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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo central conhecer a perspetiva do município de Almada 

sobre o seu papel no processo de reordenamento da rede escolar (RRE) do concelho, entre 

2010 e 2013.  

 

Neste estudo, a política é entendida numa perspetiva de ação pública, isto é, o estudo da 

política não se restringe à ação do Estado e à sua administração central, mas inclui o 

resultado das interações das autoridades públicas com múltiplos atores de diversos níveis de 

decisão.  

 

Para captar o modo como as autarquias concebem o seu papel no processo de reordenamento 

da rede, recorremos à teoria da regulação social, proposta por Reynaud (1989). Entende-se 

a regulação de controlo como aquela que é produzida pelo Estado nas instâncias da 

administração central e a regulação autónoma o modo como essas tentativas de orientação 

da ação são recebidas, interpretadas e reconstruídas pelos atores sociais. É da relação entre 

estes dois tipos de regulação, que nasce a regulação conjunta, fruto de negociação entre os 

atores que buscam maior autonomia e os que visam o exercício de uma regulação de controlo 

(Reynaud, 2003). O trabalho empírico foi orientado de modo a evidenciar o modo como as 

orientações produzidas pela administração central, no que respeita ao processo de 

reordenamento da rede escolar, foram recebidas e interpretadas pelo município. 

 

A investigação, de caráter qualitativo, descritivo e interpretativo, aproxima-se de um estudo 

de caso, com recurso à análise documental e à realização de entrevistas a técnicos e altos 

responsáveis do Departamento de Educação do Município de Almada. Para a análise dos 

dados recorreu-se ao quadro de análise proposto por Delvaux e Mangez (2008) descrevendo 

a interação do município, a partir de dois eixos de (inter)ação: a reação e a adaptação. Os 

resultados deste estudo indicam a existência de fenómenos de uma regulação autónoma por 

parte do município, mas que se assume como centralmente condicionada. 

 

Palavras- chave: Ação Pública, Regulação, Reordenamento da Rede Escolar, Município, 

Agrupamentos de Escolas. 
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ABSTRAT 

 
The present study was aimed at knowing the perspective of the municipality of Almada on 

their role in the reorganization of the school network process (RRE) of the county between 

2010 and 2013. 

In this study, the policy is understood in a public action perspective, that is, the study of 

politics is not limited to state action and its central administration, but includes the result of 

the interactions of public authorities with multiple actors of different decision-making levels. 

To capture the way the authorities conceive their role in the reorganization of the network 

process, used the theory of social regulation, proposed by Reynaud (1989). Means the slider 

such as that produced by the State in the bodies of the central government and the 

autonomous regulation how these attempts to action orientation are received, interpreted and 

reconstructed by social actors. It is the relationship between these two types of regulation, 

which rises to joint regulation, trading fruit among the actors who seek greater autonomy 

and those designed to exercise a control regulation (Reynaud, 2003). The empirical work 

was oriented to highlight how the guidelines produced by the central government with regard 

to the school network reorganization process have been received and interpreted by the 

municipality. 

The research, qualitative, descriptive and interpretative character, approaches a case study, 

using the document analysis and interviews with technical and senior officials of the 

Department of the Municipality of Almada Education. For the analysis of the data was 

appealed to the analytical framework proposed by Delvaux and Mangez (2008) describing 

the municipality of interaction, from two axes of (inter) action: the reaction and adaptation. 

The results of this study indicate the existence of phenomena of an autonomous regulation 

by the municipality, but which are assumed as centrally conditioned. 

 

Key words: Public Action, Regulation, Reorganization of School Network, Municipality, 

School Groups. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo central conhecer a perspetiva do município de 

Almada sobre o seu papel no processo de reordenamento da rede escolar (RRE) do 

concelho, entre 2010 e 2013.  

 

O interesse por esta temática justifica-se por motivos de ordem social, política e 

académica. Do ponto de vista social e político, importa referir que o reordenamento da 

rede escolar tem estado presente na agenda das políticas educativas nos últimos anos. Um 

indicador dessa presença tem sido a publicação de legislação sobre esta matéria; neste 

plano, destaca-se a obrigatoriedade, desde 2010, de agregação de agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas de escolas (Despacho n.º 12955 de 12 de agosto de 2010 

e Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril). Estas alterações recentes têm gerado 

contestação por parte de diversos atores, que apontam críticas quer sobre os fundamentos 

da política pública de reordenamento da rede, quer sobre o modo como este processo tem 

vindo a ser promovido por parte das autoridades públicas. Entre estes atores destacam-se 

diretores de agrupamentos, professores, funcionários não docentes, pais e encarregados 

de educação, alunos, associações de pais, sindicatos, municípios e Conselho Nacional de 

Educação1.  

 

                                                           
1 Uma manifestação desse descontentamento é o testemunho de Albino Almeida, Presidente da Confederação de 

Associação de Pais (CONFAP), datado de 2010, “critica a rapidez com que a decisão foi tomada e denuncia ainda 

pressões para que a intenção do Governo seja posta em prática”, lamentando que “os diretores das escolas não tenham 

sido ouvidos”, considerando que, “caso a criação de mega agrupamentos vá para a frente, a reorganização do sistema 

educativo volta à estaca zero.” (Diário Digital, 2010). Recorde-se que já em Julho do mesmo ano, a Associação 

Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, afirma que “o processo foi apressado e mal conduzindo, 

lamentando ainda não ter sido ouvida” (Idem). 
 

Outro exemplo de contestação foi o recurso à justiça, por duas Juntas de Freguesia: “ O Tribunal Central Administrativo 

do Sul (TCAS) aceitou uma providência cautelar interposta por duas juntas de freguesia do concelho de Leiria contra 

o MEC para suspensão de uma fusão de escolas. Joaquim Pinheiro, presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina 

da Serra, garante que a agregação em causa não cumpre a lei e põe em causa um projeto educativo "de sucesso"” 

(Educare, 2013).  
 

Outras iniciativas se verificaram, desde vigílias nas escolas a protestos públicos, algumas delas com intervenção da 

PSP, contando com o apoio de diversos atores educativos, passando por comunicações públicas por diversas entidades 

tais como Câmaras Municipais, sindicatos, associações de pais, professores ou outros profissionais da educação. 
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A polémica e o debate em torno das políticas de reordenamