando contratação de professores, matéria 

humana, pessoas, pode ser um bocadinho perigoso”, até porque “ a gente sabe que as 

autarquias trabalham um bocado para os votos, que às vezes mete-se muito” (E4). 

Parece estar claro o risco que pode incorrer o estado da Educação, quando entregue ao 

poder local, independentemente das “boas intenções” das pessoas que desempenham os 

respetivos cargos, apontamento já feito por vários autores e associações ligadas à educação,  

No estudo que empreendemos, suscitou-nos particular atenção o grau de participação e 

o grau de autonomia percecionada pelos agentes educativos, em relação ao PAE. Pudemos

verificar que a afirmação “Não tenho informação sobre o que é o PAE” obteve um maior 

número de respostas em Discordo e Discordo Totalmente, num total de 60%, isto é, a maioria 

dos participantes conhece, ou pelo menos já ouviu falar do PAE (gráfico n.º 23). 

Porém, ainda há um grupo de 9 docentes, correspondente a 18% do total dos docentes 

inquiridos que não conhece o Programa, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que o 

mesmo está no “terreno” há mais de 3 anos. Um grupo de 11 docentes, 22% do total dos 

inquiridos não manifestou a opinião, optando por responder Nem Concordo Nem Discordo. Se 

fizermos um exercício simples de adição destes dois últimos grupos, parece-nos significativa a 

percentagem de docentes (40%) que não conhece o programa ou não tem opinião, o que nos 

leva a concluir que o PAE lhes é indiferente e que a sua prática docente realiza-se à sua margem. 

Relativamente ao processo de adesão ao PAE, parece-nos que o conhecimento dos 

agentes educativos é reduzido, tendo em conta a diversificação de respostas dadas, em relação 

à apresentação do Programa.  
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Tal facto não deixa de ser curioso, na medida em que todos os entrevistados, exceto o 

E9, integram os órgãos do AE, nomeadamente o órgão de gestão do AE, o Conselho Geral e o 

Conselho Pedagógico. Por outro lado, o E2 refere que, antes de mais, foi através da 

comunicação social que teve conhecimento do programa, “[…] primeiro a comunicação é logo 

pela comunicação social, porque se começou a falar, na altura eram 13 concelhos no país que 

estavam.” (E2). Também o E5 refere: “A minha perceção foi que ele foi apresentado pela 

Autarquia, mas já num timing final. Não houve assim uma auscultação prévia aos docentes, 

nem nada, mais ou menos. Já estava tudo encarreirado e decidido”. 

O conhecimento da divulgação dos critérios para a escolha dos municípios que aderiram 

ao PAE (gráfico n.º 26) é confirmada só por 21 docentes, registando-se 11 docentes com opinião 

contrária e um grupo de 18 docentes, que não manifesta qualquer opinião, representando 36% 

dos participantes do estudo, o que nos pode levar a conjeturar possíveis justificações. 

Efetivamente este grupo de docentes ao optar por não afirmar que teve ou não teve 

conhecimento da divulgação dos critérios para a escolha dos municípios que aderiram ao PAE, 

deixa-nos a dúvida em qual dos outros grupos se enquadraria. 

Parece-nos, a nós, que de maneira nenhuma assumimos uma posição neutra, que se 

enquadrariam mais no grupo dos docentes que discordam da afirmação. No mínimo, é para nós 

claro que tal posicionamento é revelador de subjetividade, incerteza e ambiguidade. É manifesto 

um “desvio” ao esquema clássico da linearidade, característico do modelo burocrático, em que 

as etapas do processo da tomada de decisão se apresentam de forma descontínua, indistinta e 

desorganizada, característica do modelo anárquico. Só se conhece a relação entre a causa e o 

efeito, posteriormente à decisão, só se conhecem as intenções da decisão tomada, de forma 

retrospetiva, pois toma-se o fim do processo como o seu início porque a ligação do ator à ação 

é de expressividade e não de causalidade, tendo em conta a sua interação em contexto 

(Carvalho, 2011). 

Somos levados a pensar que estamos perante algo externo à organização escolar, que o 

Programa surge de “cima para baixo” e ou de “fora para dentro”, sem a ligação necessária com 

aqueles que realmente vão desenvolver o projeto “no terreno” que são os professores. E o 

Conselho Pedagógico parece assumir uma mera “encenação participativa” (Lima, 2002), com 

pouco impacto, visível no desconhecimento demonstrado, o que nos leva a concluir da pouca 

importância que se lhe atribui. 
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Ainda assim, nota-se alguma consistência na indicação do Município como o autor da 

apresentação do PAE e a razão maior para a sua adesão. É a vontade do Município que prevalece 

e, nesse sentido, é apresentado por quem está na base da decisão, numa obediência clara ao 

esquema clássico da linearidade, no processo que conduzirá à tomada de decisão, característico 

do modelo burocrático, em que as etapas do respetivo processo se apresentam de forma 

contínua, distinta e prevista. 

Ainda que 20 docentes afirmem terem estado implicados no processo decisório para 

adesão ao PAE (gráfico n.º 28), observa-se também um grupo significativo de docentes, num 

total de 17 que nega qualquer participação e 13 docentes não manifestam a sua opinião, 

representando 26% do total dos docentes inquiridos. Ou seja, estes 2 grupos que representam 

uma maioria de 60% não confirmaram a implicação dos professores no processo decisório para 

a adesão ao PAE. 

Podemos constatar que o posicionamento dos docentes é semelhante, relativamente à 

existência da correlação das novas relações de poder estabelecidas entre o AEZ e o Município 

X e uma maior democratização da educação, pois só 21 docentes percecionam essa correlação, 

o que representa 42% do total dos inquiridos. Os restantes docentes repartem-se pelo grupo de

12 docentes que discordam e pelo grupo de 17 docentes que não manifestam a sua opinião, ou 

melhor dizendo, manifestam a sua não opinião, correspondente a 34%, (gráfico n.º 27), o que 

para nós é significativo, como já anteriormente referimos, pois não confirmam a existência 

dessa correlação.  

Relativamente ao conhecimento do memorando do PAE, 50% do total dos docentes 

inquiridos afirma conhecer o documento e os outros 50% repartem-se pelo grupo de 14 docentes 

que não conhecem (28%) e pelo grupo de 11 docentes que não concordam nem discordam, 

representando 22% do total dos inquiridos (gráfico n.º 29). 

A participação na elaboração da Matriz de Responsabilidades acolheu uma opinião mais 

consensual, sendo percecionada pelos professores, como um processo verdadeiramente 

participativo, só por parte do Município, apreciação expressa por três entrevistados, 

representando 33,3%, do total dos entrevistados (quadro n.º 17), porque “Entre os pares não foi 

de adesão” (E6). 

Ninguém referiu a participação do ME. Parece ser pacífico que as suas 

responsabilidades se limitem ao que está escrito no Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências, até porque a existência de plataformas eletrónicas, tal como o previsto na 
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Cláusula n.º46, afigura-se como suficiente, apresentando-se como um mecanismo de controlo 

e de verificação dos procedimentos de ordem técnica, fazendo jus à ação burocrática da 

administração. 

 Estabelece-se uma atuação representativa da impessoalidade, uniformidade e rigidez e 

valoriza as decisões fragmentadas pelos procedimentos burocráticos que se apresentam como 

que descontextualizados porque não têm relação com o todo. Uma impessoalidade reforçada 

pelo distanciamento do ME o que, por si só, dificulta a comunicação, desprovida de qualquer 

consideração de natureza afetiva.  

É a isto a que se refere Lima quando diz que: 

 

As próprias relações estabelecidas entre a administração central e 

desconcentrada do Ministério da Educação e as escolas, em termos de informação, 

de processos de gestão diversos e de disseminação de circulares e diretivas são 

atualmente mediadas por complexos processos de informação e comunicação e 

por plataformas informáticas de diverso tipo, amplificando, sem precedentes, a 

capacidade de controlo do centro sobre as periferias e sobre o trabalho, 

pedagógico e administrativo, dos professores (2011: 16). 

 

Ora, sabemos que o sentimento de (não) pertença que os atores educativos desenvolvem 

relativamente à organização da qual fazem parte é influenciado pela participação e pela forma 

de se relacionarem entre si, o que muito contribui para o clima que nela se sente. Para além 

disso, a participação é um princípio e um direito da vivência democrática, consagrada em todos 

os normativos da organização escolar, sendo crucial ao normal funcionamento das mesmas. 

Porém, parece que afasta do campo da decisão aqueles que diariamente dão vida às escolas, o 

que contraria o princípio da democracia. A esse propósito refere Lima: 

 

“Enquanto instrumento privilegiado de realização da democracia, a participação 

representa uma forma de limitar certos tipos de poder e de superar certas formas 

de governo, garantindo a expressão de diferentes interesses e projectos com 

expressão na organização e a sua concorrência democrática em termos de 

influência no processo de tomada de decisões” (1998: 183). 
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O complexo fenómeno da participação permite compreender o modo como os atores 

educativos se sentem representados nos órgãos de gestão, ao mesmo tempo que assegura a 

legitimidade e autoridade que atribuem aos seus representantes, o que inviabiliza qualquer 

consideração que possa pôr em causa a própria participação, seja ela direta ou indireta e que, 

no limite, pode recusar os interesses da maioria. Permite-nos, ainda, admitir uma certa 

“domesticação” que inibe o diálogo crítico sobre as decisões e, nessa medida, propaga-se a 

disposição da racionalidade instrumental, contrária à racionalidade emancipatória, própria de 

uma escola que se quer mais autónoma e mais democrática. Para a concretização destes 

pressupostos é inequívoco o reconhecimento do direto à participação na tomada de decisão 

(Carvalho, 2014). 

Neste sentido, somos levados a concluir que o processo de elaboração da Matriz de 

Responsabilidades não resultou de um processo verdadeiramente participativo entre as partes 

implicadas, o ME, o Município X e o AEZ, revelando-se mais como um processo, cuja lógica 

de ação foi imposta de cima para baixo, e de fora para dentro e não verdadeiramente negociada 

entre as partes. Como refere o E6, “[…] não foi propriamente participativo. Como lhe digo, a 

própria divulgação do próprio projeto da descentralização foi um bocadinho já no final. […] 

Não foi participativo. Não. Não porque já foi numa fase mais final”. 

O desenvolvimento do PAE é um processo considerado participativo, envolvendo toda 

a comunidade educativa, pela maioria dos docentes inquiridos (60%), sendo percetível que o 

sentido de “comunidade educativa” não se circunscreve aos docentes, funcionários e alunos, 

sendo mais abrangente e alargado, com particular destaque ao meio, aos representantes das 

instituições locais, ao mundo empresarial e aos pais. Com opinião contrária regista-se o grupo 

de 6 docentes e que Nem concordam nem discordam um grupo de 14 docentes, que representam 

28% do total (gráfico n.º 30). 

Não deixa de ser curioso que, apesar dos agentes educativos referirem, 

maioritariamente, que os projetos apresentados pela Autarquia são práticas relacionadas com o 

Programa, o modo do seu desenvolvimento é percecionado por alguns, como uma interferência 

da Autarquia na autonomia do AE, de forma camuflada mas atrativa, com “pezinhos de lã”, 

como refere o E 6: “ […] nós ficámos com a concreta noção do que estava a ser aplicada a 

descentralização, foi através dos projetos que eles foram começando a implementar e que 

atraiu, portanto, as escolas para eles […]. E é aí que nós temos algum contacto com a 
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municipalização entre aspas. É aí no sucesso académico. São os famosos pezinhos de lã. A 

forma como entram na escola. Primeiro pelos projetos e depois pelo sucesso académico.”.  

Podemos observar a espontaneidade e expressividade dos atores da decisão, numa 

dimensão de complexidade, de descoberta, de desenvolvimento de significados, características 

próprias da racionalidade a posteriori, em que só se conhecem as razões da tomada de decisão, 

após a própria tomada de decisão. 

Aliás, a limitação da autonomia do AEZ, com a intervenção do Município é 

percecionada por uma maioria de docentes (52%) e só uma pequena minoria (16%) perceciona 

o contrário (gráfico n.º 58). Não deixa de ser considerável que 32% dos docentes inquiridos não 

quiseram expressar a sua opinião, o que pode ser revelador de algum desconhecimento ou 

mesmo alheamento.  

Na verdade, estes dados evidenciam que, com a intervenção do Município, o AE fica 

mais limitado na sua autonomia enquanto instituição, ainda que, a esse nível, a perceção de 

alguns é que “a escola nunca teve propriamente muita autonomia. É essa a verdadeira questão. 

Porque nós, ao nível da autonomia, nós não temos efetivamente” (E6). 

Se para o representante do Município X parece não haver dúvidas de que, com o PAE 

as escolas ganharam autonomia, no sentido de maior corresponsabilização, como é evidente na 

sua afirmação “as escolas ganharam autonomia […] a descentralização de competências, na 

minha opinião, é uma maior responsabilização da escola […]. Portanto, eu acho que a 

descentralização de competências, a territorialização das competências vem dar mais 

autonomia às escolas, desde que as escolas a queiram”, já para o E2, essa autonomia “[…] foi-

se ganhando. Não ganhando tudo o que nós queríamos. A nossa ambição era muito mais além”. 

Sabemos que a autonomia de que os atores educativos dispõem depende, em grande 

parte, da perceção que têm dessa autonomia mais do que da sua efetiva existência (Barroso, 

2004). Se há a ideia de que não existe autonomia, não se procura explorar margens de 

autonomia, na medida em que se pensa que ela não existe. Por isso, é provável que exista mais 

autonomia do que aquela que os atores exploram ou, então, mais autonomia explorada sem que 

haja uma clara evidência desse facto. Este pressuposto contraria a ideia da existência de uma 

“autonomia decretada” pela ausência, por parte dos atores educativos, do reconhecimento de 

um quadro legal em que esteja efetivada a partilha de poderes que lhes permita decidir sobre 

matérias relevantes (Carvalho, 2014). Mas como afirma Barroso: 
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Não existe uma ‘autonomia decretada’. O que se pode decretar são as normas e 

as regras formais que regulam a partilha de poderes e a competência entre os 

diferentes níveis de administração, incluindo o estabelecimento de ensino. Essas 

normas podem favorecer ou comprometer a ‘autonomia da escola’, mas são, por 

si só […] incapazes de criar ou destruir a ‘autonomia’ (2004: 71). 

Parece-nos que as opiniões manifestadas, no sentido de terem ganho mais autonomia, 

sustentam-se mais na ideia de continuidade dos projetos e atividades, desenvolvidas em 

colaboração com a Autarquia e não tanto, decorrente das normas e das regras formais do 

Contrato que regula a partilha de poderes e a competência entre os diferentes níveis de 

administração. Como refere o E4: “Nós, aqui, sempre tivemos uma relação com o Município 

muito próxima, mesmo em termos de atividades”, sendo para nós percetível a linearidade, a 

continuidade, a mudança que não se efetivou em termos práticos. Com certeza o 

aprofundamento de uma proximidade pré-existente “uma adaptação, porque nós não 

ganhámos autonomia […] Ganhámos uma coisa que eu gosto muito, a proximidade. Nós 

estamos muito próximos do Município e não estamos tão próximos do Ministério da Educação 

[…]. Relativamente ao contrato interadministrativo, ficámos um bocadinho aquém do 

pretendido porque aqui pretendia-se mais autonomia” (E3). 

Aliás, a falta de autonomia parece notar-se, mesmo na gestão quotidiana de matérias 

aparentemente pouco valorizadas, mas indispensáveis ao bom funcionamento da organização 

escolar, como a simples compra de material escolar, como refere a E4, “Nós, quando tivemos 

as verbas que eram as associações de pais [...] Neste momento já não é todo na escola. Nós 

temos de pedir à Câmara o material […] Mas demoram, demoram. Aí, achamos que perdemos 

um bocadinho […]”. 

E o facto de alguns intervenientes não garantirem a sua diminuição, parece-nos 

revelador das incertezas que a interpretação do conceito autonomia ainda gera na classe 

docente. Na verdade, não se pode confundir a interpretação de autonomia com “a simples 

devolução para administração local de certos encargos e responsabilidades de execução das 

políticas educativas centralmente definidas” (Lima, 2011:8), presente na produção legislativa e 

a sua propagação por parte dos governantes.  

De acordo com o estipulado na Cláusula 2ª do Contrato Interadministrativo, a delegação 

de competências é ao nível de políticas educativas, administração educativa, gestão do 
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desenvolvimento do currículo, organização pedagógica e administrativa, gestão de recursos e 

relação escola/comunidade.  

Se analisarmos as competências de cada uma das partes, neste caso do AEZ e do 

Município X, podemos concluir que existe uma correlação direta das 

competências/responsabilidades com as opiniões manifestadas pelos docentes inquiridos. Estes 

percecionam a delegação de competências no Município X, sobretudo nas áreas de gestão de 

equipamentos e infraestruturas (76%), pessoal não docente (62%), financeira (58%) e, em 

último lugar ao nível pedagógico (30%) e curricular (26%). 

Em termos de responsabilidades inscritas na Matriz de Responsabilidades é o Município 

X que tem maior responsabilidade, ao nível da gestão de recursos materiais (11), dos recursos 

humanos (10) e orçamentos (5). A responsabilidade é maior no AEZ na organização 

pedagógica, (3) e no desenvolvimento do currículo (18). 

Reconhecemos, assim, que a ação educativa obedece a um planeamento rígido, 

coordenado e controlado, através de regras inscritas num documento legal (Anexo II do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências), fazendo jus à ação burocrática 

da administração, características próprias do modelo burocrático. 

Porém, é também ao nível da gestão pedagógica e da gestão financeira, seguida da 

gestão curricular que verificamos um maior número de respostas nos parâmetros Nem concordo 

nem discordo, correspondendo a 28% na primeira e segunda e a 24% na terceira, o que significa 

que o comportamento dos agentes educativos nem sempre é previsível, face ao previamente 

calculado, o que contraria ou põe em causa o caráter burocrático da administração, encontrando-

se também aspetos que se enquadram no modelo anárquico. 

Consequentemente, a delegação de competências nessas áreas potenciou maior 

articulação entre os dois diferentes níveis de administração educativa, ao nível da gestão dos 

recursos humanos (64%), na gestão dos recursos materiais (62%), no planeamento estratégico 

(58%), na reorganização administrativa (56%) e, por último, com a mesma percentagem, no 

desenvolvimento do currículo e na organização pedagógica (38%). 

Em certa medida revela-se um paradoxo porque é, também, a esse nível que a falta de 

autonomia se manifesta, mesmo que o Contrato na Cláusula 8.ª determine o contrário, como 

reconhece o E3 quando diz: “Nós, quando entrámos para a assinatura do contrato era 

exatamente para termos mais autonomia. E o que é que acontece? A nossa Matriz de 

Responsabilidades diz que o diretor, juntamente com o Município é que tem de validar as 
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turmas […]. Mas não é da responsabilidade do Município. Temos sempre de aguardar que seja 

a DgestE a validar as turmas […] Isso revela que não há confiança, que passam na mesma 

tudo o que os diretores dizem tem de passar pela DgestE”. Tal constrangimento também foi 

registado como recomendações de melhoria no Relatório de monitorização do primeiro ano de 

vigência do Contrato (ano zero), elaborado pela CA, no sentido “Do MEC respeitar a Matriz 

de Responsabilidades, conforme exarado em Contrato, nomeadamente na auscultação da 

comunidade local, na definição da rede educativa e formativa e na constituição de turmas”  

Se atendermos ao indicado no Contrato Interadministrativo, constatamos que, de certa 

forma há uma incoerência ou contradição, entre o que está escrito e o que na realidade se passa, 

na medida em que pode-se ler que “No processo de delegação de competências do MEC no 

Município regulado no contrato é salvaguardada e assegurada a autonomia dos AE e as 

competências próprias dos respetivos órgãos” (n.º 1, Cláusula 8ª). E que “Devem ser realizados 

esforços no sentido de promover o aprofundamento progressivo de autonomia e maior 

flexibilidade organizacional e pedagógica do AE, nos termos do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, na sua redação atual, e da Portaria n.º 44/2014, de 20 de fevereiro” (n. º2, Cláusula 

8ª). Assim, somos levados a admitir que, na verdade existe uma autonomia decretada, em 

prejuízo de uma autonomia emancipatória. 

Há, por parte da maioria dos docentes (56%), a perceção do envolvimento das duas 

instituições na elaboração e desenvolvimento de estratégias de melhoria e eficácia da escola, 

enquanto mais-valia para a melhoria dos resultados escolares dos alunos. Só uma minoria de 

8% é que discorda, mas uma percentagem significativa de 36% do total dos docentes inquiridos 

não assumiu nenhuma destas duas posições. 

Posição semelhante é observável, relativamente à periodicidade na comunicação dos 

planos de ação a desenvolver no âmbito do PAE, entre o Município e o AE (gráfico n.º 61), em 

que 58% dos docentes inquiridos confirma a existência dessa diligência. Ainda assim, um grupo 

de 19 docentes, cerca de 38% não assumiu nenhuma destas posições. 

Parece-nos que, o cumprimento da ação prevista no seu planeamento evidencia alguma 

instrumentalização das pessoas, enquanto meios para atingir os objetivos definidos, na medida 

em que o seu comportamento é alvo de um planeamento rígido, através de normas e regras que 

coordenam, controlam e antecipam, produzindo desse modo situações rotineiras, não se lhes 

reconhecendo poder de iniciativa, nem capacidade de decisão, que essa é destinada 

exclusivamente aos dirigentes (Carvalho, 2017).  
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Se tivermos em linha de conta a perceção dos agentes educativos sobre a articulação 

Projeto Educativo com o Projeto Municipal Educativo, podemos aferir que, por um lado, essa 

articulação é feita, enquanto responsabilidade de execução da políticas educativa centralmente 

definida, presente no Contrato, na Cláusula 12ª, mas por outro lado, quando posta em prática 

suscita interpretações diferentes, pelas áreas que integram e consequentes implicações ao nível 

da própria autonomia. Como refere o E6: “Eu senti alguma influência, não vou dizer que não. 

Senti que houve alguma tentativa de ligeira manipulação a obrigar a que os docentes (e temos 

muito disso aqui na Câmara) interajam uns entre os outros […]. Influenciar a nossa escola 

influenciou porque todas as escolas têm de participar nos projetos educativos que a Câmara 

apresenta”. 

Está subjacente a ideia de “manipulação”, por parte do Município. Está em causa a 

autonomia do AE e, neste caso, a autonomia pedagógica porque se trata do desenvolvimento de 

projetos pedagógicos, propostos pelo Município. E a questão que se coloca é saber onde se 

situam tais ações, se “nas margens ou limites” da própria autonomia do AE, ainda que isso 

possa ser indiferente para alguns, quando está em causa “o futuro dos nossos alunos”, como 

refere o E2: “Eu acho que o Plano Municipal reúne as visões estratégicas de todos os 

agrupamentos de escolas […] Mas se me diz …mas o facto de existir esse documento não deixa 

que a autonomia seja efetiva, ou seja a cem por cento? […] Sim, […] mas também nós 

queremos uma autonomia com partilha de ideias e visões estratégicas, porque, hoje se 

pensarmos numa autonomia, só nós… isso seria uma visão completamente distorcida do que é 

a realidade e do que é o futuro dos nossos alunos”. 

Realça-se a relação positiva, de proximidade e de colaboração do Município como uma 

mais-valia na resolução dos problemas, tida desde sempre, mesmo antes da implementação do 

PAE, independentemente das cores partidárias, como refere o E5: “ […] acho que o nosso 

Município, independentemente das diferentes cores políticas que já teve, o nosso Município há 

muitos anos […] há outros projetos que o Município propôs às escolas e eu antes de vir para 

este Agrupamento, há muitos anos, eu já abracei projetos desses”. 

Reconhece-se a importância do Município X, enquanto parceiro privilegiado do AEZ. 

Porém, quando se vislumbra a possível assunção de novas responsabilidades e, em particular 

as pertencentes ao AEZ, as considerações já não são tão pacíficas. 

Constatamos que não é claro que o processo de implementação do PAE evidencie 

contributos do município na gestão/administração da Educação, ao nível local. O grupo maior 
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de docentes optou por não manifestar a sua opinião, representando 44% do total dos docentes 

inquiridos, o que nos parece revelador de indecisão, de ambiguidade e incerteza, características 

próprias do modelo anárquico. Cerca de 42% afirmou haver contributos do Município na 

gestão/administração da Educação, ao nível local e 14% dos docentes manifestou opinião 

contrária (gráfico n.º 72).  

Do mesmo modo, o fortalecimento do Município em relação ao AE, no que respeita ao 

apoio aos alunos, conceção e planeamento educativo, é assumido por 22 docentes (44%) e uma 

minoria de 14% discorda, representando a totalidade dos docentes inquiridos. Mas, mais uma 

vez há também uma percentagem significativa de docentes (42%) que não se manifesta (gráfico 

n.º 57).

Considerando o processo de adesão ao PAE, constatamos que as opiniões não foram 

consensuais, sendo mesmo mais evidente as opiniões contrárias, precisamente porque havia o 

receio da possível interferência do Município na vida da escola, de “meter o nariz e mandar 

[...]. Depois aquela receita política que a política se venha meter na escola […] as autarquias 

trabalham um bocado para os votos” (E4).Era o receio do que poderia acontecer no futuro, em 

particular à classe docente, que o Município “[…] tivesse alguma influência o poder direto 

autárquico sobre a colocação do docente” (E2). 

Daqui podemos aferir que, à data, foram enunciadas mais as desvantagens que as 

vantagens na adesão ao Programa, até porque estas, já eram conhecidas e habituais, “ a favor 

tinha esta política de proximidade que sempre nos agradou” (E3) e aquelas eram 

desconhecidas e temíveis, sobretudo por parte dos docentes e, por isso, “Entre os pares não foi 

de adesão. Aquilo que se pensou foi que isto é uma maneira de virem dominar a parte 

pedagógica dos professores.” (E6). 

Porém, se cruzarmos estes dados com a informação constante nas atas do Conselho 

Geral, do CME, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, somos levados a admitir 

alguma ambiguidade e contradição, na medida em que não se assegura uma correlação direta 

entre a perceção da dimensão dos opositores ao Programa, pois uns referem “ talvez a maioria 

fosse contra” (E2), outros dizem “Os que eram contra que não eram muitos” (E5) e outros não 

se expõem, e o próprio ato da decisão de adesão ao Programa, nos referidos órgãos, já que só 

uma pequeníssima minoria votou contra.  

No Conselho Geral do AEZ foi emitido parecer positivo, por unanimidade, numa 

reunião convocada para o efeito, não tendo marcado presença na respetiva reunião os 
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representantes do pessoal docente, dos encarregados de educação e das instituições locais 

cooptadas (ata n.º treze, de 5 de março de 2015) e no CME também foi aprovada por 

unanimidade (Ata da Reunião do CME de 18 de março de 2015. Já na Câmara Municipal, a 

decisão de adesão foi aprovada por maioria, com a abstenção dos vereadores da oposição ao 

poder local dominante (Ata da Reunião Pública Ordinária da Câmara Municipal de 2 de abril 

de 2015), bem como na Assembleia Municipal, com cinquenta votos a favor, onze abstenções 

e dois votos contra (Ata da Assembleia Municipal de 27 de abril de 2015).  

Na verdade, tal situação parece-nos, de certa forma, aceitável, considerando os dois 

planos organizacionais analíticos, o plano das orientações para a ação organizacional e o plano 

da ação organizacional, a que correspondem as estruturas formais, consubstanciadas em regras 

e regulamentos e as informais que são ocultas, no sentido em que não estão descritas nos 

documentos, não são obrigatórias, nem uniformes (Lima, 1998). A capacidade de decisão é 

destinada exclusivamente aos dirigentes, através de um planeamento rígido de normas e regras, 

ao nível do plano das orientações para a ação e, ao nível da ação, as pessoas são 

instrumentalizadas ao serem reduzidas a meios para atingir os objetivos pré-definidos, não lhes 

sendo reconhecido qualquer poder de iniciativa (Carvalho, 2017). 

Como consequências positivas do PAE, foram selecionadas, por ordem decrescente, as 

ações no âmbito da responsabilização dos atores educativos locais, o envolvimento e 

participação da comunidade na gestão do sistema educativo local, a tomada de decisão próxima 

dos problemas, a qualidade do serviço educativo prestado e a autonomia administrativa e 

organizacional (gráficos n. º41, 40, 39 e 38). 

Já ao nível da autonomia curricular, não está clara essa evidência, na medida em que as 

respostas se distribuem, de modo igual, na consideração de consequência positiva ou negativa, 

com 36% cada. Regista-se ainda 28% dos docentes inquiridos, ou seja, um grupo de 14 docentes 

que não se manifestou (gráfico n.º 36). 

Relativamente à autonomia na área pedagógica, parece-nos ser evidente que a mesma 

não é considerada como consequência positiva do desenvolvimento do PAE, já que se verificou 

um maior número de docentes a negar essa afirmação, representando 38% do total dos 

inquiridos. Um grupo de 17 docentes, correspondente a 34% confirmou a existência de 

autonomia pedagógica e 28% não se manifestou (gráfico nº37). 
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É interessante constatar que é ao nível da autonomia pedagógica e da autonomia 

curricular que confirmamos um maior número de respostas nos parâmetros Nem concordo nem 

discordo, ou seja, os inquiridos optam por não manifestar a sua opinião. 

A consideração de que, com o PAE a relação estabelecida entre Município e AE está 

mais facilitadora na colaboração foi acolhida por uma maioria de 56% de docentes inquiridos 

(gráfico n.º 59), sendo o aprofundamento da proximidade, a razão apontada na melhoria das 

relações, porque as “As escolas têm feito, têm feito um conjunto de atividades, um conjunto de 

projetos que, se não estivessem ligados ao Município, não faziam. Exatamente porque o 

Município tem a capacidade de gestão […]. Investe [na escola] porque há esta proximidade” 

(E1). 

Na verdade, essa política de proximidade é evidente, desde logo na existência de vários 

órgãos/estruturas que tratam da educação ao nível local, como é referido pelos entrevistados 

(E1 e E1), facto que parece induzir a alguma confusão na perceção das competências/assuntos 

de cada órgão/estrutura e mesmo “perda de identidade” dos AE, tal como está inscrito no 

Relatório de monitorização do primeiro ano de vigência do Contrato - “Dado que os AE já 

integram várias estruturas organizacionais concelhias, como o PMMEE, RLEF, há 

dificuldades de implementação dos seus próprios projetos, correndo-se o risco de 

uniformização dos AE e consequente perda da sua identidade”. Pode estar em risco a perda de 

identidade dos AE e da profissionalidade docente. 

Para além da perda de identidade também é visível a perceção de pouca participação, 

como refere a E6: “O Conselho Municipal da Educação que está hoje reunido. Mas 

normalmente estão pouco representados. Apesar de divulgado, não participam”, e mesmo 

algumas dúvidas, sobre o papel que cabe a cada órgão ou estrutura, como se depreende das 

palavras da E4: “Tem o setor da educação. Eles, lá na Autarquia têm a área da educação. Têm 

um email e todos nós temos no agrupamento, nas escolas, para o que precisarmos”. 

Parece evidente algum desconhecimento, o que nos suscita alguma estranheza, tendo 

em conta que os intervenientes desempenham cargos pedagógicos, ou nem por isso, se tivermos 

em consideração o grau diferenciado de participação de cada um dos atores educativos nas 

diferentes tomadas de decisão. Tal facto levar-nos-ia a outro tipo de reflexão, nomeadamente 

sobre o tipo de participação dos agentes educativos nos órgãos/estruturas, bem como a 

eficiência da sua representatividade. Na verdade, não se pode limitar a um mero “ato de 

cidadania”, como o E6 refere, mas um exercício de responsabilidade e de corresponsabilização, 
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inerente ao desempenho da profissionalidade de cada docente. Sendo a maioria dos 

entrevistados elementos do Conselho Pedagógico, estranha-se que, relativamente ao 

acompanhamento do PAE, só dois tenham referido este órgão e só o E1 fez referência à 

existência da Comissão de Acompanhamento do PAE.  

A consideração do papel do Município X enquanto parceiro, parece mais ou menos 

consensual, pois a maioria dos entrevistados (66,7%) reconhece vantagens do Programa para 

os Municípios e Agrupamentos de Escolas (quadros n.º 14 e 16).  

Relativamente às estratégias incluídas no Contrato, no âmbito do PAE, os docentes 

inquiridos escolhem, por ordem decrescente, o apoio à família (68 %), a aquisição de material 

escolar (66%), as refeições escolares (64 %) e os serviços educativos da biblioteca (58%).  

Destaca-se também o desenvolvimento de atividades e projetos, como mais-valia no 

trabalho do Município X com a comunidade educativa, sendo a opção manifestada, por ordem 

decrescente, os projetos ao nível da parentalidade (86%), do empreendedorismo (84%), da 

saúde e do desporto (74%), da Intervenção vocacional (72%) e ao nível da aquisição de Material 

Escolar (66%) (gráficos n.º 55, 52,53,54, 56 e 48). 

Para 50% dos docentes inquiridos são pertinentes as estratégias de melhoria face às 

necessidades do AEZ (gráfico n.º 62), pois como afirma a E3, o Município é “um parceiro 

porque (…) tem projetos, os tais projetos que eu já falei de alguns que visam melhorar os 

resultados, visam munir os nossos alunos de competências para o futuro”. 

Uma maioria de 58% dos docentes inquiridos considera o envolvimento das duas 

instituições, na elaboração e desenvolvimento de estratégias de melhoria e eficácia da escola, 

enquanto mais-valia para a melhoria dos resultados escolares dos alunos (gráfico n.º60), 

nomeadamente ao nível dos serviços educativos da biblioteca (78%), na aquisição de material 

escolar (72%), nas refeições escolares (64%) e na componente de apoio à família (62%) 

(gráficos n.º66, 63, 65 e 64). Porém, regista-se que 36% dos docentes inquiridos não se 

manifestaram, sendo para nós claro que, por essa via não confirmam que o envolvimento das 

duas instituições no desenvolvimento de estratégias de melhoria e eficácia da escola seja uma 

mais-valia para a melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

Ao nível dos projetos/ programas educativos concelhios, a opção recaiu, por ordem 

decrescente, nos projetos ao nível do empreendedorismo (76%), ao nível da parentalidade e ao 

nível da intervenção vocacional (72%), ao nível do desporto (70%) e ao nível da saúde (66%). 

(gráficos n. º 67, 70, 71, 68 e 69). 
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A esse propósito, o E1 enfatiza o trabalho em rede, referindo: “Neste momento, há uns 

anos a esta parte, [as escolas] estão todas na primeira metade do ranking. Portanto, 

efetivamente veem-se ganhos concretos. As médias dos exames que têm saído…o Município…a 

esmagadora maioria das nossas escolas, senão todas, estão todas acima da média nacional. 

Portanto, há aqui ganhos. Mas estes ganhos têm a ver com este trabalho conjunto, trabalho em 

rede […]”. 

Também a E5 refere: “A mais-valia que encontro na colaboração com o Município é 

todas as atividades que o Município tem, que são facilitadoras do nosso trabalho […] Novas 

estratégias […], elementos da Autarquia vinham fazer os pré-testes, os pós-testes e após a 

implementação do projeto. E a Universidade... veio cá monitorizar os resultados. E os 

resultados subiram e mantêm-se.” 

Tais estratégias decorrem do estabelecido nas Cláusulas 41.ª, ponto 1, e 42.ª, pontos 3 e 

4, do Contrato, nomeadamente na responsabilidade do Município na melhoria do desempenho 

educativo, ao nível das percentagens de alunos em abandono escolar, classificação das provas 

finais e dos exames nacionais, variação anual das classificações das provas finais e exames 

nacionais e taxa de retenção e incentivos à eficiência. A ação organizacional é assim encarada, 

como o produto de uma decisão, claramente identificada ou de uma opção calculada e 

apresentada, isto é racional e sem margem para erros. É possível conhecer as escolhas prováveis 

e prever o efeito das mesmas, através de meios técnicos e de conhecimentos, características 

próprias do modelo racional, ou modelo burocrático. 

Porém, a apreciação dessa parceria ao nível dos resultados escolares só acolhe a 

concordância de 33,33% dos entrevistados, pois os restantes ou não se assumem, ou 

classificam-na de “uma tentativa de ingerência na escola”, nomeadamente ao nível da 

avaliação do sucesso académico, e nesse sentido, o Município “é claramente indutor de 

influências diretas” (E6). 

Afigura-se, assim, a importância que o Município assume na “construção das políticas 

educativas” e para “ensinar os alunos”. Na verdade, verifica-se uma interferência do 

Município, ao nível de questões ligadas ao currículo e à pedagogia. Parece-nos que este tipo de 

colaboração vai para além do papel de um mero parceiro, porque “Os profissionais somos nós. 

Portanto, a parte de fora, a Câmara obviamente que não tem, é impossível ter, só se fosse 

formada por professores, ter a noção de como as metodologias são aplicadas, e o que é melhor 

e aquilo que não é melhor” (E6). E, em certa medida ultrapassa as competências inscritas na 
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Matriz de Responsabilidades que prevê a responsabilidade do AEZ no desenvolvimento do 

currículo e na organização e avaliação pedagógica. A responsabilidade do Município está 

prevista na conceção do referencial e instrumentos de autoavaliação, sendo corresponsável na 

definição de dispositivos de promoção do sucesso escolar e atividades de apoio e na conceção, 

organização e execução de apoios à aprendizagem. A questão que se coloca é saber, até onde 

se estendem as responsabilidades de cada um, sem por em causa a sua própria autonomia, na 

medida em que, podemos constatar que esta delegação de poderes no Município X reflete um 

maior protagonismo do Município na gestão destas matérias, com uma clara subserviência por 

parte do AEZ e nítida perda de identidade profissional dos docentes. 

À luz do modelo anárquico, tal expressividade revela que, na prática, “as coisas não são 

o que parecem ser” (Burger,1983:32), em relação aos processos de tomada de decisões, porque 

os objetivos não são vistos por todos de uma forma clara, os interesses em jogo são 

diversificados e, muitas vezes, conflituosos, as escolhas são inconsistentes entre si e os 

processos e tecnologias não são dominados por todos. 

Parece-nos não haver muitas dúvidas do tipo de participação (ou interferência) do 

Município na componente pedagógica, sendo notória a importância atribuída à avaliação e ao 

seu impacto no meio. Como refere o E1 “O Município X tinha mais de metade das escolas na 

segunda metade do ranking […] há uns anos a esta parte estão todas na primeira metade do 

ranking. Portanto, efetivamente veem-se ganhos concretos” e acrescenta “E, portanto, nós, 

quando surgiu esta questão dos cursos profissionais, vimos aí uma oportunidade […] para dar 

resposta às necessidades [do meio] ”. Também o E2 entende que “[…] a relação que a 

Autarquia acaba por ter com o meio empresarial é, efetivamente, de uma grande cumplicidade 

[…] E isso é notório até com os projetos que nós temos e muitos são financiados por empresas 

locais. Isso dá uma vitalidade, desafia, no fundo, o Agrupamento a conseguir reajustar-se, 

reencontrar-se […] ”. 

Estas considerações permitem dar conta que há, efetivamente, uma “pressão” sobre os 

resultados escolares, porque o meio assim o exige. É neste enquadramento que a cultura do 

mérito se insere e se intensifica, através de um discurso de apelo à excelência (Carvalho, 2009) 

que se confirma na quantificação dos resultados escolares, numa lógica orientada para a 

excelência, enquanto competência económica. É o que Lima denomina como “O Paradigma da 

Educação Contábil” que revela a importância do “controlo da qualidade e a aferição da eficácia 

e da eficiência nas organizações educativas, entre outros” (Lima, 2002: 91).  
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Se tivermos em consideração o vertido no primeiro Relatório do Contrato 

Interadministrativo, apercebemo-nos da importância atribuída aos mecanismos de construção 

de instrumentos de medição da avaliação dos alunos e dos AE, na medida em que “A 

uniformização dos processos de avaliação interna das escolas conduzirá a um sistema de 

avaliação interna comum, que facilitará a sua monitorização, permitindo uma aferição mais 

rigorosa das aprendizagens dos alunos e avaliação dos AE”.  

A aprendizagem adquire, assim, um sentido competitivo e a escola instrumentaliza-se 

para fins económicos, interesses contrários a decisões críticas e reflexivas que implicam “um 

processo lento e imprevisível, ambíguo e fluido, porque não garante a eficácia e porque, no 

limite, é irracional” (Lima, 2002: 103). E é neste contexto, que a avaliação de escola parece 

instituir-se, enquanto prática controladora, descuidando outros aspetos não quantificáveis que 

existem na escola, porque são diferentes, o que contraria uma visão unificadora e reducionista 

da realidade (Carvalho, Felizardo, 2019).  

E, ainda que uma grande parte dos docentes não admita qualquer ligação entre o circuito 

das verbas, através do Município e a melhoria dos resultados escolares, outros há que 

consideram essa correlação, como é o caso do E1 que afirma: “No que diz respeito à 

transferência de dinheiros do Estado para o Município e do Município para as escolas […] 

porque nós podemos fazê-lo em escala, com isso temos poupado dinheiro. Dinheiro esse que é 

depois investido com as escolas […] Portanto, as escolas se quisessem investir em 

determinados projetos, não podiam e agora podem. Isso, de alguma forma também contribuiu 

para a melhoria dos resultados”. Já a E4 considera que houve perda de verbas, porque “Os 

pais pagam e a Autarquia recebe esse dinheiro. Antigamente era todo aplicado na escola e 

agora não [...] Agora passa para eles e depois eles dão-nos o material. Mas demoram, 

demoram […] Aí, achamos que perdemos um bocadinho, nós”. Por sua vez, a E2 dá conta de 

que o processo de transferências de verbas do ME para o Município carece de nova negociação, 

porque, como refere: “A Autarquia poderá ter alguma flexibilidade, mas […] O poder central 

transfere, mas isso não é suficiente. E a Autarquia não vai ter capacidade financeira para 

gerir”. 

Se relacionarmos as apreciações dos entrevistados com o registado no primeiro 

Relatório de acompanhamento do Contrato, podemos verificar que, relativamente ao processo 

de transferências de verbas, “Os AE sentem que perderam autonomia nesta área, uma vez que 

a gestão administrativa e financeira (FF111) foi transferida para o Município. Nesse processo 
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de transferência de verbas têm surgido problemas contabilísticos, havendo a necessidade de 

se melhorar os canais de comunicação entre o Município e os AE. A compatibilização dos 

dados contabilísticos entre o Ministério/IGEFE, o Município e os AE carecem de uma melhor 

operacionalização”. Como recomendação inscreve-se a necessidade de o Município delegar 

nos AE a gestão e a componente financeira da totalidade dos Blocos, com exceção do Bloco C. 

Tal relatório escrito consubstancia o resultado da monitorização do desenvolvimento do 

Programa que, naturalmente fica legitimado por aqueles que integram a referida Comissão de 

Acompanhamento, nos termos da Cláusula 43.ª do Contrato administrativo. A Comissão de 

Acompanhamento é maioritariamente governamental e aos representantes das Escolas só é 

reservado 1 voto, como alertou o Deputado D (de um partido político diferente do poder local 

dominante), na reunião da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2015, o que suscita alguma 

desconfiança, em termos de autonomia e representatividade local. 

Todavia, os representantes do Estado da Administração Central só participaram nessas 

reuniões no ano de 2015, como está registado no segundo Relatório de acompanhamento do 

Contrato e referido pelo E1: “ […] Essa Comissão de Acompanhamento começou no primeiro 

ano muito bem, com a presença sempre do responsável ou do representante do Ministério e de 

outros organismos que estão previstos – CCDRN, a DGE e a DgestE. E desde que entrou o 

atual executivo, pronto, começou a não haver reuniões com estas entidades”. 

Esta situação é para nós reveladora de algumas ambiguidades e incongruências que 

enfermam o Programa, na medida em que não se cumpre com o acordado em Contrato escrito 

e assinado, observando-se alguma desresponsabilização do Estado, a vários níveis, quer 

enquanto o maior responsável da educação, quer enquanto regulador e parte legal da tomada de 

decisão deste processo. 

O acompanhamento e monitorização deste Programa é reconhecido como fundamental 

para se poder tomar decisões futuras, mas como podemos aferir das palavras do E1, “é comum 

em Portugal e é transversal aos governos todos […]. Não há o hábito de se fazer a respetiva 

monitorização e avaliação, para depois se tomar decisões e generalizar medidas”. É um 

paradoxo, tendo em conta que é o próprio poder central quem mais “apregoa” as virtualidades 

da descentralização, através de normativos sucessivos e depois é o próprio a não cumprir, o que 

revela um modo de funcionamento da Administração, neste caso da Administração Central, em 

que, paralelamente com o formalismo e da rigidez, caraterísticas próprias do modelo 

burocrático, coabita a incerteza e o risco, características da metáfora da “anarquia organizada”.  
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Também nos parece uma contradição constatar que alguns entrevistados (33,3%) não 

identificam claramente, em que órgãos ou estruturas educativas se procede à monitorização do 

Programa, referindo de forma avulsa e inconsistente “Deve haver. Pelo menos por parte da 

Autarquia e dos Diretores. Com certeza que eles devem ter algum documento que vão fazendo 

a monitorização” (E5), ou “Eu penso que sim. A Diretora será a pessoa que mais pode 

informar. Os Diretores é que reúnem com o Município para ver essas problemáticas, pronto” 

(E4); ou ainda “Eu penso que é uma partilha também com a universidade…, a Autarquia e os 

Diretores e acredito que haja alguém do poder central, naturalmente” (E2). 

Esse desconhecimento é declarado, de igual modo, relativamente à indicação de 

estruturas educativas que acompanham essa monitorização (55% de Omissos), ainda que, a 

maioria dos entrevistados integram os órgãos do AE, são as suas lideranças intermédias (quadro 

n.º 18). Perceciona-se algum “alheamento” por parte de alguns atores educativos, relativamente

a matérias próprias da organização escolar. Poderemos pensar que a vontade e o interesse por 

si manifestados, ou a falta dele, baseia-se no facto de saberem que estão representados pela 

Diretora, “a pessoa que mais pode informar”. Mas, na verdade, tratando-se do 

acompanhamento e monitorização do Programa, é suposto serem agentes ativos e críticos, o 

que não é compatível com a perceção de que se trata de algo exterior à escola. A não referência 

ao Conselho Geral, parece ser sintomático desse alheamento ou desconhecimento do seu papel, 

enquanto órgão máximo do AE, o que nos leva a crer que este órgão, enquanto centro de decisão 

poderá não ter valorizado esta questão, tão importante para a vida da escola. 

A maioria dos entrevistados (66,7%) considera que o balanço do PAE é positivo (quadro 

n.º 19), tendo o E1 referido: “O balanço desta experiência é muito positivo. Por exemplo, o que

está neste momento na Lei n.º 50/2018 fica aquém daquilo que é o nosso Programa 

Aproximar”, o que vai de encontro ao mencionado no primeiro Relatório de acompanhamento 

do Contrato, tendo sido registado por todos como muito positivo. Os pontos fortes apontados 

foram a articulação, celeridade e proximidade nas decisões entre o Município e os AE e a 

afetação de assistentes operacionais nos Agrupamentos de Escola. Como pontos fracos, 

apontou-se a articulação das competências delegadas pelo ME e a celeridade no processo de 

aquisição de bens. 

Na opinião do Sr. Presidente da Câmara do Município X., “os resultados apresentados 

são bons na generalidade […]. Ainda estamos no início do processo, mas não há dúvidas que 

este é o caminho certo a percorrer na educação”. O Presidente da Câmara acredita que o 
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contrato “trará vantagens significativas para o território, nomeadamente com o reforço da 

autonomia das escolas, com a capacidade de, localmente, no território serem tomadas as 

melhores decisões para o sucesso educativo dos alunos, para a promoção da coesão territorial 

e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações” (Boletim Municipal de 

27-12-2016). 

Porém, ainda assim, o PAE “ficou aquém das expectativas”, como refere o E2: 

“Conseguiu-se em linhas ténues uma descentralização, conseguiu-se um esboço de uma 

autonomia, mas eu acho que, no fim destes três anos, a ideia seria “nós queremos mais […] 

nós acreditávamos que o Programa Aproximar trouxesse autonomia nisso […] Eu acho que 

ficámos com um buraquinho da fechadura da porta”. 

Mais radical assumem-se os 40% dos docentes inquiridos que consideram que a lógica 

centralista e de controlo da administração educativa perpetua-se na lógica da política educativa 

local, posição que só é contrariada por 22% (gráfico n.º 73). 

As dificuldades inerentes à implementação deste Programa são percetíveis, na medida 

em que se trata de “um processo complexo porque nós todos temos as nossas identidades. Cada 

agrupamento é um Agrupamento” (E3), implicando a realização de várias reuniões, “tendo-se 

gasto muito tempo e energias, levando à saturação dos intervenientes e receio com a possível 

perda de identidade das escolas” (primeiro Relatório de acompanhamento do Contrato). 

Especificando ao nível da autonomia financeira, a E3 acrescenta: “Agora sem esta 

autonomia […] Se realmente o Ministério não transferir essas competências para os diretores, 

para as escolas, eu digo não [à descentralização]. Não. Porque está na hora do Ministério da 

Educação começar a acreditar e a confiar nos Diretores. Nós temos um Conselho 

Administrativo, nós temos um Conselho Pedagógico, nós temos um Conselho Geral […] e 

agora ainda vêm duplicar o trabalho das escolas., a transferência só destas pequenas 

coisas…Da gestão financeira, nós também sabemos fazer”. Referindo-se à autonomia de gestão 

e organização administrativa, a propósito da constituição de turmas, refere: “Nós, quando 

entrámos para a assinatura do contrato era exatamente para termos mais autonomia. E o que 

é que acontece? […] A nossa Matriz de Responsabilidades diz que o Diretor, juntamente com 

o Município é que tem de validar as turmas […]. Mas não é da responsabilidade do Município. 

Temos sempre de aguardar que seja a DgestE a validar as turmas. […] Isso revela que não há 

confiança […]”. 
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O incumprimento da Administração Central no acordado na Matriz de 

Responsabilidades, nomeadamente enquanto responsabilidade do Município X, na constituição 

de turmas revela a sua vontade em continuar a controlar e a disciplinar as organizações 

educativas com regras uniformes, formais e impessoais, comprometendo, assim, a participação 

dos atores educativos na tomada de decisão e a autonomia das escolas. Ora, como entende 

Carvalho (2014), o reforço de autonomia para as escolas tem de implicar diminuição de 

competências do Estado, sem que isto signifique a sua desresponsabilização. Deve encarar-se 

como uma melhor forma de administrar, tendo em conta os interesses, expectativas locais e 

recursos existentes. 

O possível reforço da autonomia local, com o alargamento das competências das 

autarquias a todo o ensino público obrigatório, sem que tenha havido uma avaliação final do 

PAE é encarado, como uma medida errada por 33,3% dos entrevistados e causa receios (33,3%) 

quanto ao futuro da educação. Para a E2 é necessária uma reflexão sobre todas as experiências 

que estão no terreno, porque “[…] pensar numa descentralização na educação sem nós 

refletirmos conscientemente do que foi ouvir os intervenientes do que foi a descentralização no 

nosso território, nos outros concelhos, acho que é prematuro […]”. 

A E5 manifesta algum receio relativo ao possível aumento das competências das 

autarquias, quando diz: “Poderão vir aí alguns receios, na medida em que não sabemos 

exatamente quais irão ser essas competências que a Autarquia irá ter”. 

Por seu lado, o E1 adverte que “[…] a Lei n.º 50/2018 fica aquém daquilo que é o nosso 

Programa Aproximar. E, portanto, nessa perspetiva, nós achámos que há coisas que têm a ver 

com questões financeiras que, efetivamente, não foi debatida com os municípios. E, portanto, 

vai haver asneira. E depois, esta situação de que há municípios que não têm ainda estrutura 

preparada para trabalhar esta descentralização. Há municípios em que a estrutura que têm, é 

um vereador e um técnico, um assistente técnico para tratar dos transportes e da fruta. E é 

preciso ter realmente cuidado.”. 

Para a E3 é bem visível o “desencanto”, face à ideia de não se dar continuidade ao PAE 

e avançar-se com outras experiências, duplicando assim o trabalho que se desenvolve nas 

escolas, afirmando: “Com esta nova política tudo se alterou. […] E eu aqui custa-me agora 

ver que andamos sempre a duplicar o trabalho dos diretores […]. Nós passamos a vida, 

digamos assim, a ajustar documentos ao que já existe”. E num outro momento acrescenta que 

continuarão no Programa se for a vontade do Sr. Presidente da Câmara. Afirma: “Se ele quiser 
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continuar com este contrato, também me parece que, todos nós, diretores, estamos todos 

agradados. Continuaremos. Mas ele será o primeiro a ter uma palavra a dizer”. Está claro o 

maior protagonismo que é atribuído ao representante do Município, em detrimento da Diretora, 

representante de uma comunidade educativa, cuja vontade é nitidamente desvalorizada. 

Já o E8 encara esse processo com algum otimismo, alertando para a necessidade da de 

negociação da defesa de um pacto educativo, entre os partidos, pois “ a descentralização é 

importante desde que não venha a criar regras próprias, de concelho a concelho, Isso pode ser 

um bocadinho perigoso […] Agora, era importante a defesa de um pacto, negociado entre 

partidos, a prazo para a educação, porque senão estamos a correr o risco de implementar 

medidas importantes e, daí a uma legislatura ou duas, essas medidas desaceleram ou têm uma 

inversão de marcha”. 

A E6 revela-se mais crítica contra o Estado, dizendo: “[…] eu compreendo que o Estado 

queira, de alguma forma libertar-se de problemas, de despesas. […] Mas quando se trata de 

avançar com questões pedagógicas, eu acho que está errado. Acho que não o deve fazer. […] 

Essa ideia de que vamos ter uma educação local mais próxima da comunidade não me atrai, 

não me dá segurança. Acho que o ME deve continuar a ter um tronco comum em termos de 

currículo, ao nível do plano curricular igual para todos porque acho que todos os portugueses 

são portugueses, todos os habitantes deste território são portugueses”. 

Está implícita a ideia de que a implementação do PAE traduz-se numa “manta de 

retalhos” da Educação, isto é, numa divisão desigual do sistema educativo, a nível nacional, 

como foi mencionado por 20 docentes, representando 40% dos docentes inquiridos, registando-

se na mesma percentagem um grupo de docentes que não se manifestou (gráfico n.º 74). 

Curiosamente, ou nem por isso, é a opinião do E9 que refere que “Deve-se avançar 

porque se resolve os problemas e evitar as cunhas porque elas também existem a nível mais 

geral”. É evidente o seu total descrédito no poder central, na assunção das suas 

responsabilidades educativas e resolução dos problemas atuais das escolas. E perante os 

constrangimentos existentes “cunhas”, quer a nível nacional, quer a nível local, então será 

melhor que a descentralização avance porque o fator “proximidade” ajuda a resolver muitos 

problemas. 

Porém, o que verdadeiramente está em causa é o modo de descentralizar. Como refere 

o E6: “E o que é que o Ministério da Educação tem feito? Experiências sobre experiências e 
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não deixam terminar e não deixam avaliar […]. Eu, francamente, desagrado-me muito esta 

senda da Municipalização porque, não me parece que a ideia seja privilegiar os alunos”.  

É evidente uma preocupação geral, no futuro envolvimento dos municípios, na definição 

de uma política educativa local, tendo em conta as dificuldades financeiras de muitos 

municípios e a pressão nacional para se concretizar a descentralização das competências, que é 

encarada como uma mera libertação de responsabilidades e encargos, o que leva a que os 

municípios adotem uma postura de desconfiança, o que pode enfermar todo o processo. É 

preciso ter a noção clara que os municípios que não têm ainda estrutura preparada para 

trabalhar esta descentralização, não estão no mesmo patamar. Como refere o E1 “ […] Há 

municípios em que a estrutura que têm, é um vereador e um técnico, um assistente técnico para 

tratar dos transportes e da fruta?”. 

Da leitura das respostas à questão aberta do questionário observamos, também, que só 

foram assinalados aspetos negativos ao PAE, nomeadamente: 

 “O Programa Aproximar não se traduz numa mais-valia para as escolas e seus alunos, 

uma vez que os sobrecarrega com projetos, sem que haja possibilidade de escolher os mais 

adequados a cada contexto escolar. Verifica-se uma grande discrepância entre a melhoria dos 

resultados académicos e os custos avultados, humanos e materiais, envolvidos na aplicação 

deste programa”  

- “Os serviços do programa "Aproximar" tendem a impor os seus múltiplos projetos

sem se importar com o tempo necessário para implementar o currículo nacional. As 

especificidades de cada AE não se coadunam com a hegemonia de projetos municipais” 

- “Repartir a educação em municípios é muito redutora, num país tão sem diferenças”;

- “Não concordo com a ingerência/influência tão marcada do município na eleição dos

órgãos diretivos do agrupamento” 

- “Em todo este processo, considero que é fundamental ter em consideração as

necessidades reais dos alunos, em contexto escolar, para que se possa agir no sentido de os 

ajudar a minimizar e/ou a ultrapassar as suas dificuldades nas mais diversas áreas. Considero 

que deve haver o envolvimento ativo de toda a comunidade educativa neste processo, para que 

o mesmo ocorra da melhor forma possível e com sucesso”

Tais observações são reveladoras de reflexão e de espírito crítico, relativamente ao 

modo de funcionamento do PAE, levando-nos a admitir que o Programa não se traduz, em 

absoluto, numa mais-valia para as escolas, havendo necessidade de aperfeiçoar procedimentos, 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

382 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

tendo por base os princípios de uma escola que se quer verdadeiramente democrática, em que 

a autonomia e a participação de quem lhe dá vida esteja devidamente salvaguardada, pois como 

refere Carvalho, 

 

Só através da emancipação dos atores educativos que se concretiza na sua 

participação efetiva e no seu espírito crítico se pode alcançar uma escola 

verdadeiramente democrática porque só na e pela decisão poderemos constituir-

nos como homens e mulheres intervenientes, capazes de fazer parte ativa no 

mundo a que pertencemos ao invés de meros espetadores (2017:41). 
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O estado atual da educação em Portugal tem sido muito marcado pela discussão à volta 

da temática da descentralização da educação, assumindo novos contornos, com a intervenção 

direta do poder local, já que o município é hoje reconhecido como um interveniente 

indispensável na definição de uma política educativa local.  

A consagração do Poder Local Democrático e a Descentralização de Competências viu 

uma evolução significativa a partir do 25 de abril de 1974, porque a verdade é que, a 

centralização por parte da Administração sempre ganhou terreno, desde o século XIX. Baseada 

num paradigma de uniformidade burocrática, o seu enfoque foi sempre a obediência no 

cumprimento de regras e normativos, em detrimento de uma verdadeira participação dos 

intervenientes, diretamente envolvidos nas tomadas de decisão. 

Ao nível do sistema educativo, a descentralização tem-se revelado tão só uma tendência 

legislativa, num processo lento, marcado pela sucessão de vários Governos ideologicamente 

distintos, em diferentes contextos políticos, sociais e económicos, com recuos e avanços de 

projetos e programas inacabados e/ou fracassados. Por um lado, o Estado tem mostrado alguma 

relutância em transferir certas competências para as autarquias e, por outro lado, alguns 

municípios não querem assumir essas responsabilidades porque os pacotes financeiros são 

proporcionalmente inferiores.  

Todavia, de uma forma geral, o processo de construção normativa tem conduzido ao 

aprofundamento do conceito de política local de educação, com uma maior responsabilização 

do poder local, sobretudo no decurso da primeira década do século XXI, numa linha de 

continuidade que já vinha desde os anos oitenta do século XIX, através de normativos e 

programas contratualizados. Destacamos a primeira Lei-Quadro da Descentralização, a Lei 

159/99, de 14 setembro, o Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, o Decreto-Lei nº30/2015 

de 12 de fevereiro de 2015 e, mais recentemente, a publicação da Lei n.º 50 /2018 de 16 de 

agosto de 2018. Destacamos ainda, a ação desenvolvida por muitos municípios. 

Se, por um lado, permitiu um maior estreitamento das relações de cooperação entre as 

autarquias e as escolas, potenciando a proximidade e a possibilidade de negociação, na gestão 

dos meios e das competências, por outro lado, originou situações de tensão e conflito, entre 

governos e municípios, por causa da dimensão financeira que não acompanhou as exigências 

dos respetivos normativos. Estava assim criada uma situação de sobreposição de competências 

que potenciou “desvios” de alguns contextos municipais e escolares, face ao todo nacional e 
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aprofundou as diferenças entre municípios, através dos sucessivos quadros de transferência real 

de meios e responsabilidades. 

E ainda que as razões do poder central se fundamentem nos princípios constitucionais 

de subsidiariedade, proximidade, coesão nacional e solidariedade inter-regional, expressa na lei 

de 1999, e na consagração da descentralização, enquanto processo imprescindível à proclamada 

modernização do Estado, através da delegação de poder por contrato, numa lógica de eficiência 

de meios e eficácia dos resultado (leis de 2008, de 2015 e de 2018), a verdade é que coexistem 

situações diferenciadas, de relação entre escolas/agrupamentos e municípios, municípios e 

comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas, instituições de solidariedade social, etc., e 

nova repartição de poderes entre administrações públicas, realidade que não acolhe o consenso 

de todos, revelando-se demasiado complexa, em termos de regulação nacional. 

Perante esta realidade, é legítimo tentar entender, se estamos perante uma verdadeira 

descentralização da educação, com um efetivo protagonismo educacional dos municípios ou, 

se não passa de uma estratégia de recentralização da educação, por parte da administração 

central, cujo controlo é feito à distância. 

Na investigação que desenvolvemos, procurámos compreender se as novas 

competências delegadas ao Município, de acordo com o Decreto-Lei nº30/2015 de 12 de 

fevereiro, têm expressão em termos da descentralização, no âmbito das novas dinâmicas que se 

estabelecem com a organização escolar. Foi esta a pergunta de partida que nos conduziu ao 

longo do nosso estudo. 

Nesse sentido, procedemos a uma análise das políticas de descentralização educativa e 

autonomia das escolas, em Portugal, enquadrando-as em processos mais vastos de 

(re)distribuição de responsabilidades entre os diferentes atores educativos, ME, Município e 

AE, refletindo sobre as mudanças no sistema educativo, nomeadamente ao nível da autonomia 

das escolas e participação dos atores educativos e as reconfigurações dos papéis de todos os 

atores educativos, resultantes das suas apropriações, dinâmicas e recontextualizações locais. 

Focámo-nos na análise do processo da “Municipalização” da Educação, num concelho 

do norte do país, em termos de eficiência e eficácia da gestão dos recursos e prestação de serviço 

público, pela autarquia local, mediante a proximidade na avaliação e na decisão, procurando 

compreender as perceções dos diferentes atores (Autarquia e Agrupamentos), as dinâmicas e as 

interações que os envolvem. A abordagem foi feita à luz de dois modelos de análise, o 

burocrático e o anárquico, por considerarmos que, através dessas lentes, melhor 
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compreenderíamos o grau do cumprimento e imposição de regras e normas legais, as 

motivações e lógicas diferenciadas de ação, porque diferenciados são os atores implicados nessa 

relação: Estado - Autarquia – Escola. 

Da análise empírica que empreendemos, concluímos pela existência de evidências 

reveladoras de que as competências atribuídas ao poder local não se traduziram numa 

verdadeira descentralização das políticas educativas. 

Desde logo, a celebração do Contrato Interadministrativo, entre o Município X e o AEZ 

decorreu do previsto na Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, nomeadamente no ponto 1, art.º120 

que preconiza a delegação de competências, através da celebração de Contratos 

Interadministrativos, expressado no Decreto-Lei n.º30/2015, de 12 de fevereiro que “concretiza 

também alguns aspetos do processo de descentralização, como a garantia de melhoria da 

qualidade do serviço público, a avaliação e monitorização dos projetos-piloto e a afetação dos 

recursos necessários e suficientes na prestação do serviço público prestado pela entidade 

pública local” (Preâmbulo do Decreto-Lei). Importa dizer que esta iniciativa política não coube 

ao então MEC, que foi envolvido numa política mais vasta do Governo em matéria de 

descentralização, esta pouco sustentada e clarificada na sociedade. 

É um Contrato Interadministrativo, assinado entre o ME e o Município X, pelo que, 

pode mesmo nunca a vir a passar pelo envolvimento profundo e sério das escolas e das 

comunidades locais, traduzindo-se sobretudo na aproximação do centralismo, da burocracia e 

da uniformidade do centro para a esfera municipal.  

O carácter legal das normas e regulamentos está presente, traduzida numa praxis 

gestionária normalizada, formal, suportada pelo respetivo normativo, Contrato 

Interadministrativo e Matriz de Responsabilidades. Quer no Município X, quer no AEZ, ainda 

existem os regulamentos, as regras e regimentos de órgãos específicos, de modo a especificar 

os normativos legais, procurando adequá-los ao contexto de cada organização, revelando o 

carácter formal que assumem as comunicações. A forma de regulamentação está associada à 

utilização da palavra escrita que funciona como guia da atividade organizacional (Morgan, 

1996), revelando particularidades próprias do modelo burocrático.  

A celebração do respetivo Contrato Interadministrativo não teve em consideração todas 

as partes envolvidas no processo, limitando-se às duas partes contratantes, o ME e o Município 

X, procurando cada um legitimar os seus próprios interesses. Desta forma, pressupõe-se que a 

motivação do Município não só se enquadra numa lógica instrumental que circunscreve a sua 
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ação à sobreposição dos interesses da administração central aos interesses locais, mas também 

prevê retirar daí algumas vantagens, nomeadamente transferência de verbas, ou outras, no 

sentido de salvaguardar alguns interesses da comunidade local.  

O processo de adesão ao PAE no concelho X permitiu-nos sinalizar uma “disfarçada” 

contradição, no sentido em que, os princípios da descentralização, da autonomia e da 

participação estão bem presentes ao nível discursivo e, na prática, na operacionalização da sua 

ação, descortinam-se modos recentralistas, agora com novos protagonistas, tendo por base 

pressupostos de natureza económica, com a diminuição da despesa, melhoria da eficácia e da 

eficiência dos processos, melhoria da qualidade do serviço público, através da prestação de 

contas sobre os resultados, afetação limitada de meios financeiros, tecnológicos e humanos, na 

prestação local do serviço educativo. 

O PAE traduziu uma decisão, previamente tomada pelo ME, sem qualquer participação 

daqueles que têm a responsabilidade da sua execução, o que revela a existência de uma 

hierarquia, em que uns impõem decisões por si tomadas e outros limitam-se a cumpri-las. É o 

centralismo nas tomadas de decisão, na medida em que elas são tomadas pelos líderes de topo 

das organizações, sendo que, no caso do Município X, a decisão foi tomada pelo executivo 

municipal, liderado pelo presidente da Câmara Municipal, (art.º.37.º, da Lei n.º75/2013, de 12 

de setembro), pela Assembleia Municipal e pela Diretora e Conselho Geral (art.º 11 e 18, do 

DL n.º75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º224/2009, de 11 de setembro e pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho).  

O Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro, foi publicado, sem qualquer discussão 

com a comunidade educativa, o que conduziu à confusão do sentido de descentralização por 

delegação contratual de competências, tal como consta no normativo (Cláusulas 1.ª e 2.ª), com 

duração de quatro anos, o que evidencia que o objetivo poderá não ser uma transferência de 

competências com caráter definitivo e universal (Lima, 2015). Findos os quatro anos avaliar-

se-á e passará a definitiva, tendo por base um princípio de não aumento de despesa para o ME, 

independentemente da real situação da Escola/Agrupamento. E, conforme consta nas Cláusulas 

7.ª, 10.ª e 53.ª, o Contrato pode ser avocado a qualquer momento, por razões de incumprimento, 

de interesse público ou vontade expressa de ambas as Partes. 

Na verdade, não se trata de descentralização da educação, mas antes de uma 

desconcentração administrativa, cabendo agora ao Município os serviços dantes pertencentes 

às DRE. Parece-nos que esta situação de descentralização por contrato coloca os municípios 
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numa posição de subalternização, sujeitando-se a lógicas de escrutínio e de controlo por parte 

dos serviços centrais do ME (Lima, 2015), através de plataformas eletrónicas (Cláusulas 46.ª), 

portanto, à distância, na lógica da racionalidade instrumental, tão própria da administração 

central que, deste modo, mais parece ser um obstáculo à verdadeira descentralização da 

educação.  

Assim, pensamos poder confirmar o primeiro pressuposto que formulámos no nosso 

estudo que o PAE, instituído pelo Decreto-Lei nº 30/2015 de 12 de fevereiro não cumpre com 

os propósitos de descentralização da educação, revelando-se mais como uma mera delegação 

de poderes na Autarquia. 

O PAE revelou-se um processo pouco claro, não só em termos de conteúdo, como 

também na forma da sua implementação nas escolas. Ele surge com o culminar de todo um 

quadro de confusão e discussão na sociedade, sem a participação efetiva dos atores educativos, 

em particular, as escolas e os professores. E apesar da contestação e dos pareceres negativos 

dos Municípios e da ANMP, do Sindicato de Professores, do CE e do CNE, a Administração 

Central tomou a decisão de celebrar contratos com treze autarquias do País. Esta decisão levou 

a uma desconfiança generalizada, tendo em conta o enfoque do paradigma de eficiência e 

eficácia constante no contrato e o secretismo que envolveu todo o processo de transferência de 

responsabilidades do ME para os referidos municípios e das escolas para os municípios. Tal 

ocorreu, sem que tivesse havido participação ou discussão alargada, àqueles que são os autores 

no terreno, afastando, assim, a decisão das escolas.  

A análise empreendida permite-nos afirmar que a delegação de competências da 

Administração Central para o Município X é reveladora da existência de uma multiplicidade de 

interesses, da parte tutelar, do Município, de quem gere na prática as direções dos AE e de quem 

é gerido, os professores e funcionários dos AE. Os processos de (re)distribuição de 

responsabilidades envolvem uma multiplicidade de atores e escalas, desde logo com base nas 

orientações dos quadros legais que afetam os contextos locais de implementação de políticas, 

porque são diferentemente apropriados e transformados em espaços de regulações autónomas, 

em função de contextos relacionais, sociais e organizacionais específicos.  

Considerando as “zonas de incerteza” e as “margens de autonomia” dos atores 

envolvidos, não pudemos ignorar o confronto de interesses em presença, que modelaram o 

processo em marcha, decorrente da visão que destacam sobre a Municipalização, a sua filiação 

corporativa, institucional, política e pessoal. Constatámos que não existiu uma participação 



 

Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

 

 

390 3º Ciclo em Ciências da Educação 

 

ativa e substantiva, de quem diariamente faz a dinâmica da organização escolar que são os 

professores. A discussão em torno do PAE limitou-se à Assembleia Municipal, aquando da sua 

aprovação, numa mera encenação de papéis de cada força política presente. O resultado da 

decisão era conhecido, mesmo antes da própria decisão, numa lógica de linearidade, entre as 

causas e os seus efeitos, em que se assegura, sem qualquer dúvida, o previamente delineado, já 

que o desequilíbrio de forças políticas presente assim o permite.  

Também a repartição das responsabilidades constantes na Matriz de Responsabilidades 

resultou de um processo de auscultação que não representou mais do que o cumprimento de 

uma formalidade, desprovido de qualquer sentido substancial, ou de qualquer vontade de 

construção de uma solução, que não aquela que já se encontrava gizada pelo Governo, até pelo 

momento em que decorreu, já numa fase final do processo. A Matriz de Responsabilidades 

assume-se, assim, tão só como um documento técnico, de planeamento, de cariz gerencialista e 

gestionário, característica distinta da burocracia. 

O que está em causa é mais participação, maior autonomia e mais e melhor democracia, 

consideração que as representações dos atores educativos pareceram não revelar, percetível, 

particularmente nas respostas dadas nos parâmetros Omissos e Nem concordo nem discordo, 

nas dúvidas e hesitações dos entrevistados que mais não é que o “barulho dos silêncios”, 

particularidades próprias do modelo anárquico. Faltou a dimensão de um aceso debate e 

discussão de todas as ideias e pensamentos, de forma a legitimar as decisões inerentes ao 

processo. e, como entendem Carvalho e Felizardo (2019), a força dos decretos não é suficiente 

para determinar comportamentos ao nível do ser, do estar e do fazer. 

Na verdade, as orientações definidas pelo poder central limitam a margem de 

intervenção dos municípios e dos AE e faz com que o Programa mais não seja que uma 

autonomia de gestão de meios e recursos, uma autonomia feita por decreto, meramente 

instrumental, já que as decisões estruturantes da educação são tomadas centralmente e 

transmitidas para aqueles que as hão-se executar, sem qualquer intervenção destes na 

construção da decisão.  

Neste sentido, julgamos confirmado o segundo pressuposto do nosso estudo que 

considerava que “A construção “isolada” do “Programa – Aproximar” por parte do ME, sem a 

participação ativa das escolas, cuja envolvência seria fulcral para o seu êxito, revelar-se-á mais 

como um normativo de autonomia decretada, em prejuízo de uma autonomia emancipatória. 
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Numa análise atenta à Matriz de Responsabilidades do Contrato Interadministrativo, 

podemos verificar que a lista das matérias transferidas é demasiado vasta, desde a gestão 

curricular, à gestão pedagógica, passando pela gestão de recursos humanos (mesmo os docentes 

– veja-se o art.º 8.º c) ii e b) ii como exemplo) e financeiros, bem como de equipamentos e

infraestruturas, anteriormente atribuídas aos AE e aos serviços do ME. 

E apesar do Município X apresentar, em termos gerais, um menor número de 

responsabilidades (64), relativamente ao AEZ (84), a verdade é que, em certas áreas que 

consideramos serem mais específicas do AEZ, é o Município X quem assume maior relevo. 

Na área das políticas educativas, ao nível do planeamento estratégico, o Município X 

assume 9 responsabilidades e o AEZ assume só 5, sendo o Município o único responsável por 

pareceres e recomendações para a melhoria da educação. 

Na área do currículo, ao nível do seu desenvolvimento, o Município X é corresponsável 

pelos projetos e inovação pedagógica e ao nível da avaliação pedagógica, pela conceção, 

organização e execução de apoios à aprendizagem. 

Ao nível da organização pedagógica e administrativa, a responsabilidade do Município 

X é nos processos de matrículas e constituição de turmas, sendo o único responsável pela sua 

aprovação. Assume maiores responsabilidades ao nível dos recursos materiais (11), humanos 

(10), e gestão dos orçamentos (5), comparativamente ao AEZ (2, 9 e 5, respetivamente). Nesta 

distribuição de competências, o ME assume 16 responsabilidades na totalidade. 

Embora registadas as responsabilidades de cada uma das partes, no referido documento, 

julgamos não ser tão evidente a sua praticabilidade, subsistindo dúvidas ou mal-entendidos 

sobre “quem faz o quê?” e sobre “afinal quem manda?”, nomeadamente ao nível da avaliação 

pedagógica, conceção, organização e execução de apoios à aprendizagem, transparecendo 

alguma falta de equilíbrio, entre o necessário reforço das competências do AEZ e a 

transferência de competências para o Município X. 

O AEZ deixa de definir as regras de atuação do respetivo pessoal docente, 

nomeadamente ao nível de realização de projetos pedagógicos, sujeitando-se às regras 

harmonizadas pelo Município X para todos os AE do concelho; deixa de ter competência 

exclusiva para gerir os 25% do currículo nacional, conforme prevê a Portaria nº 44/2014, de 

20 de Fevereiro; deixa de ter responsabilidade exclusiva sobre o próprio PE, tendo de o ajustar 

ao PEM; deixa de possuir competência exclusiva para estabelecer as próprias modalidades de 

organização, devendo ouvir previamente o CME e fica obrigado a negociar protocolos de 
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cooperação com o Município, mesmo que não sejam do seu interesse, para além da perda de 

capacidade financeira, por impossibilidade de gerar e gerir receitas. 

Veja-se o caso do processo de avaliação dos alunos, em que a “Câmara está sempre a 

par das dificuldades […] e até paga, às vezes, projetos para trabalhar as temáticas das notas 

dos alunos, de comparar entre todas as escolas, para a gente saber o nível em que os nossos 

alunos estão” (E4). O planeamento e as estratégias de atuação a este nível são previamente 

definidos, de modo uniforme para todos os AE do concelho, tendo em conta as exigências do 

mercado e interesses do meio. Valoriza-se uma avaliação 

 

assente em indicadores obtidos pela avaliação externa que orienta o 

desenvolvimento curricular para os resultados de exame e não para um sólido 

investimento nas práticas ou concepções do currículo que todos os dias são postos 

em prática nas salas de aula, que incentiva a eficiência e a reduz a uma fórmula, 

que tem preocupação em regular e uniformizar e onde a autonomia do município 

e da escola se expressa em reinterpretar o que lhes chega do estado central 

(Freitas, 2015:78). 

 

É, manifestamente, o paradigma de uma política de inspiração neoliberal, em que há 

uma aposta clara no aumento da qualidade, na eficácia, pela via da eficiência interna, através 

dos cortes na despesa, resultando nas escolas em mais burocracia e menos democracia. 

É uma realidade bastante complexa, em matéria de exercício de competências e poderes 

do Município X que assume uma um papel preponderante e influente nos AE do concelho, 

pretendendo municipalizar a própria função educativa – o currículo, a função pedagógica, e os 

seus agentes, ferindo a autonomia das escolas e dos professores. E a escola e a sua qualidade 

educadora podem estar em risco porque há menos regulação nacional, mais micro-poder e mais 

micro-competição municipal.  

Neste sentido, julgamos confirmado o terceiro pressuposto do nosso estudo que admitia 

que a concentração de poderes nos grupos identificados como forças políticas dominantes, no 

plano local, levará à interferência no campo profissional docente e, consequentemente, à perda 

de identidade da profissionalidade docente. 

É visível que, cada vez mais o Município X se assume como o parceiro privilegiado 

dos AE do seu concelho. É bastante conhecedor da realidade local e vê na educação, uma área, 

à qual não pode deixar de prestar apoio e mesmo intervir. Mas como sabemos, os interesses 
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deste Município, como de qualquer outro não se limitam à educação, porque nem todos têm a 

mesma sensibilidade para esta área, não têm a mesma capacidade financeira e há outros 

interesses, para além da educação. 

No caso do Município X, a educação é considerada “uma prioridade”. Porém, há que 

reconhecer que esta relação Município- AE não se limita a uma frutuosa colaboração entre 

ambas as instituições, evidenciando-se um maior protagonismo assumido pelo Município X 

sobre os órgãos das escolas que, em algumas situações, pode ser gerador de conflitos 

institucionais, quiçá, motivados pela questão de partilha de poderes. Se atendermos à questão 

da gestão do pessoal não docente, agora com vínculo laboral ao Município X, mas sob as ordens 

deste e do AEZ, apercebemo-nos que a atmosfera criada, em certo sentido, é favorável a uma 

solução de subserviência deste grupo profissional e à existência de clientelismo e favores 

políticos. Como refere o E8, a “(…) descentralização implicando contratação do pessoal 

auxiliar ou de funcionários e professores (…) pode ser um bocadinho perigoso (…) por uma  

razão muito simples. Qualquer poder cria os seus vícios e tem as suas clientelas. Não é que 

haja, digamos incompatibilidades entre o poder municipal e a educação. Mas que é um terreno 

muito propício a favoritismos e a pagamentos de favores, é. Independentemente do grupo 

político que lá esteja e das pessoas que estejam à frente das instituições” (E8). 

Compreendemos também que a vertente económica pode ser um dos principais 

condicionantes do processo de descentralização, não só pelo problema em si mesmo, como 

também pelas implicações decorrentes da falta de conformidade, entre as necessidades 

decorrentes do exercício das novas competências e as verbas disponibilizadas pelo ME. O 

financiamento é distinto do restante sistema de ensino público, verificando-se uma real 

diferença entre os recursos transferidos e os custos reais suportados. Estabelece-se a eficiência 

e eficácia na prestação do serviço, a um nível mais próximo, ignorando o desinvestimento 

imposto ao sistema público de ensino, com um défice de trabalhadores nos vários níveis de 

ensino, sem obras de manutenção, há vários anos, sem o apoio do ME nos materiais 

laboratoriais, desportivos e outros. Por outro lado, não se pode ignorar a própria situação 

económica dos municípios, o que pode comprometer seriamente o seu desempenho, nos apoios 

e serviços prestados, pondo em causa a equidade da oferta educativa e a democraticidade da 

educação (Pinhal, 2014).  

O que nós pudemos constatar é que, no Município X, ainda que subsista algumas 

situações previstas no Contrato Interadministrativo por resolver, como o processo de 
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reabilitação dos estabelecimentos de ensino dos 2.º, 3.º ciclos e secundário, a capacidade 

financeira do Município é estável e o investimento na remodelação ao nível dos edifícios 

escolares é uma realidade. E há que reconhecer que, da parte do Município, na sua 

generalidade, existe um grande esforço para assumir em pleno as competências que lhe foram 

delegadas, ainda que esse esforço signifique maior investimento ao nível de recursos e ao nível 

financeiro. 

Porém, damo-nos conta da diversidade de situações existente nos diferentes concelhos 

do país, porque “os Municípios não estão todos no mesmo patamar”, sendo muitos os casos 

de Municípios que têm dificuldades financeiras e, ao contrário do Município X, não têm uma 

estrutura preparada para trabalhar esta descentralização, pois a “a única estrutura que têm, é 

um vereador e um técnico, um assistente técnico para tratar dos transportes e da fruta” (E1). 

Ou seja, há que fazer a distinção entre os municípios com maior poder político, 

económico e financeiro, com capacidade de implementação de políticas educativas sustentáveis 

e os municípios de territórios educativos com taxas elevadas de insucesso e abandono escolar 

que, não tendo alargado as competências, usando de algum grau de autonomia, evidenciam uma 

menor intervenção do município, ao mesmo tempo que, em regra, se reconhece maior pobreza 

e desemprego, por se localizarem na periferia ou no interior, com baixa natalidade e 

envelhecimento da população. 

É necessário distinguir também as dinâmicas dos municípios que aproveitaram a 

transferência de competências para desenvolverem políticas de desenvolvimento territorial, 

sustentadas em políticas educativas de âmbito municipal, das dinâmicas dos municípios que, 

com muitas reservas, foram “obrigados” a aceitar as novas competências.  

Tal desregulação pode criar desigualdades entre os territórios, aprofundar as assimetrias 

já existentes nos diferentes concelhos do País e potenciar a existência de escolas a várias 

velocidades̕”. Como referiu Barroso, “A existência de múltiplos espaços de microrregulação 

local produz um efeito “mosaico” no interior do sistema educativo nacional que contribui para 

acentuar não só a sua diversidade, mas também a sua desigualdade” (2006b:58), pondo em 

causa o caráter democrático e universal da escola pública. 

Nesse sentido, admitimos que, a delegação de poderes na Autarquia poderá incorrer 

numa solução de subserviência dos grupos minoritários, pondo em causa o processo 

democrático da educação, confirmando assim o quarto pressuposto do nosso estudo.  

Da nossa investigação, foi possível concluir que a organização educativa apresenta, duas 

faces diferentes da mesma moeda, admitindo tanto a ordem burocrática como a ordem anárquica 
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no seu funcionamento, porque “a escola não será, exclusivamente, burocrática ou anárquica. 

Mas não sendo exclusivamente uma coisa ou a outra poderá ser simultaneamente as duas”  

(Lima, 1992:157). Encontrámos elementos relativos ao modelo burocrático, nomeadamente, 

uma estrutura hierárquica caraterizada por normas, representando uma ordem estável, agindo 

de acordo com as determinações legislativas, o que traduz a perspetiva mais racional e 

previsível da dinâmica organizacional, admitindo-se a sua ordem e coesão. Mas também, 

encontrámos a autonomia de grupo ou individual, o que atribui às estruturas e aos atores 

“margem de manobra” nas suas ações, dando mesmo a ideia de que a atividade é desconectada. 

A estratégia de ação é escolhida, decorrente da interpretação que cada um dos atores educativos 

faz dos normativos e regulamentos, o que conduz, muitas vezes, a discrepâncias, ambiguidades, 

incertezas e uma outra procura de sentido. Desta forma, a ordem burocrática coexiste com a 

ordem anárquica, no sentido em que a ação dos atores deve ser compreendida como um modo 

de atuação, mediado não só pelas normas e leis, mas, também, pelos interesses individuais ou 

de grupo, tendo em vista a realização de metas, quer ao nível contextual, quer ao nível 

situacional. 

Dito isto, há que reconhecer que o Município X tem demonstrado dar grande prioridade 

à Educação e que os atores locais têm manifestado grande interesse em assumirem o governo 

da política local de educação porque acreditam, em particular o Município X, que o 

desenvolvimento de um território se faz com melhor educação, formal e não formal. Nesse 

sentido, toda a sua ação junto do AEZ tem sido, com o propósito de dar mais qualidade à 

educação local, enquanto estratégia para melhor formação dos jovens e melhor integração na 

vida ativa no seu concelho, no seu território. É possível afirmar que no Município X existe uma 

vontade política e uma tradição de envolvimento e participação sociocomunitária na definição, 

execução e avaliação da educação. 

É justo também reconhecer que, graças a essa relação de proximidade e de colaboração, 

cultivada ao longo dos anos, o Município X tem promovido um trabalho na educação que se 

poderá considerar peculiar, indo muitas vezes para além dos normativos, o que lhe tem 

proporcionado o epíteto de vanguardista, ao ponto de ter a anuência das direções dos AE, para 

avançar em qualquer projeto ou programa inovador, ligado à educação. 

Concluindo, apesar das circunstâncias não se afigurarem fáceis, em virtude do clima de 

desconfiança instalado, consideramos que as sinergias geradas ao nível local, e que o Município 

X é um bom exemplo, poderão servir de catalisador para um novo paradigma de intervenção 
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dos municípios na educação. O seu envolvimento na educação é um aspeto incontornável, na 

discussão e reflexão que se possa fazer, no âmbito da descentralização, até porque a construção 

de uma escola democrática é “um projeto que não é sequer pensável sem a participação activa 

de professores e de alunos, mas cuja realização pressupõe a participação democrática de outros 

sectores e o exercício da cidadania crítica de outros actores, não sendo, portanto, obra que possa 

ser edificada sem ser em co-construção” (Lima, 2000: 42). 

Porém, como entende Carvalho (2014), a diversidade de relações existentes entre 

escolas e poderes locais obriga a que, mais do que uma recentralização burocrática, feita em 

nome de normas e orientações da administração central, o Estado seja capaz de arbitrar a 

interação dos vários dispositivos micro-reguladores locais e dos vários conjuntos de 

competências e meios distribuídos, porque, de outro modo, pode perder-se o sentido da escola 

pública.  

Para que o sentido da escola pública se concretize, são evidentes as vantagens que 

podem congregar os vários níveis de poder – local, regional e nacional – num quadro jurídico-

institucional claro, com competências legalmente definidas, numa lógica de 

complementaridade e subsidiariedade, que garanta que cada nível de poder possua as 

capacidades técnico-políticas, para o desenvolvimento das suas atribuições e, simultaneamente, 

os meios financeiros para a concretização das suas competências, assegurando assim um 

verdadeiro processo de descentralização de competências. 

Desta forma, o poder local assumiria as suas responsabilidades educativas, na lógica de 

uma racionalidade emancipatória, na medida em que “a coerência da racionalidade 

emancipatória no âmbito da descentralização […] não é vista como um fim em si mesma, antes 

um meio que permite atingir o objetivo de fazer do espaço concreto da escola uma instância de 

poder, um local de decisão” (Carvalho 2014:71).  

Em jeito de reflexão final, consideramos que o percurso da nossa investigação suporta 

condicionantes contextuais, espaciais e temporais que influenciaram o nosso trabalho, enquanto 

investigadora, em particular a pouca adesão dos interlocutores ao preenchimento do inquérito 

por questionário, apesar dos esforços realizados, conduzindo a este ponto de chegada que, como 

refere Lima, é “sempre transitório e aquém da capacidade de inventariação de problemas e de 

novas interrogações” (2007:13).  

Como já referimos na introdução da nossa investigação, assumimos que  os resultados 

da nossa investigação não podem ser generalizados e tal questão não se coloca, na medida em 
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que a nossa preocupação central não é que os resultados sejam generalizados, mas que outros 

contextos e sujeitos a eles possam ser generalizados (Bogdan, Biklen, 1994). O nosso trabalho 

é, sobretudo, o de documentar cuidadosamente um determinado contexto ou grupo de sujeitos, 

porque mesmo uma descrição de algo particular tem valor, porque as teorias necessitam de 

saber explicar todos os acontecimentos. 

Apesar de reconhecemos que o presente estudo é limitado e que não responde 

cabalmente a toda esta problemática da “Municipalização” da educação, dada a sua 

complexidade, julgámos mesmo assim que abre possibilidades de novas investigações, de 

abordagens de outras dimensões que, por escassez de tempo da própria investigadora ficaram 

menos evidentes. 

Na verdade, reclama-se um maior conhecimento e uma melhor compreensão desta 

problemática, de modo a que se possa contribuir para uma maior capacitação, para enfrentar os 

desafios do complexo processo de construção da descentralização educativa em Portugal.  
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Normativos 

Decreto de 29 de março de 1911 – determina que as despesas com os serviços da 

instrução primária sejam suportadas pelo Estado e pelas Autarquias. 

Decreto de 12 de julho de 1918 – Põe fim a uma tentativa de descentralização, com a 

administração dos serviços da primária a passarem novamente para a alçada do ministério. 

Decreto-Lei nº254/72, de 27 de julho, do Ministério da Educação Nacional – Assegura 

o cumprimento da escolaridade obrigatória, gratuita, nas escolas preparatórias e postos

escolares (telescola).

Decreto nº68/73, de 26 de fevereiro, do Ministério da Educação Nacional e da Direção 

Geral do Ensino Básico – Regulamenta a transformação dos postos escolares em escolas. 

Lei nº5/73, de 25 de julho, da Presidência da República- Aprova as bases a que deveria 

obedecer a reforma do Sistema educativo (reforma de Veiga Simão). 

Decreto-Lei nº513/73, de 10 de outubro, do Ministério da Educação Nacional – Revê as 

estruturas administrativas dos estabelecimentos de ensino preparatório e secundário das escolas 

do Magistério Primário e reúne num quadro único de pessoal administrativo e auxiliar os 

quadros privativos daqueles estabelecimentos. 

Decreto-Lei nº524/73, de 13 de outubro, do Ministério da Educação Nacional – 

Estabelece a gratuitidade do ensino em oito anos, correspondente ao preparatório de quatro anos 

definido na reforma do sistema educativo.  

Decreto-lei nº203/74 de 15 de maio, da Junta de Salvação Nacional – Define o programa 

provisório do Primeiro-ministro Adelino da Palma Carlos, sendo Ministro da Educação e 

Cultura António Pacheco Gonçalves. Estabelece a respetiva orgânica com referências às 

autarquias. 

Decreto-Lei nº221/74, de 27 de maio, do Ministério da Educação e Cultura, Secretaria 

de Estado da Administração Escolar – Legaliza o processo de eleição das Comissões de Gestão 

e regulamenta o seu funcionamento. 

Decreto-Lei nº735-A/74, de 21 de dezembro, do Ministério da Educação e Cultura, 

Secretaria de Estado da Administração Escolar - Institui uma nova filosofia organizacional das 

escolas, com a constituição do conselho diretivo, conselho pedagógico e conselho 

administrativo. 

Decreto-Lei nº769-A/76, de 23 de outubro, do Ministério da Educação e Investigação 

Científica, das Secretarias de Estado da Administração e do Equipamento Escolar e da 

Orientação Pedagógica – Estabelece um novo ordenamento da Administração e Gestão das 

Escolas em que a Comissão de Gestão é substituída por um Conselho diretivo, constituído por 

representantes de professores, alunos (secundário), pessoal administrativo e auxiliar.  
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Lei nº79/77, de 25 de outubro – Atribuições das autarquias e competências dos 

respetivos órgãos. 

Lei nº1/79, de 2 de janeiro-Finanças Locais. 

Decreto-Lei nº100/84, de 29 de março, da Presidência do Conselho de Ministros e 

Ministério da Administração Interna – Atribuições, competências e funcionamento das 

autarquias locais. 

Decreto-Lei nº46/86, de 14 de outubro, da Assembleia da República – Lei de Bases do 

Sistema Educativo (alterada pela Lei nº115/97, de 19 de setembro). 

Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) - 1986 

Decreto-lei nº 3/87, de 3 de janeiro, do Ministério da Educação e Cultura - Lei Orgânica 

do ME.  

Decreto-Lei nº43/89, de 3 de fevereiro, do Ministério da Educação – Regime jurídico 

da autonomia das escolas.  

Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de maio - Regime de Direção, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário. 

Decreto-Lei nº133/93, de 26 de abril, do Ministério da Educação - Lei Orgânica do ME. 

Despacho nº 128/ME/96, de 8 de julho, do Ministério da Educação e do Gabinete do 

Ministro - Determina que as escolas em articulação com o ME e as autarquias assegurem, no 

âmbito do apoio socioeducativo às famílias, as condições para que as crianças e os jovens 

realizem percursos escolares bem-sucedidos. 

Despacho nº130/ME/96, de 8 de julho, do Ministério da Educação e do Gabinete do 

Ministro – Determina encarregar o Dr. João Barroso de realizar um estudo prévio de natureza 

prospetiva e operacional sobre o reforço dos níveis de autonomia das escolas. 

Despacho nº27/97 de 2 de junho, do Ministério da Educação – Aprova medidas 

tendentes a criar condições para a aplicação do novo regime de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, nos 

domínios do reordenamento da rede escolar e do reforço de autonomia. 

Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de maio, do Ministério da Educação – Aprova o regime 

de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, com as alterações introduzidas pela Lei nº24/99, de 22 de abril. 

Lei nº24/99, de 22 de abril – Procede à 1ª alteração ao decreto-lei nº115-A/98 de 4 de 

maio. 

Lei nº169/99, de 18 de setembro – Estabelece o quadro de competências, assim como o 

regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias. 
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Lei nº159/99, de 14 de setembro – Estabelece o quadro de transferência de atribuições 

e competências para as autarquias locais. 

Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro – Procede à 1ª alteração à lei nº169/99 de 18 de 

setembro. 

Decreto-Lei nº208/2002, de 17 de outubro, do Ministério da Educação – Lei Orgânica 

do ME. 

Decreto-Lei nº7/2003 de 15 de janeiro, do Ministério das Cidades, Ordenamento do 

Território e Ambiente – Regulamenta os Conselhos Municipais da Educação e aprova o 

processo de elaboração e aprovação da Carta Educativa. 

Despacho 13313/2003, de 8 de julho, do Ministério da Educação, do Secretário de 

Estado da Administração Educativa – Perspetiva uma nova fase de constituição de 

agrupamentos de escolas, reforçando o ordenamento das ofertas educativas, numa perspetiva 

de racionalização de meios e de aumento da qualidade das aprendizagens. 

Decreto-Lei nº213/2006, de 27 de outubro, do Ministério da Educação – Lei Orgânica 

do ME. 

Despacho nº24941/2006, de 5 de dezembro, da Direção Regional de Educação do Norte 

- Delegação de competências nos conselhos executivos, no âmbito dos recursos humanos

(nomeações, transferências, homologações de contratos).

Decreto-Lei nº200/2007, de 22 de maio – Estabelece o regime do 1º concurso de acesso 

para lugares de categoria de professor titular. 

Decreto-lei nº75/2008 de 22 de abril, de 22 de abril - Aprova o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário (alterado pelo Decreto-Lei nº224/2009, de 11 de setembro e pelo Decreto-Lei 

nº137/2012, de 2 de julho). 

Despacho normativo nº55/2008 de 23 de outubro – Definição de normas orientadoras 

para a constituição de territórios educativos de intervenção prioritária de 2ª geração, bem como 

as regras de elaboração de contratos-programa a outorgar entre os estabelecimentos de educação 

ou de ensino e o ME. 

Despacho nº 12955/2010 de 11 de agosto – Institui um procedimento administrativo 

específico para designação e eleição dos órgãos dos agrupamentos resultantes da operação de 

agregação. 

Decreto-lei nº 125/2011, de 29 de dezembro - Nova Lei Orgânica do ME. 

Lei nº6/2012, de 10 de fevereiro – Primeira alteração à Lei nº8/2009, de 18 de fevereiro 

que cria o regime jurídico dos conselhos municipais de juventude e segunda alteração ao 

decreto-lei nº7/2003, de 15 de janeiro que regulamenta os Conselhos Municipais da Educação 

e aprova o processo de elaboração da carta educativa, transferindo competências para as 

autarquias locais.  
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Lei nº75/2013, de 12 de setembro – Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência 

de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 

aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. 

Decreto-lei nº72/2015 de 11 de maio do ME – Terceira alteração ao D.L. nº7/2003 de 

15 de janeiro (Conselhos Municipais da Educação), alterado pelas leis nº41/203 de 22 de agosto 

e nº6/2012 de 10 de fevereiro. 

Decreto-Lei nº30/2015, de 12 de fevereiro – Estabelece o regime de delegação de 

competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio de funções sociais. 

Proposta de Lei nº62/XIII, de 1 de março/DAR II Série A, n.º 74/XIII/2 2017.03.01, do 

governo – Estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para 

as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, de 

descentralização administrativa e da autonomia do poder local. 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, da Assembleia da República – Lei-quadro de 

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, de descentralização administrativa e da 

autonomia do poder local. 
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ANEXO A – Guião Geral das Entrevistas 
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I. OBJETO DE ESTUDO

Análise do processo da municipalização da educação no Município X, em termos de 

eficiência e eficácia da gestão dos recursos e prestação de serviço público pela autarquia local, 

mediante a proximidade na avaliação e na decisão, identificando as perceções dos atores 

envolvidos (autarquia e agrupamento de escolas) e as interações que os envolvem. 

II. GUIÃO DAS ENTREVISTAS

Com o presente guião, a investigadora pretende ter uma base flexível, para entrevistar 

os atores educativos: Vereador da Educação do Município X, Representante dos Pais e 

Encarregados de Educação, com assento no CME, Diretora, Presidente do Conselho Geral, e os 

Coordenadores de Departamento Curricular do AER.  

As respostas dadas, em entrevista implica, pelo entrevistado, a aceitação prévia do termo 

de consentimento e de participação informada e esclarecida, bem como da política de proteção 

de dados pessoais. 

O tipo de entrevista utilizado é a entrevista semiestruturada, constituída por questões 

abertas, distribuídas em blocos temáticos, devidamente articulados com os respetivos objetivos 

da investigação.  

BLOCOS OBJETIVO QUESTÕES ORIENTADORAS 

I. Legitimação

da entrevista

Validar a 

entrevista 

- Informar o entrevistado sobre o objetivo da entrevista no

plano geral da investigação

- Garantir o anonimato/confidencialidade

- Garantir a disponibilização do estudo ao entrevistado, antes

de ser divulgado.

II. Percurso

Profissional

Conhecer o 

perfil do 

entrevistado 

Q1- Quais as habilitações académicas?  

Q2- Quantos anos de serviço? 

Q3- Qual o cargo que desempenha? 

Q4- Há quantos anos desempenha o cargo? 

III. O papel do

Estado e a

descentralização

de

competências,

ao nível da

educação

Conhecer as 

representações 

atores 

educativos, face 

ao “Programa 

Aproximar 

Educação” 

Q5- No contexto das diferentes áreas de intervenção do 

Município, que importância atribui à educação? 

Q6- Qual a sua opinião sobre a transferência de 

competências/responsabilidades, ao nível da educação, do 

ME para as autarquias? 
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BLOCOS OBJETIVO QUESTÕES ORIENTADORAS 

IV. O potencial 

da 

(des)centralizaç

ão da educação, 

com o 

“Programa 

Aproximar 

Educação”  

Compreender as 

dinâmicas que 

presidiram ao 

processo 

decisório do 

contrato do 

“Programa 

Aproximar 

Educação” 

Q7- Como lhe foi apresentado o Programa Aproximar 

Educação? Através do AE, ME ou do Município X? 

Q8- O que justificou a adesão ao Programa Aproximar 

Educação? 

Q9- A elaboração da Matriz de Responsabilidades resultou 

de um processo verdadeiramente participativo entre o ME, o 

Município X e o AEY? 

V. A 

intervenção do 

Município, ao 

nível da 

educação, e os 

seus efeitos na 

autonomia dos 

AE 

  

Compreender os 

efeitos na 

autonomia do 

AE Y, 

decorrente do 

processo de 

transferência de 

competências 

para o 

Município X 

Q10- Criaram algumas práticas locais de âmbito escolar e ou 

comunitária que, de algum modo estivessem relacionadas 

com o Programa? 

Q11- Como se caracteriza a intervenção do Município na 

educação local, no contexto da autonomia das escolas/AE? 

Perdem ou ganham autonomia? 

Q12- Sendo o PE um instrumento de autonomia do AEY, 

como vê a sua integração/articulação com o PEM?  

VI. A relação 

entre Município 

e AE, antes e 

após a 

celebração do 

contrato do 

“Programa 

Aproximar 

Educação” 

 

 

Conhecer a 

relação de 

cooperação 

entre os 

professores do 

AE Y e o 

Município X  

 

Q13- Antes da implementação do Programa Aproximar 

Educação, que tipo de relações eram estabelecidas entre o AE 

Y e o Município X? 

 Q14- Considerando que na comunidade educativa houve 

defensores e oponentes relativamente ao Programa 

Aproximar Educação, que argumentos expressaram uns e 

outros? 

Q15- Neste momento, com o Programa Aproximar 

Educação, sentem que a relação agora estabelecida com o 

Município X é facilitadora da colaboração e interação com o 

AE Y? 

Q16- Há algum tipo de órgão/estrutura (CME) em que as 

pessoas discutam as questões ligadas à educação? 

VII.Especificida

de do trabalho 

desenvolvido 

pelo Município 

X, ao nível da 

educação  

 

Conhecer as 

representações 

dos professores 

sobre a 

Autarquia 

 

Q17- O Município é um parceiro privilegiado do AE ou é 

mais uma estrutura do ME, com diretrizes para o AE Y 

cumprir? 

Q18 - Considera que, pelo facto de as verbas passarem a ser 

canalizadas para as escolas através das autarquias, que as 

escolas passam a ter melhores resultados e os alunos 

melhores aprendizagens? 

Q19- Encontram algum tipo de especificidade (mais valia) no 

trabalho do Município X, com esta comunidade educativa?  

VIII. Balanço do 

“Programa 

Aproximar 

Educação” e sua 

perspetiva futura 

 

Conhecer o 

impacto do 

programa na 

dinâmica do AE 

Y 

Q20- Que importância atribui à monitorização do programa?  

Q21- Há alguma estrutura de acompanhamento do programa? 

Q22 – Os órgãos e estruturas educativas do AEY 

acompanham esse processo de monitorização? 

Q23- Passados estes 3 anos de desenvolvimento do Programa 

Aproximar Educação nesta comunidade educativa, que 

balanço faz? 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 427 

BLOCOS OBJETIVO QUESTÕES ORIENTADORAS 

Q24 - A temática da descentralização volta a estar na agenda 

política, sendo consensual a perspetiva de que as escolas, em 

Portugal, têm reduzida margem de autonomia em questões 

centrais, como o currículo e a gestão dos seus recursos 

humanos. Qual é a sua opinião, tendo em conta a sua 

experiência e o balanço efetuado, no âmbito do “Programa 

Aproximar Educação”? 

Q25 - A proposta de Lei n.º 62/XIII, de 1 de março (DAR II 

série A N.º 74/XIII/2 2017.03.01) prevê o alargamento das 

competências das autarquias a todo o ensino público 

obrigatório. Qual é a sua opinião sobre esse possível reforço 

da autonomia local, tendo em conta que que ainda não há 

uma avaliação final do “Programa Aproximar Educação”? 

IX. Agradecimento pelo contributo dado na realização da entrevista.

(Modelo de guião adotado de Amado, J. S. (2009). Introdução à Investigação Qualitativa em 

Educação. Relatório de Disciplina apresentado nas Provas de Agregação. Coimbra: 

Universidade de Coimbra). 

Local: __________________________________________________________ 

Data: ___________________________________________________________ 

Autora: __________________________________________________________ 
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ANEXO B – Inquérito por questionário aos docentes sem cargos do 

Agrupamento de Escolas Z 
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PESQUISA: 

“MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: (DES)RESPONSABILIZAÇÃO DO 

ESTADO OU (DES)CENTRALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” 

Caro(a) professor(a): 

Está convidado(a) a participar como voluntário na pesquisa “Municipalização da 

Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação”, que realizo 

no Doutoramento em Ciências da Educação, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) de Vila Real, sob a orientação da Prof. Doutora Maria João de Carvalho. 

O objetivo central da investigação é descrever e analisar a perceção dos professores 

sobre os propósitos da dita descentralização da educação, no âmbito das novas dinâmicas que 

se estabelecem entre o Município e a organização escolar, nos termos do “Programa 

Aproximar”, instituído pelo Decreto-Lei nº 30/2015 de 12 de Fevereiro. 

A presente etapa da pesquisa compreende a aplicação deste questionário, constituído 

por 23 questões, aos professores do AE Y, e pretende avaliar a sua perceção, em relação ao 

PAE, do Município X. 

Os itens são avaliados de acordo com 5 possibilidades de resposta: Discordo Totalmente 

(DT); Discordo (D); Nem Concordo Nem Discordo (NC ND) e Concordo Totalmente (CT) e 

correspondente escala: 1, 2, 3, 4, 5. O item 21 é o único item de resposta aberta do questionário. 

As respostas ao presente questionário implicam a aceitação prévia do Termo de 

Consentimento e de Participação informada e esclarecida, bem como da Política de Proteção de 

Dados Pessoais. 

O questionário deve ser preenchido na totalidade. Pedimos para respondê-lo até 30 de 

agosto. 

Agradeço a sua colaboração e disponibilizo o email joanaritaines@gmail.com, bem 

como o telefone 916674158, para contacto. Se tiver dúvidas durante o preenchimento do 

questionário, não hesite em nos contactar. 

O presente questionário destina-se a desenvolver um estudo sobre a perceção dos 

professores sobre os propósitos de descentralização da educação, no âmbito das novas 

dinâmicas que se estabelecem entre o Município e a organização escolar, nos termos do 

“Programa Aproximar”, instituído pelo Decreto-Lei nº 30/2015 de 12 de Fevereiro. 

mailto:joanaritaines@gmail.com
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I. Dados biográficos/situação profissional (Assinale com um X a sua situação) 

 

1. Idade: Até 25anos □ De 26 a 35 anos □ De 36 a 50 anos □ Mais de 50 anos □  

2. Habilitações académicas: Bacharelato □ Licenciatura □ Mestrado □ 

Doutoramento □ Outra □  

3. Nível de ensino: Pré-escolar □ 1.º Ciclo □ 2.º Ciclo □ 3.º Ciclo □  

4. Departamento Curricular: Pré-escolar □ 1.º Ciclo □ Línguas □ Ciências 

Sociais □ Matemática e C. Experimentais □ Expressões □ 

5. Categoria profissional: Quadro de Agrupamento □ Quadro de Zona 

Pedagógica □ Contratado □  

6. Anos de serviço: Até 3 anos □ De 4 a 10 anos □ De 11 a 20 anos □ Mais de 

20 anos □  

7. Anos de serviço no Agrupamento: Até 3 anos □ De 4 a 8 anos □ De 9 a 10 

anos □ Mais de 11 anos □  

8. Local de trabalho: Na escola sede □ Fora da escola sede □  
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II. Indique o seu grau de acordo ou desacordo com as seguintes afirmações, usando

a seguinte escala:

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente (DT) 

Discordo (D) Nem Concordo 

Nem Discordo 

(NC ND) 

Concordo (C) Concordo 

Totalmente (CT) 

1. Não tenho informação sobre o que é o Programa Aproximar Educação. 2     3 4 5

2. Existem vantagens do Programa Aproximar Educação para os

Municípios e Agrupamentos de Escolas.
1 2 3 4 5

3. A municipalização da educação apresenta soluções face aos problemas

que hoje se colocam à escola e à sociedade.
1 2 3 4 5

4. Os critérios para a escolha dos Municípios que aderiram ao “Programa

Aproximar Educação” foram divulgados junto da comunidade educativa.
1 2 3 4 5

5. As novas relações de poder estabelecidas entre o AEY e o Município X

potenciaram uma maior democratização da educação.
1    2 3 4 5

6. Os professores foram implicados no processo decisório para adesão ao

“programa Aproximar Educação”.
1 2 3 4 5

7. Os professores têm conhecimento do memorando do “Programa

Aproximar Educação”.
1    2 3 4 5

8. O desenvolvimento do Programa Aproximar Educação é um processo

participativo, envolvendo toda a comunidade educativa.
1 2 3 4 5

9. A delegação de competências neste Município incidiu nas seguintes

áreas:

- Gestão curricular 1 2 3 4 5

- Gestão pedagógica 1 2 3 4 5

- Gestão de pessoal não docente 1 2 3 4 5

- Gestão financeira 1 2 3 4 5

- Gestão de equipamentos e infraestruturas 1 2 3 4 5

10. Relativamente aos aspetos seguintes, indique se podem ser

considerados, como consequências positivas do desenvolvimento do

Programa Aproximar Educação:

- Uma maior autonomia curricular 1 2 3 4 5

- Uma maior autonomia pedagógica 1 2 3 4 5

- Uma maior autonomia administrativa e organizacional 1 2 3 4 5

- Tomada de decisão próxima dos problemas

- Envolvimento e participação da comunidade na gestão do sistema

educativo local
3 4 5
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- Reforço da responsabilização dos atores educativos locais pela qualidade 

do serviço educativo prestado 

  3 4 5 

1. O Programa Aproximar Educação potenciou maior articulação entre os 

diferentes níveis de administração educativa ME/Município/Agrupamentos, 

nos domínios: 

 

 - Planeamento estratégico   3 4 5 

 - Organização administrativa    3 4 5 

 - Desenvolvimento do currículo    3 4 5 

 - Organização pedagógica    3 4 5 

 - Gestão dos recursos humanos      3 4 5 

 - Gestão dos recursos materiais    3 4 5 

12. Das seguintes estratégias, indique aquelas que estão incluídas no 

contrato assinado, no âmbito do Programa Aproximar Educação: 

 

 - Apoio na aquisição de Material Escolar   3 4 5 

 - Componente de Apoio à Família    3 4 5 

 - Refeições Escolares    3 4 5 

 - Serviços Educativos da Biblioteca   3 4 5 

 -Projetos/ programas educativos concelhios, nos domínios:  

a) Empreendedorismo 

b) Desporto 

c) Saúde 

d) Parentalidade 

e) Intervenção Vocacional  

  3 4 5 

  3 4 5 

  3 4 5 

  3 4 5 

  3 4 5 

13. O Município sai reforçado em relação ao AE, no que respeita ao apoio 

aos alunos, conceção e planeamento educativo. 

  3 4 5 

14. A intervenção do Município no AE limita a sua autonomia.   3 4 5 

15. A articulação Município/AEY está agora mais facilitada.    3 4 5 

16. O envolvimento das duas instituições na elaboração e desenvolvimento 

de estratégias de melhoria e eficácia da escola é uma mais-valia para a 

melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

  3 4 5 

17. Há periodicidade na comunicação dos planos de ação a desenvolver no 

âmbito do “Programa Aproximar Educação” entre o Município e AEY. 

  3 4 5 

18. As estratégias de melhoria são pertinentes porque vão ao encontro das 

necessidades de melhoria do AEY. 

  3 4 5 

19. As estratégias que melhor contribuem para a melhoria dos resultados 

académicos dos alunos do seu AEY são as seguintes: 
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- Apoio na aquisição de Material Escolar 3 4 5

- Componente de Apoio à Família 3 4 5

- Refeições Escolares 3 4 5

- Serviços Educativos da Biblioteca 3 4 5

-Projetos/ programas educativos concelhios, nos domínios:

a) Empreendedorismo

b) Desporto

c) Saúde

d) Parentalidade

e) Intervenção Vocacional

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

3 4 5

20. O processo de implementação do Programa Aproximar está a evidenciar

contributos do Município na gestão/administração da Educação, ao nível

local.

3 4 5

21. A lógica centralista e de controlo da administração educativa perpetua-

se na lógica da política educativa local.
3 4 5

22. A implementação do “Programa Aproximar Educação” traduz-se numa

“manta de retalhos” da educação, isto é, numa divisão desigual do sistema

educativo a nível nacional.

3 4 5

23. Para além dos aspetos abordados ao longo deste questionário, indique outros que,

na sua opinião, podem ser considerados pertinentes. 

(Questão Aberta) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Grata pela sua colaboração! 

Aldina Pereira 
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ANEXO C – Relação das atas consultadas 
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CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

Ata da Reunião do Conselho Municipal de 

Educação de 18 de março de 2015 

CÂMARA MUNICIPAL Ata da Reunião Ordinária Pública da Câmara 

Municipal de 2 de abril de 2015 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL Ata da Reunião da Assembleia Municipal de 

27 de abril de 2015 

CONSELHO GERAL Atas das reuniões do Conselho Geral de 19 de 

janeiro de 2015 e de 5 de março de 2015 
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ANEXO D – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município 

X 
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PRESIDÊNCIA DO 
CONSELHO DE 

MINISTROS, MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO E 

CIÊNCIA E MUNICÍPIO DE 
….

Contrato n.º …. /2015 

Contrato 
Interadministrativ
o de Delegação de
Competências

Contrato de Educação e Formação 

Municipal Entre: 

O Ministério da Educação e Ciência, com sede na Rua 5 
de Outubro 107 — R/C, 1069- 018 Lisboa, aqui 
representado pelo Ministro da Educação e Ciência, 
Professor Doutor Nuno Crato, que intervém neste ato ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 201.º da 
Constituição da República Portuguesa e do n.º 1 do artigo 
8.º do Decreto-Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, na 
redação atual, adiante designado abreviadamente por
MEC; 

A Presidência do Conselho de Ministros, aqui 
representada pelo Ministro Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, Professor Doutor Luís 
Miguel Poiares Pessoa Maduro, adiante designado 
abreviadamente por MADR; 

e 

O Município de …, pessoa coletiva n.º … 264, com 
sede…, neste ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de …, doravante designado abreviadamente 
por Município; 

Em conjunto designado por Partes, 

Considerando que: 

A) A descentralização aproxima as 
decisões dos problemas, permitindo muitas vezes melhor 
eficiência e qualidade na gestão pública; 

B) O Governo entende que deve
aprofundar significativamente a descentralização de 
competências para os municípios e entidades 
intermunicipais, seja por via legal ou contratual, em 
alguns casos através de projeto-piloto; 

C) A Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, prevê a delegação de competências através de 
contratos interadministrativos a celebrar entre o Governo 
e cada um dos municípios; 

D) O Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de 
fevereiro, estabelece o regime de delegação de 
competências do Estado nos municípios nas áreas 
sociais, nomeadamente da Educação; 

E) Os contratos interadministrativos
têm por objetivo a identificação das condições em 
concreto que asseguram o efetivo exercício das 
atribuições e competências, agora delegadas, por parte de 
cada município; 

F) Assunção pelo Município de
pessoal necessário para assegurar o exercício de 
atividades objeto de transferência ou contratualização de 
competências da administração central para a 

administração local não relevam para efeitos de 
aumentos da despesa com pessoal nem para obrigação de 
redução de número de trabalhadores; 

G) A descentralização em matéria de
educação dos serviços centrais do Estado para os 
municípios reconhece, respeita e procura aprofundar a 
autonomia e diversidade das unidades orgânicas 
(Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas, 
adiante designadas por AE/E), num quadro de articulação 
entre agentes e entidades locais (Município, AE/E) que 
este projeto procura assegurar; 

H) Aproximam- se objetivos que se
traduzem numa verdadeira arti-culação estratégica do 
ensino, pretendendo- se aprofundar a responsabilidade 
dos municípios no compromisso com a qualidade da 
educação, reconhecidos não só pelos resultados 
escolares, pelo desenvolvimento humano, mas também 
pelos seus valores; 

I) O modelo agora materializado
aposta numa maior valorização do papel dos municípios, 
das escolas, dos diretores dos AE/E e da comunidade na 
tomada de decisões através de um contrato 
contextualizado, consistente e fundamentado no quadro 
da ação local que possibilita o desenvolvimento de uma 
maior autonomia pedagógica, curricular, administrativa 
e organizativa; 

J) As Partes acreditam num contínuo
processo de aperfeiçoamento do serviço público de 
educação no desiderato estratégico de promoção da 
qualidade da aprendizagem das crianças e dos jovens, 
através de respostas mais eficazes e mensuráveis que 
permitam uma melhoria contínua nas suas práticas 
pedagógicas e de um crescente envolvimento da 
comunidade educativa, designadamente por via de uma 
maior participação das comunidades na gestão dos 
sistemas educativos locais e do reforço da 
responsabilização dos atores educativos pela qualidade 
do serviço educativo oferecido; 

K) O presente Contrato de Educação e
Formação Municipal enquadra--se no âmbito de um 
projeto-piloto de cariz pedagógico e administrativo, 
promotor da eficiência dos recursos educativos, que 
permita adquirir conhecimento e experiência para 
preparar decisões futuras e que tem como missão 
contribuir para o desenvolvimento humano e da 
comunidade por meio da educação e da inovação, tendo 
em conta as potencialidades do Município; 

L) O presente Contrato pretende
constituir- se como ponto de referência para um modelo 
de gestão articulado e integrado na área da educação no 
território do Município, potenciando uma unidade na 
ação das diferentes dimensões da escola e apoiando a 
contextualização curricular de cursos, turmas e percursos 
educativos, adequando o ensino às características e 
motivações dos alunos, bem como harmonizando a 
atuação do pessoal docente e não docente; 

M) Constitui um pressuposto do 
projeto-piloto objeto do presente Contrato que os AE, por 
este abrangidos, da rede escolar pública do MEC da área 
geográfica do Município tenham celebrado ou possam 
vir a celebrar contrato de autonomia com o MEC durante 
a vigência do presente Contrato; 

N) O projeto-piloto constitui um 
processo gradual e faseado que poderá ser alargado, quer 
quanto ao seu âmbito territorial quer no que se refere às 
competências que ora são objeto de delegação. 
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É acordado e reciprocamente aceite o presente Contrato 
de Educação e Formação Municipal («Contrato»), que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Cláusula 1.ª 

Natureza 

O presente Contrato tem a natureza de contrato 
interadministrativo de delegação de competências, 
previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Cláusula 2.ª 

Objeto 

1 — O Contrato tem por objeto a delegação de 
competências do MEC no Município, na área da educação 
e da formação, relativamente aos AE constantes do Anexo 
I, que integram a rede escolar pública do MEC, nos termos 
previstos neste Contrato. 2 — O Contrato abrange as 
seguintes áreas: a) Políticas educativas; 

b) Administração educativa; 

c) Gestão e desenvolvimento do 
currículo; 

d) Organização pedagógica e 
administrativa; 

e) Gestão de recursos; 

f) Relação escola/comunidade. 

3 — A repartição de responsabilidades nas áreas 
referidas no número anterior entre o MEC, os AE e o 
Município consta do Anexo II ao Contrato. 

Cláusula 3.ª 

Definições 

1 — Para o efeito do Contrato, são adotadas as 
seguintes definições: 

a) AE — agrupamento de escolas, 
como a unidade organizacional que integra 
estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de 
diferentes níveis e ciclos de ensino; 

b) AEC — atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do  

ensino básico de caráter educativo e formativo que 
incidam na aprendizagem de línguas estrangeiras e nos 
domínios desportivo, artístico, científico, técnico e das 
tecnologias da informação e comunicação, de ligação da 
escola com o meio e de educação para a cidadania; 

c) Contrato ou Contrato de Educação e 
Formação Municipal — o contrato interadministrativo 
de delegação de competências a celebrar entre o MEC, 
o MADR e o Município; 

d) DGEstE — Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares; 

e) DGEEC — Direção-Geral de 
Estatísticas da Educação e Ciência, do MEC; 

f) DGPGF — Direção-Geral de 
Planeamento e Gestão Financeira,  

do MEC; 

g) E — Escolas, como 
estabelecimentos públicos de educação dos  

ensinos básico e secundário, não integrados em 
agrupamentos, na dependência do MEC; 

h) IGEC — Inspeção-Geral de 
Educação e Ciência, do MEC; 

i) Infraestruturas Escolares — o 
conjunto dos bens móveis e imóveis, incluindo 
edifícios e equipamentos, afetos às escolas 
identificadas no  

Anexo III ao presente Contrato; 

j) MEC — Ministério da Educação e 
Ciência; 

k) Município — Município de Vila 
Nova de Famalicão. 

2 — No âmbito do Contrato, os termos a seguir 
indicados têm a seguinte interpretação: 

a) AE — os AE que integram a rede 
escolar pública do MEC no  

território municipal, constantes do Anexo I; 

b) Apetrechamento — conjunto de 
equipamentos, apetrechos, apare- 

lhos, ferramentas e móveis necessários para a atividade 
escolar; 

c) Conservação — todas as ações que 
mantenham o bom e eficaz funcionamento/utilização 
das Infraestruturas Escolares, compreendendo as ações 
de inspeção, Manutenção Preventiva e Manutenção 
Corretiva; 

d) Manutenção Preventiva — o 
conjunto de ações a realizar de modo a que o edifício e 
os seus elementos constituintes desempenhem, durante 
a vida útil, as funções para as quais foram concebidos; 

e) Manutenção Corretiva — o 
conjunto de ações realizadas após a deteção de uma 
avaria, ou anomalia, e que visa repor os componentes 
num estado que permita ao edifício e seus elementos 
desempenhar a função para a qual foram concebidos; 

f) Reabilitação — ações 
caracterizadas como investimento que visam  

assegurar a reposição das condições de habitabilidade das 
Infraestruturas Escolares, resultantes da utilização 
continuada e da degradação de materiais e equipamentos, 
através de operações a realizar no término da sua vida útil. 

Cláusula 4.ª 

Conteúdo do Contrato 

O Contrato integra o clausulado contratual e os 
seguintes Anexos: 

a) Anexo I — AE que integram a rede 
escolar pública do MEC no  

território municipal abrangidas pelo Contrato; 

b) Anexo II — Matriz de 
responsabilidades educativas; 

c) Anexo III — Infraestruturas 
Escolares que integram os AE que são transferidas, ou 
a transferir após reabilitação, pelo MEC no Município, 
e da titularidade da Parque Escolar, E. P. E.; 

d) Anexo IV — Ficha com a 
caracterização e diagnóstico dos AE; 

e) Anexo V — Rubricas de 
financiamento; 

f) Anexo VI — Listagem do pessoal 
não docente dos ensinos básico e secundário. 

Cláusula 5.ª 

Prin

cípios O Contrato baseia -se nos 

seguintes princípios: a) 

Igualdade de oportunidades e 

equidade; 



Municipalização da Educação: (Des)responsabilização do Estado ou (Des)centralização da Educação 

3º Ciclo em Ciências da Educação 445 

b) Eficácia e melhoria dos resultados
educativos; 

c) Estabilidade;

d) Prossecução do interesse público;

e) Continuidade da prestação do 
serviço público; 

f) Necessidade e suficiência dos
recursos; 

g) Subsidiariedade;

h) Não aumento da despesa pública
global; 

i) Eficiência da gestão dos recursos;

j) Articulação entre os diversos níveis
da administração pública; 

k) Participação da comunidade na
gestão do sistema educativo local. 

Cláusula 6.ª 

Objetivos estratégicos 

1 — O Contrato visa o contínuo processo de 
aperfeiçoamento do serviço público de educação e 
formação, na promoção da qualidade da aprendizagem 
das crianças e jovens, através do desenvolvimento de 
projetos de excelência, de melhoria e inovação, com 
respostas mais eficazes e mensuráveis que permitam: 

a) A melhoria do sucesso e 
desempenho escolar dos alunos, tendo em vista 
designadamente a prevenção da retenção, do 
absentismo, do abandono escolar e saída precoce dos 
alunos do sistema educativo; 

b) A melhoria contínua das práticas 
pedagógicas; 

c) O crescente envolvimento da
comunidade educativa, designada- 

mente por uma maior participação da comunidade na 
gestão do sistema educativo local e no reforço da 
responsabilização dos atores educativos pela qualidade do 
serviço educativo oferecido. 

2 — O Contrato pretende constituir -se como ponto de 
referência para um modelo de gestão articulado e 
integrado de educação no território municipal, através: 

a) Da promoção da eficácia e
eficiência da gestão de recursos edu- 

cativos; 

b) Da garantia de articulação da ação 
dos diferentes AE; 

c) Do apoio à contextualização
curricular de cursos, turmas, grupos 

e percursos educativos; 

d) Da promoção da adequação do
ensino às características e moti- 

vações dos alunos; 

e) Da harmonização da atuação do
pessoal docente e não docente; 

f) Da possibilidade de inclusão de
componentes curriculares de res- 

ponsabilidade local, até à percentagem de 25 % do 
currículo nacional conforme as regras materiais previstas 
na legislação relativa à flexibilidade curricular; 

g) Da criação de sinergias e 
potencialidades resultantes do envolvi- 

mento da comunidade local no plano estratégico 
educativo municipal. 

3 — O Contrato visa ainda estreitar a ligação da 
educação e formação ao mundo do trabalho por via da 

cooperação entre os intervenientes e demais parceiros 
para apoio e encaminhamento vocacional e profissional, e 
organizações de trabalho, de forma a facilitar a 
empregabilidade dos jovens e promover o 
empreendedorismo nas diferentes áreas de exercício 
profissional. 

Cláusula 7.ª 

Direitos e obrigações e incumprimento 

1 — As Partes têm os deveres e 
direitos de consulta e informação recíprocos. 

2 — Em caso de incumprimento do 
Contrato, a Parte que invoca o incumprimento deve 
interpelar a outra Parte permitindo-lhe que se pronuncie 
e possa sanar o incumprimento. 

3 — No caso de não sanação do 
incumprimento pelo Município previsto no número 
anterior, pode o MEC suspender as transferências 
financeiras decorrentes do Contrato até que seja sanado 
o incumprimento.

4 — Nos casos em que o Município 
não assegure o exercício das competências delegadas ao 
abrigo do Contrato, após a interpelação prevista no n.º 2 
sem que o Município sane o incumprimento, pode o 
MEC avocar e exercer substitutivamente essas 
competências. 

5 — Nos casos em que o MEC não 
contestar nem sanar o incumprimento, invocado pelo 
Município, do dever de executar as transferências 
financeiras decorrentes do Contrato pode o Município 
exigir o pagamento de juros de mora à taxa legal em 
vigor. 

Cláusula 8.ª 

Autonomia dos AE 

1 — No processo de delegação de 
competências do MEC no Município regulado no 
Contrato é salvaguardada e assegurada a autonomia dos 
AE e as competências próprias dos respetivos órgãos. 

2 — Na execução do Contrato, devem 
ser realizados esforços no sentido de promover o 
aprofundamento progressivo da autonomia e a maior 
flexibilização organizacional e pedagógica dos AE, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua 
redação atual, e da Portaria n.º 44/2014, de 20 de 
fevereiro. 

Cláusula 9.ª 

Implementação gradual 

O processo de descentralização regulado no Contrato é 
um processo gradual e faseado que durante a sua execução 
poderá ser alargado quanto aos AE a envolver e quanto às 
competências objeto de delegação. 

Cláusula 10.ª 

Duração do Contrato 

1 — O Contrato tem a duração inicial 
de quatro anos escolares completos, a acrescer ao 
remanescente do ano escolar em curso. 

2 — Após o período de duração 
inicial previsto no número anterior e dependendo dos 
resultados da avaliação prevista na Cláusula 48.ª, a 
presente delegação converte- se em delegação sem 
termo. 

CAPÍTULO II 
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Documentação estratégica 

Cláusula 11.ª 

Diagnóstico municipal 

A caracterização e o diagnóstico do Município incluem, 
nomeadamente, as seguintes informações: 

a) Caracterização territorial; 

b) Caracterização dos AE constantes 
do Anexo IV, com base nos  

elementos da autoavaliação e da avaliação externa das 
escolas; 

c) Oferta educativa e formativa 
existente no Município; 

d) Necessidades educativas e 
formativas por parte das famílias, crian- 

ças, alunos e formandos; 

e) Áreas de apoio à família, 
designadamente atividades de anima- 

ção e de apoio à família, componente de apoio à família e 
ação social escolar; 

f) Resultados escolares — avaliação 
sumativa interna e avaliação  

sumativa externa dos alunos; 

g) Taxa de abandono escolar e saída 
precoce do sistema educativo; 

h) Taxa de conclusão dos ciclos e 
níveis de ensino. 

Cláusula 12.ª 

Documentos estratégicos educativos 

1 — Até ao final do primeiro ano letivo completo de 
vigência do Contrato são elaborados ou atualizados pelo 
Município os seguintes documentos estratégicos 
educativos: 

a) Carta Educativa; 

b) Plano Estratégico Educativo 
Municipal. 

2 — O Plano Estratégico Educativo 
Municipal contempla o diagnóstico municipal previsto 
na Cláusula 11.ª, as linhas gerais de ação a considerar e 
as respetivas metas/indicadores de melhoria de 
desempenho educativo, estratégias, atividades, recursos 
e respetiva calendarização. 

3 — Após a aprovação do Plano 
Estratégico Educativo Municipal pelo Município, os 
Projetos Educativos de cada AE são ajustados, no prazo 
de três meses. 

4 — Para efeitos do presente Contrato 
considera- se que o Projeto Educativo Local em 
preparação pelo Município à data de celebração do 
presente Contrato corresponde ao Plano Estratégico 
Educativo Municipal. 

Cláusula 13.ª 

Matriz de responsabilidades 

1 — O Contrato regula a delegação de 
competências do MEC no Município, bem como a 
relação da intervenção destas entidades e dos AE, 
conforme o estabelecido na matriz de responsabilidades 
constante no Anexo II. 

2 — A matriz de responsabilidades 
constante no Anexo II constitui título bastante para a 
eficácia da delegação de competências. 

3 — O exercício das competências 
pelo Município cabe aos respetivos órgãos executivos, 
sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte. 

4 — Nos casos de decisão partilhada 
entre o Município e AE, qualquer destas pode solicitar 
parecer ao Conselho Municipal de Educação, nos termos 
da cláusula seguinte. 

5 — O Município pode acordar com 
os AE o exercício conjunto ou a subdelegação das 
competências delegadas no Município previstas na 
matriz de responsabilidades constante no Anexo II. 

Cláusula 14.ª 

Conselho Municipal da Educação 

1 — O Conselho Municipal de 
Educação é um espaço institucional de diálogo e 
envolvimento entre o Município, os responsáveis dos AE 
e a comunidade educativa. 

2 — O Conselho Municipal de 
Educação é chamado a pronunciar -se previamente sobre: 

a) Plano Estratégico Educativo 
Municipal; 

b) Participação do Município em 
projetos e programas educativos e  

formativos de âmbito intermunicipal; 

c) Medidas de promoção do sucesso 
escolar e prevenção do abandono  

escolar precoce. 

3 — O parecer prévio do Conselho Municipal da 
Educação referido nos números anteriores é obrigatório e 
vinculativo. 

Cláusula 15.ª 

Articulação entre Município e AE 

1 — O Município deve estabelecer 
com os AE o modo de articulação e diálogo permanente 
entre os respetivos responsáveis. 

2 — Para efeitos do número anterior, 
pode ser constituído um órgão permanente em sede de 
Conselho Municipal de Educação composto por 
responsáveis do Município e dos AE/E da área territorial 
do Município nos termos da lei. 

CAPÍTULO III 

Transmissão e 
gestão das 
Infraestruturas 
Escolares 

Cláusula 16.ª 

Titularidade das Infraestruturas Escolares 

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 
4, a titularidade das Infraestruturas Escolares que 
constam no Anexo III identificadas como «transferidas» 
transfere -se para o Município. 

2 — Até ao final do primeiro ano de 
vigência do Contrato, o MEC prepara com o Município 
um plano de reabilitação das escolas básicas e 
secundárias identificadas no Anexo III como «a transferir 
após reabilitação», o qual será executado pelo Município 
com o financiamento do MEC de acordo com as 
disponibilidades financeiras. 

3 — As Infraestruturas Escolares 
referidas no número anterior mantêm-se na titularidade 
do MEC até que o processo de reabilitação seja 
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concluído, após o que a respetiva titularidade se transfere 
para o Município. 

4 — As Infraestruturas Escolares cuja 
titularidade se transfira para o Município ao abrigo do 
Contrato revertem a favor do MEC no caso de a 
delegação de competências ser resolvida ou não se 
converter em regime de delegação sem termo prevista na 
Cláusula 10.ª 

5 — As Infraestruturas Escolares 
identificadas no Anexo III como pertencentes à Parque 
Escolar, E. P. E. mantêm- se na sua titularidade. 

Cláusula 17.ª 

Manutenção nas escolas do 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do ensino 
secundário 

1 — O Município é responsável pela 
gestão, pela conservação, incluindo manutenções, e pelo 
apetrechamento das Infraestruturas Escolares constantes 
do Anexo III, salvo o disposto no n.º 3. 

2 — O MEC financia o Município 
para o exercício das competências referidas no número 
anterior, nos termos previstos no Anexo V. 

3 — A Parque Escolar, E. P. E. 
mantém a responsabilidade pela manutenção das 
Infraestruturas Escolares de que é titular. 

CAPÍTULO IV 

Recursos humanos 

Cláusula 18.ª 

Pessoal docente 

1 — O pessoal docente com vínculo 
ao MEC que presta serviço docente nos AE mantém o 
vínculo ao MEC, preservando os direitos previstos na 
legislação aplicável. 

2 — O Município articula com os AE 
para que estes procedam, nos termos da legislação 
aplicável, à afetação entre si dos recursos docentes 
disponíveis. 

3 — O MEC e o Município devem 
articular e estabelecer medidas para que os AE possam 
promover e reforçar a estabilidade do respetivo corpo 
docente. 

Cláusula 19.ª 

Pessoal não docente 

1 — O pessoal não docente 
identificado nas listagens do Anexo VI é transferido em 
mobilidade para o Município, que assume a competência 
da respetiva gestão. 

2 — Ao abrigo do artigo 122.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a mobilidade do pessoal 
não docente é válida pelo período de vigência do
Contrato.

3 — Sem prejuízo do disposto no 
regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré- escolar e dos 
ensinos básicos e secundário, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual, o 
Município exerce as competências de recrutamento,
afetação, colocação, remuneração, homologação da
avaliação de desempenho e poder disciplinar de
aplicação de pena superior a multa e decisão de recursos
hierárquicos, relativamente ao pessoal não docente.

4 — As listagens previstas no n.º 1 
têm em conta a situação profissional de cada trabalhador. 

5 — Sem prejuízo do disposto no 
número seguinte, o pessoal não docente transferido 
mantém o direito ao vínculo, à carreira, à categoria, e 
níveis remuneratórios detidos à data da entrada em vigor 
do presente Contrato, bem como ao regime de 
mobilidade para quaisquer serviços ou organismos da 
administração central ou local e ao regime de 
requalificação de trabalhadores em funções públicas, 
prevista na Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro. 

6 — O pessoal não docente que no 
momento da entrada em vigor do presente Contrato se 
encontre em regime de mobilidade, devidamente 
identificado no anexo VI, até ao final do ano escolar 
2014- 2015, tem de consolidar a mobilidade ou regressar 
ao respetivo local de origem. 7 — O MEC transfere para 
o Município:

a) O montante relativo à remuneração
base e encargos sociais do pessoal não docente 
identificado nas listagens do Anexo VI, através das 
dotações inscritas no seu orçamento para pagamento dos 
encargos globais com aquele pessoal; 

b) Os encargos resultantes de 

substituições e novas admissões de trabalhadores, desde 

que respeitem o rácio definido na portaria em vigor; 

c) O montante equivalente ao abono

para falhas de um tesoureiro por AE; 

d) Os encargos com a publicações no

Diário da República, relativamente às alterações 

ocorridas no vínculo de emprego público deste pessoal, 

sempre que obrigatórias, incluindo- se na componente 

prevista na alínea c) do n.º 2 da Cláusula 37.ª 

8 — Os encargos sociais referidos no 
número anterior incluem os encargos com a Caixa Geral 
de Aposentações e Segurança Social, nos termos da lei 
aplicável. 

9 — A situação do pessoal não 
docente relativamente à ADSE mantém-se, correndo os 
respetivos encargos por conta da Administração Central. 

10 — Os PND transferidos em 
mobilidade pelo presente Contrato mantêm- se ao abrigo 
do regime jurídico de acidentes em serviço e das doenças 
profissionais no âmbito da Administração Pública 
previsto no Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, 
continuando os encargos decorrentes da aplicação desse 
regime a ser suportados pelo MEC. 

11 — Os encargos que decorram de 
alterações de posicionamento remuneratório 
obrigatórios, ou outros encargos resultantes da 
transferência em mobilidade de pessoal não docente são 
transferidos para o Município, nos termos da legislação 
aplicável. 

12 — As transferências de verbas para 
pagamento de despesas relativas a pessoal não docente 
são atualizadas em cada ano económico nos termos 
equivalentes à variação prevista para as remunerações 
dos trabalhadores em funções públicas. 

13 — No caso de o pessoal não docente 
ser inferior ao rácio definido na Portaria do Governo 
aplicável, o Município pode proceder ao recrutamento e 
seleção de pessoal não docente necessário para cumprir 
aquele indicador, cabendo ao MEC transferir as dotações 
correspondentes ao pagamento das respetivas 
remunerações. 

14 — O Município articula com os AE 
o recrutamento e a gestão do pessoal não docente.

15 — Em caso de a delegação de 
competências não se converter em regime sem termo nos 
termos da Cláusula 10.ª, é transferido para o MEC: 
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a) O pessoal não docente identificado 
nas listagens do Anexo VI ou recrutado para 
cumprimento do rácio definido na portaria do Governo 
aplicável; 

b) O pessoal não docente contratado 

pelo Município, na vigência  

deste Contrato, em substituição de trabalhadores 
constantes da listagem do Anexo VI, para cumprimento 
do rácio definido na Portaria do Governo aplicável. 

16 — O recrutamento, afetação e 
colocação de pessoal não docente para apoio e 
acompanhamento dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais da educação pré -escolar, 1.º, 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário da rede 
pública que não estejam integrados em UEE — Unidade 
de Ensino Estruturado ou UAE — Unidade de Apoio 
Especializado, e cujo perfil de funcionalidade apresenta 
acentuadas limitações no domínio cognitivo, associadas 
a limitações acentuadas no domínio motor, sensorial ou 
comportamental, que persistem ao longo da vida, 
necessitando de cuidados de saúde específicos ou de 
suporte adicional para participar nos contextos sociais de 
aprendizagem, mantêm-se sob a responsabilidade do 
MEC mediante análise casuística. 

17 — O apoio aos restantes alunos com 
Necessidades Educativas Especiais deverá ser 
assegurado pelo pessoal não docente afeto à escola no 
âmbito dos rácios legais estabelecidos. 

18 — O recrutamento, afetação e a 
colocação de técnicos superiores para os serviços de 
psicologia e orientação bem como de outros técnicos 
superiores docentes e não docentes de outras 
especialidades, necessários para apoio aos alunos e à 
escola de acordo com os critérios em vigor aplicados pelo 
MEC a nível nacional, que não tenham sido transferidos 
ou que não constam do anexo VI ao presente Contrato, 
mantêm -se sob a responsabilidade do MEC. 

19 — O MEC e o Município podem 
acordar anualmente, tendo em conta as necessidades 
identificadas, por adenda a este Contrato, a delegação no 
Município da responsabilidade referida nos n.os 15 e 17, 
assegurando o MEC o respetivo financiamento por 
transferência para o Município, nas condições 
estabelecidas para os restantes elementos do pessoal não 
docente. 

Cláusula 20.ª 

Oferta formativa específica de base local 

1 — Conforme o previsto na 
legislação em vigor é admitida a possibilidade de 
contratação de base local pelo Município, para 
necessidades de formação específicas da sua iniciativa. 

2 — A contratação de pessoal pelo 
Município prevista no número anterior pressupõe a 
inexistência de pessoal docente do quadro dos AE e dos 
quadros de zona pedagógica disponíveis para afetar às 
referidas necessidades de formação. 

CAPÍTULO V 

AEC 

Cláusula 21.ª 

AEC 

1 — No âmbito do Contrato, constitui responsabilidade 
do Município a promoção de AEC, de acordo com o 

Despacho do Governo aplicável. 2 — As AEC abrangem 
os alunos dos AE constantes do Anexo I do Contrato. 

3 — O MEC concede ao Município apoio financeiro 
para pagamento dos encargos globais com as AEC nos 
AE, em função do número de alunos que as frequentam, 
nos termos definidos na Cláusula 33.ª 

Cláusula 22.ª 

Estabelecimento de parcerias 

1 — O apoio financeiro a conceder 
pelo MEC ao Município para efeitos de AEC pressupõe 
a prévia constituição de parcerias entre o Município e os 
AE envolvidos através da celebração de protocolo de 
colaboração, de acordo com a legislação aplicável. 

2 — O protocolo de colaboração 
previsto no número anterior deve contemplar a afetação 
do pessoal docente dos quadros dos AE que estejam 
disponíveis, após cumprimento das disposições relativas 
à distribuição de serviço docente estabelecidas por 
Despacho do Governo aplicável. 

3 — Na eventualidade de não existir 
pessoal docente do quadro dos AE e dos quadros de zona 
pedagógica disponíveis para afetar às AEC, o Município 
utiliza os mecanismos previstos no Decreto-Lei n.º 
212/2009, de 3 de setembro, no recrutamento e 
contratação de profissionais para esse efeito. 

4 — Os AE identificados no Anexo I 
têm o dever de negociar e celebrar com o Município o 
protocolo de colaboração referido no n.º 1. 

Cláusula 23.ª 

Obrigações do MEC no âmbito 

das AEC São obrigações do MEC no âmbito 

das AEC: 

a) Prestar o apoio financeiro 

necessário ao desenvolvimento das  

AEC; 

b) Avaliar a qualidade de execução 
dos serviços prestados; 

c) Verificar e supervisionar as 
condições necessárias ao funcionamento das AEC, sem 
prejuízo dos deveres e responsabilidades que cabem às 
entidades promotoras; 

d) Acompanhar e controlar a execução 
das AEC, o qual pode executar por si ou serviço ou 
entidade de si dependente. 

Cláusula 24.ª 

Obrigações do Município na promoção das AEC 

Constituem obrigações do Município na promoção das 
AEC: 

a) Garantir a afetação das verbas 
atribuídas a título de comparticipação financeira às 
finalidades enunciadas na Cláusula 21.ª; 

b) Assegurar a qualidade pedagógica 
das atividades apoiadas bem como garantir as adequadas 
condições de funcionamento e segurança das instalações; 

c) Prestar ao MEC todas as 
informações que este considere necessárias à avaliação 
da qualidade de execução dos serviços prestados e à 
adequada verificação e supervisão das condições de 
funcionamento das AEC. 

CAPÍTULO VI 
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Modelo de financiamento 

Cláusula 25.ª 

Transferência de recursos 
financeiros para o 
Município 

1 — A delegação de competências 
objeto do Contrato envolve a transferência do MEC para 
o Município dos recursos necessários e suficientes para o 
exercício das competências delegadas, nos termos
previstos no presente capítulo.

2 — A execução do Contrato não 
importa qualquer novo custo para o MEC ou o aumento 
da despesa média por aluno no contexto de cada AE 
constante do Anexo I a suportar pelo MEC, de acordo 
com o modelo de financiamento definido neste Contrato. 
3 — O previsto no número anterior não prejudica: 

a) O disposto no n.º 2 da Cláusula 16.ª

e no n.º 11 da Cláusula 19.ª;

b) A possibilidade de o Município,

com base nas suas receitas, poder 

realizar despesa adicional destinada ao cumprimento das 
metas de melhoria de desempenho previstas na Cláusula 
41.ª 

4 — O modelo de financiamento 
estabelecido neste Contrato prevê todas as 
responsabilidades financeiras que o MEC assume para 
exercício das competências educativas, 
independentemente da proveniência de financiamento. 

5 — O modelo de financiamento 
previsto no presente Contrato não integra as receitas 
relativas ao Fundo Social Municipal, nem prejudica os 
deveres legais de reporte de demonstração pelo 
Município da realização efetiva de despesa relativa a 
essas receitas. 

6 — O MEC garante, caso necessário, 
a substituição da fonte de financiamento da despesa 
obrigatória com os AE atualmente proveniente de fundos 
comunitários. 

Cláusula 26.ª 

Objetivos do modelo de financiamento 

O modelo de financiamento tem como objetivo 
promover a eficácia e eficiência da gestão dos recursos 
educativos existentes e contribuir para uma maior 
transparência e monitorização pelas Partes da execução do 
Contrato. 

Cláusula 27.ª 

Finalidade dos recursos financeiros 

Durante a vigência do Contrato, as Partes acordam que 
os recursos financeiros a transferir pelo MEC para o 
Município integram: 

a) Os montantes necessários ao

exercício de competências delegadas

pelo presente Contrato; 

b) Os montantes relativos ao exercício

de competências pelo Muni- 

cípio na área educativa que não são objeto de delegação 
neste Contrato, independentemente da fonte de 
financiamento, salvo as receitas provenientes do Fundo 
Social Municipal. 

Cláusula 28.ª 

Fórmula de financiamento 

O financiamento associado ao Contrato resulta da 
aplicação da fórmula de financiamento constante do 
Anexo V, que corresponde à soma das componentes de 
pessoal não docente e funcionamento dos AE, do 2.º, 3.º 
ciclos e ensino secundário. 

Cláusula 29.ª 

Componente de pessoal não docente 

1 — A componente de pessoal não 
docente inclui os assistentes técnicos, os assistentes 
operacionais e os técnicos superiores afetos aos AE do 
Contrato. 

2 — Os critérios e a fórmula de 
cálculo das necessidades do pessoal não docente 
assentam na Portaria do Governo sobre a matéria que se 
encontrar em vigor a cada momento. 

3 — Sem prejuízo do número 
seguinte, o MEC é apenas responsável pelo 
financiamento do pessoal não docente previsto nos 
termos da Portaria do Governo referida no número 
anterior. 

4 — Para efeitos de cálculo e 
respetivas transferências financeiras a realizar pelo MEC 
é contabilizado e financiado o pessoal não docente nos 
AE em exercício de funções à data da entrada em vigor 
do presente Contrato enquanto exercer as mesmas. 

5 — Sem prejuízo do número 
seguinte, no momento da celebração do Contrato, caso o 
pessoal não docente transferido em mobilidade seja 
superior ao valor estabelecido na portaria em vigor, o 
MEC suportará os seus custos na íntegra. 

6 — O MEC não assume qualquer 
custo com pessoal não docente contratado em 
substituição acima do número previsto na portaria 
referida no número anterior. 

7 — O Município obriga- se a efetuar 
a atualização de dados relativos a entradas, saídas e 
substituições de pessoal não docente, em tempo real na 
plataforma informática disponível para o efeito. 

8 — No caso de a atualização de 
dados pelo Município ser efetuada até ao último dia útil 
do mês, a respetiva atualização terá reflexo nas 
transferências financeiras a realizar pelo MEC no mês 
seguinte. 

9 — Trimestralmente, o Município 
comunica ao MEC os valores efetivamente pagos ao 
pessoal não docente, para que o MEC possa efetuar os 
acertos de verbas que se revelem necessários. 

Cláusula 30.ª 

Componente de funcionamento dos AE 

A componente do funcionamento é constituída pelas 
seguintes parcelas: 

a) Transferências correntes;

b) Outras transferências correntes;

c) Comparticipação financeira das
AEC; 

d) Transferências de capital;

e) Gestão e conservação das 
Infraestruturas Escolares; 

f) Equipamentos e material didático
na educação pré-escolar; 

g) Outras parcelas de funcionamento.

Cláusula 31.ª 
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Transferências correntes 

1 — A parcela de transferências correntes prevista na 
alínea a) da cláusula anterior é apurada de acordo com a 
seguinte fórmula:  

 

 Onde, 

▪ FE, corresponde à fórmula do funcionamento das 
escolas do 2.º, 3.º ciclos e secundário do Município; 

▪ n, corresponde ao presente ano escolar; 

▪ A, corresponde ao valor das despesas reais liquidadas 
relativamente a ajudas de custo, vestuários e artigos 
pessoais e transportes relativos a visitas de estudo e 
outras; 

▪ B, corresponde ao valor das despesas reais liquidadas 
relativamente a livros, documentação técnica, material de 
educação, cultura e recreio; 

▪ C, corresponde ao valor das despesas reais liquidadas 
relativamente a combustíveis, lubrificantes, encargos com 
instalações (água e eletricidade) e comunicações; 

▪ D, corresponde ao valor das despesas reais liquidadas 
relativamente a produtos de limpeza e higiene, material de 
escritório e outros bens conexos; 

▪ Alunos, corresponde ao número total de alunos do 2.º, 
3.º ciclos, do ensino básico e do ensino secundário com 
referencial do ano n e do ano n − 1 a janeiro. 

2 — A fórmula é revista no final de 
cada ano escolar tendo em conta nomeadamente as 
variáveis «número de alunos» e a «rede escolar» do ano 
escolar n. 

3 — Os valores resultantes da 
aplicação da fórmula prevista no n.º 1 vigoram de janeiro 
a dezembro de cada ano económico. 

Cláusula 32.ª 

Outras transferências correntes 

A fórmula da parcela de outras transferências correntes 
prevista na alínea b) da Cláusula 30.ª resulta da soma dos 
seguintes itens, conforme previsto no Anexo V: 

a) Componente de Apoio à Família; 

b) Refeições 1.º ciclo; 

c) Ação Social Escolar; 

d) Transportes de crianças e jovens 
(escolas encerradas do 1.º Ciclo  

do Ensino Básico); 

e) Alargamento da Rede do Pré-
Escolar (ARP); 

f) Encargos com empresas de limpeza; 

g) Outras transferências. 

Cláusula 33.ª 

Comparticipação financeira das AEC 

1 — O valor máximo da 
comparticipação financeira a conceder pelo MEC ao 
Município por ano letivo é o definido em Despacho do 
Governo, por aluno inscrito e a frequentar as AEC nos 
AE deste Contrato. 

2 — Em cada ano escolar o valor a 
transferir pelo MEC será atualizado com os dados 
existentes a 30 de janeiro, em função do número de 
alunos que frequentaram as AEC, apurado no final do 
período letivo que antecede. 

3 — A oferta e realização das AEC 
processam -se prioritariamente no quadro dos recursos 
humanos disponíveis nos AE. 

4 — A disponibilização de recursos 
humanos próprios dos AE para a realização de uma ou 
mais AEC pelo Município dá lugar à dedução do 
montante correspondente aos referidos recursos humanos 
no valor a transferir para o Município. 

Cláusula 34.ª 

Transferências de capital 

1 — A parcela de transferências de 
capital prevista na alínea d) da Cláusula 30.ª é calculada 
tendo por base a média de três dos últimos cinco anos 
contados do ano escolar de 2014- 2015, excluindo o ano 
de valor mais alto e o ano de valor mais baixo. 

2 — Nas transferências de capital 
incluem- se o software, hardware e outros equipamentos, 
designadamente ativos fixos tangíveis. 

Cláusula 35.ª 

Gestão e conservação das Infraestruturas Escolares 

Para os efeitos estabelecidos na Cláusula 17.ª relativos 
à gestão e conservação das Infraestruturas Escolares, o 
MEC compromete- se a transferir para o Município, em 
duas prestações a realizar em abril e junho de cada ano: 

a) O montante de € 20 000,00 (vinte 
mil euros) por cada escola iden- 

tificada no Anexo III deste Contrato; 

b) O montante resultante do cálculo 
do valor médio da conservação das Infraestruturas 
Escolares dos últimos quatro anos contados do ano 
escolar de 2014 -2015. 

Cláusula 36.ª 

Equipamentos e 
material 
didático na 
educação pré-
escolar 

1 — Na parcela de equipamentos e 
material didático na educação pré-escolar o MEC 
transfere para o Município, a título de apoio financeiro 
aos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 
pública, os montantes estabelecidos no Despacho do 
Governo aplicável. 

2 — Durante a vigência do Contrato, 
o apoio financeiro em cada ano escolar poderá ser 
ajustado, em função das atualizações definidas pelo 
MEC. 

Cláusula 37.ª 

Outras parcelas da componente de funcionamento 

1 — Podem ser financiadas outras despesas acordadas 
entre as Partes, que se revelem indispensáveis ao 
funcionamento dos AE. 2 — São consideradas despesas 
indispensáveis: 

a) Cedência temporária de instalações 
desportivas e outras; 

b) Deslocações de docentes corretores 
e supervisores; 

c) Despesas bancárias, custas judiciais 
ou publicações no Diário da República. 

Cláusula 38.ª 
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Transferências financeiras para o Município 

1 — Sem prejuízo do disposto nas 
Cláusulas 35.ª e 36.ª, as transferências financeiras a 
realizar pelo MEC para o Município ao abrigo do 
presente Contrato são efetuadas pela DGPGF, em 
prestações mensais até ao dia 20 de cada mês. 

2 — O Município comunica ao MEC, 
através da plataforma eletrónica prevista na Cláusula 
46.ª, com periodicidade trimestral, todas as despesas 
realizadas, para que o MEC possa efetuar os
ajustamentos necessários.

3 — O Município envia ao MEC, até 
ao dia 15 de agosto de cada ano, um cronograma 
financeiro relativo ao ano escolar seguinte. 

4 — O valor total apurado nos termos 
do presente Contrato é inscrito no orçamento do 
Município. 

Cláusula 39.ª 

Contratos duradouros vigentes 

1 — Aos contratos para aquisição de bens e prestação 
de serviços destinados aos AE cuja vigência se prolongue 
para além da data de entrada em vigor do presente 
Contrato aplicam -se as seguintes regras: 

a) Caso o Município manifeste a sua
vontade no sentido da denúncia 

dos contratos na parte que diz respeito aos AE abrangidos 
pelo Contrato, deve o Município suportar os eventuais 
encargos e indemnizações contratuais compensatórias 
resultantes dessa denúncia, e a partir da concretização da 
denúncia contratual deve o MEC transferir para o 
Município o montante correspondente ao custo que 
suportava com a execução do contrato denunciado; 

b) Caso o Município não se oponha à
execução do contrato em vi- 

gor e enquanto não seja concretizada uma eventual cessão 
da posição contratual para o Município, o MEC continua 
a suportar os custos inerentes ao fornecimento de bens ou 
serviços aos AE nos termos do respetivo contrato. 

2 — Em caso de prolongamento ou renovação da 
vigência dos contratos referidos no número anterior, o 
MEC carece de prévia e expressa autorização do 
Município para que o prolongamento ou renovação seja 
aplicável aos AE. 

Cláusula 40.ª 

Revisão integral do modelo financeiro 

1 — No final do primeiro ano civil 
completo de vigência do Contrato, é realizada uma 
revisão integral do modelo financeiro, incluindo cada 
uma das respetivas rubricas, para aferir e ajustar à 
realidade verificada o montante das transferências do 
MEC para o Município. 

2 — A revisão integral referida no 
número anterior deve concluir- se nos primeiros 120 dias 
após o final do primeiro ano civil completo de vigência 
do Contrato. 

3 — O acordo entre as Partes pode ser 
formalizado pela assinatura de adenda ao Contrato 
subscrita pelos representantes do MEC e do Município 
na Comissão de Acompanhamento. 

4 — Caso o acordo de revisão do 
modelo financeiro determine uma variação das 
transferências para o Município, as transferências 
subsequentes refletem essa variação e incluem ainda um 
eventual acerto, positivo ou negativo, correspondente ao 
diferencial no período de Contrato já decorrido. 

5 — Na falta de acordo entre as Partes 
quanto à revisão integral, pode o Município resolver o 
Contrato por comunicação escrita com efeitos no final do 
ano escolar em curso. 

CAPÍTULO VII 

Melhoria de desempenho e Eficiência do 

projeto-piloto 

Cláusula 41.ª 

Melhoria de desempenho 

1 — Sem prejuízo da possibilidade de previsão no 
Plano Estratégico Educativo Municipal de metas 
específicas mais exigentes e de indicadores que atendam 
às especificidades locais, o MEC e o Município obrigam 
-se à melhoria do desempenho educativo nos seguintes
indicadores de cada AE:

a) Percentagem de alunos em 
abandono ou risco de abandono escolar; 

b) Classificações das provas finais e 
dos exames nacionais; 

c) Variação anual das classificações
das provas finais e exames 

nacionais; 

d) Taxa de retenção.

2 — Considera -se existir melhoria do desempenho dos 
indicadores referidos nas alíneas do número anterior 
quando: 

a) A diferença entre a média das
classificações obtidas nos exames e provas nacionais do 
ensino básico no ano que se conclui e no ano transato seja 
superior à diferença registada nas médias nacionais; 

b) A diferença entre a média das
classificações obtidas nos exames do ensino secundário 
no ano que se conclui e no ano transato seja superior à 
diferença registada nas médias nacionais; 

c) Exista redução da percentagem de
alunos em abandono ou em risco  

de abandono escolar face ao ano transato; 

d) Exista redução da taxa de retenção
face ao ano transato ou manutenção deste caso seja zero. 

Cláusula 42.ª 

Incentivos à eficiência 

1 — Como incentivo à eficiência na 
gestão, acorda -se que o montante correspondente a 50 % 
do produto das poupanças geradas com a otimização dos 
recursos educativos existentes é partilhado pelo MEC 
para aplicação em ações e iniciativas na área da educação 
e formação nos termos dos números seguintes. 

2 — O Município e os AE decidem 
conjuntamente a aplicação dos 50 % do produto das 
poupanças prevista no número anterior. 

3 — Sem prejuízo do previsto no 
número seguinte, o incentivo à eficiência apenas é 
aplicável caso a maioria dos AE cumpram três das quatro 
metas de melhoria de desempenho e obtenham bons 
resultados escolares, conforme previsto na cláusula 
anterior. 

4 — No primeiro ano de vigência do 
Contrato, o incentivo à eficiência apenas é aplicável caso 
a maioria dos AE cumpram duas de três metas de 
melhoria de desempenho e obtenham bons resultados 
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escolares, por não aplicação do indicador de taxa de 
retenção. 

5 — Para efeitos do presente capítulo, 
a poupança traduz- se na redução da despesa global, 
decorrente da otimização dos recursos educativos 
existentes nos AE, desde que não se verifique diminuição 
dos resultados dos indicadores constantes na cláusula 
anterior. 

6 — Para efeitos da presente cláusula 
releva a despesa global incorrida com os AE que seja 
suportada diretamente pelo MEC ou financiada por este 
ao Município. 

7 — No final de cada ano escolar, é 
apurada a despesa global associada aos AE para posterior 
cálculo do diferencial desta com a referente ao ano 
escolar em que foi celebrado o Contrato. 

8 — O cálculo da eficiência e a 
despesa global são disponibilizados na plataforma 
eletrónica prevista na Cláusula 46.ª 

9 — No último trimestre de cada ano 
o MEC transfere o montante referido no n.º 1, cuja 
utilização é consignada às ações e iniciativas decididas 
nos termos do n.º 2. 

CAPÍTULO VIII 

Acompanhamento 
e avaliação 
do projeto-
piloto 

Cláusula 43.ª 

Designação e 
composição da 
Comissão de 
Acompanhamento 

1 — As Partes obrigam -se a 
constituir e manter em funcionamento uma Comissão de 
Acompanhamento, ao longo do período de vigência do 
Contrato. 

2 — A Comissão de 
Acompanhamento terá a seguinte composição: 

a) Três representantes/elementos 
designados pelo MEC, incluindo  

necessariamente a DGPGF e DGEstE; 

b) Um representante do membro do 
Governo responsável pelas au- 

tarquias locais; 

c) Dois representantes do Município; 

d) Os diretores dos AE. 

Cláusula 44.ª 

Competências da Comissão de 

Acompanhamento 1 — É da responsabilidade da 

Comissão de Acompanhamento: 

a) Acompanhar, numa lógica de proximidade, o 
desenvolvimento e  

a evolução do projeto-piloto objeto deste Contrato; 

b) Assegurar a relação institucional 
entre as Partes; 

c) Monitorizar o processo de 
levantamento dos bens móveis afetos às 
Infraestruturas Escolares transferidas ou a transferir 
através do presente  

Contrato, a realizar pelos AE até ao final do primeiro ano 
escolar; 

d) Propor a adoção de medidas tendo 
em vista os objetivos enuncia- 

dos na Cláusula 6.ª e sempre que se registe uma evolução 
negativa nas metas de melhoria de desempenho previstas 
na Cláusula 41.ª, atendendo também a indicadores como 
taxas de conclusão, comparação entre as classificações da 
avaliação sumativa interna e da avaliação sumativa 
externa e outros; 

e) Elaborar um relatório de progresso 
da execução do Contrato, com eventuais propostas e 
recomendações, a apresentar às Partes no prazo de 60 
dias após o final de cada ano letivo; 

f) Elaborar um relatório de avaliação 
do projeto-piloto no prazo estabelecido na Cláusula 
48.ª 

2 — No desenvolvimento da sua 
missão, a Comissão de Acompanhamento terá direito de 
acesso a toda a documentação relacionada com o 
desenvolvimento do projeto-piloto. 

3 — Cabe à DGEEC disponibilizar à 
Comissão de Acompanhamento, até ao dia 15 de agosto 
de cada ano, os dados relativos ao ano escolar transato. 

Cláusula 45.ª 

Funcionamento da Comissão de Acompanhamento 

1 — A Comissão de 
Acompanhamento é presidida por um dos representantes 
indicados pelo MEC. 

2 — A Comissão de 
Acompanhamento inicia as suas funções no prazo 
máximo de 20 dias após a entrada em vigor do presente 
Contrato. 

3 — A Comissão de 
Acompanhamento reúne a título ordinário no final de 
cada trimestre e extraordinariamente sempre que 
convocada por qualquer uma das Partes. 

4 — As reuniões a realizar nos termos 
do número anterior são convocadas por qualquer meio 
escrito pelo presidente da Comissão de 
Acompanhamento. 

5 — Nas deliberações da Comissão 
de Acompanhamento os membros têm os seguintes 
direitos de voto: 

a) Os representantes do MEC têm 1 
voto conjuntamente; 

b) O representante do membro do 
Governo responsável pelas autar- 

quias locais tem 1 voto; 

c) Os representantes do Município têm 
1 voto cada um; 

d) Os representantes dos AE 
abrangidos pelo Contrato têm 1 voto a  

exercer conjuntamente. 

Cláusula 46.ª 

Mecanismos de monitorização 

1 — O MEC disponibiliza ao 
Município o acesso a uma plataforma eletrónica com 
painel de controlo de indicadores relativos a alunos, 
turmas, pessoal docente e não docente que apresentam 
em tempo real os custos gerados ao nível dos AE 
abrangidos pelo Contrato e as transferências financeiras 
realizadas. 

2 — A plataforma eletrónica deve 
permitir um eficaz funcionamento do sistema de 
monitorização, nomeadamente: 

a) Possibilitar a disponibilização de 
toda a informação necessária ao  
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acompanhamento do projeto-piloto objeto deste Contrato; 

b) Assegurar a confidencialidade,
sendo que a informação só pode ser 

acedida ou tratada por utilizadores com permissão para 
tal; 

c) Disponibilizar a informação 
atempadamente aos utilizadores au- 

torizados; 

d) Permitir o registo da informação e a
sua permanente atualização  

tendo em vista a deteção atempada de eventuais desvios. 

3 — O MEC compromete- se a disponibilizar ao 
Município o link com user e a password de acesso à 
plataforma eletrónica. 

Cláusula 47.ª 

Avaliação externa dos AE 

1 — Os AE estão sujeitos à avaliação 
externa das escolas da responsabilidade da IGEC, 
designadamente ao nível dos resultados, da prestação do 
serviço educativo, da liderança e gestão. 

2 — Nos anos escolares de 2014 -
2015 e 2015- 2016, a IGEC realiza uma avaliação externa 
de cada AE. 

3 — Nas situações em que um AE 
tenha sido avaliado por aquele serviço no ciclo de 
avaliação iniciado no ano escolar 2011- 2012, ou 
posteriormente, não se realizará a avaliação prevista no 
número anterior, constituindo a avaliação externa já 
realizada como referencial para o presente Contrato. 

4 — No último ano de vigência do 
Contrato, a IGEC promove também uma avaliação 
externa de cada AE. 

5 — As Partes aceitam os resultados e 
conclusões constantes dos relatórios elaborados pela 
IGEC com efeitos na avaliação do Contrato. 

Cláusula 48.ª 

Avaliação do projeto-piloto 

Até ao final do último ano escolar objeto deste 
Contrato, as Partes procedem à avaliação dos resultados 
alcançados. 

CAPÍTULO IX 

Disposições finais 

Cláusula 49.ª 

Deveres de informação 

1 — Cada uma das Partes informa a 
outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na 
execução do Contrato, de acordo com a boa-fé. 

2 — Em especial, cada uma das 
Partes avisa de imediato a outra de quaisquer 
circunstâncias, constituam ou não força maior, que 
previsivelmente impeçam o cumprimento ou o 
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas 
obrigações. 

3 — No prazo de 10 (dez) dias após a 
ocorrência de tal impedimento, a Parte informa a outra 
do tempo ou da medida em que previsivelmente será 
afetada a execução do Contrato. 

Cláusula 50.ª 

Alterações normativas e casos de força maior 

1 — As alterações legislativas e 
regulamentares aprovadas durante a execução do 
presente Contrato e casos de força maior que impliquem 
um aumento de encargos financeiros para o Município 
com o exercício das competências delegadas neste 
Contrato, são da responsabilidade do MEC, que se 
compromete a realizar a respetiva adequação às 
transferências financeiras a efetuar para o Município. 

2 — Para efeitos do número anterior, 
entendem -se por casos de força maior as circunstâncias 
que agravem os encargos financeiros para o Município 
pelas competências delegadas neste Contrato, que sejam 
integralmente alheias à sua vontade, que aquele não 
pudesse conhecer ou prever à data da celebração do 
Contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente 
exigível contornar ou evitar. 3 — Não constituem força 
maior, designadamente: 

a) Eventos que estejam ou devam estar
cobertos por seguros; 

b) Incêndios ou inundações com
origem nas instalações do prestador de serviços cuja 
causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 
negligência sua ou ao incumprimento de normas de 
segurança. 

Cláusula 51.ª 

Comunicações 

Sem prejuízo da possibilidade de substituição a todo o 
tempo pelas Partes, para efeito das comunicações a efetuar 
no âmbito do Contrato, indicam as Partes os seguintes 
representantes, endereços e meios de contacto: 

Nome: … 

Chefe da Divisão de Educação 

Praça …… 

Nome: …. 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira 

Praça… 

a) Lourdes Curto

Chefe de Divisão da Direção-Geral Planeamento e 
Gestão Financeira do Ministério da Educação 

Avenida 24 de Julho, n.º 134, 3.º andar, 1399 -
029 Lisboa Tel: 213 949 200 

b) Carolina Arenga

Direção-Geral das Autarquias Locais 

Rua Tenente Espanca, n.º 22, 1050 -
223 Lisboa Tel.: 213 133 000 

Cláusula 52.ª 

Alterações ao Contrato 

1 — O Contrato poderá ser revisto sempre que ocorram 
motivos que justifiquem a sua alteração, nomeadamente: 

a) Alteração dos pressupostos ou das 
condições em que se baseou a sua celebração; 

b) A revisão seja indispensável para
adequar o Contrato aos objetivos 

pretendidos; 

c) Alterações legislativas de caráter
específico com impacto di- 

reto e relevante no desenvolvimento do projeto-piloto 
objeto deste  

Contrato; 
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d) Por proposta fundamentada de 
qualquer uma das Partes e aceite pela outra, e com base 
nos relatórios produzidos pela Comissão de 
Acompanhamento, conforme o referido na alínea e) do 
n.º 1 da Cláusula 44.ª 

e) Em qualquer outro caso em que haja 
consenso entre as Partes. 

2 — Quaisquer alterações ao Contrato constarão de 
aditamentos assinados por ambas as Partes e publicados 
no Diário da República. 

Cláusula 53.ª 

Resolução do Contrato 

1 — Sem prejuízo dos fundamentos gerais de 
resolução do Contrato, este pode ser resolvido por 
qualquer das Partes nos seguintes casos: 

a) Incumprimento definitivo das 
obrigações contratuais por facto  

imputável a uma das Partes; 

b) Por razões de interesse público 
devidamente fundamentado; 

c) Por vontade expressa de ambas as 
Partes. 

2 — Constitui ainda fundamento de 
resolução do Contrato pelo MEC a verificação de uma 
tendência de evolução negativa nos indicadores 
constantes na Cláusula 41.ª 

3 — A resolução do Contrato nos 
termos do número anterior é comunicada pelo MEC ao 
Município por escrito, no prazo mínimo de 90 dias de 
antecedência e com efeitos no final do ano letivo em 
curso. 

4 — A resolução do Contrato fundada 
em incumprimento definitivo pelo MEC das obrigações 
contratuais de realização de transferências financeiras é 
comunicada pelo Município ao MEC por escrito, com a 
antecedência mínima de 60 dias relativa à data em que 
produz efeitos. 

5 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 

3 e 4, a resolução do Contrato determina a cessação da 
delegação de competências do MEC no Município, 

produzindo efeitos no último dia do ano letivo em curso 
na data da resolução. 

Cláusula 54.ª 

Entrada em vigor 

1 — Sem prejuízo no disposto nos 
números seguintes, o presente Contrato entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua outorga. 

2 — Produzem efeitos e iniciam- se 
no primeiro dia do segundo mês após assinatura do 
Contrato: 

a) A delegação das competências do 
MEC no Município ao abrigo  

do presente Contrato; 

b) O exercício pelo Município das 
competências delegadas; 

c) A transferência do pessoal não 
docente para o Município; 

d) A transferência da titularidade das 
infraestruturas escolares prevista  

no n.º 1 da Cláusula 16.ª; 

e) As transferências financeiras do 
MEC para o Município ao abrigo do presente Contrato. 

Cláusula 55.ª 

Publicação 

O Contrato e respetivos anexos, que dele fazem parte 
integrante, são publicados no Diário da República. 

Este Contrato é feito aos 18 dias do mês de maio de 
2015 em três vias de igual teor e forma, as quais, depois 
de lidas e aprovadas pelos Outorgantes, foram rubricadas 
e assinadas por estes. 

18 de maio de 2015. — O Ministro Adjunto e 

do Desenvolvimento Regional, Luís Miguel Poiares 

Pessoa Maduro. — O Ministro da Educação e Ciência, 

Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato. — O Presidente da 

Câmara Municipal 
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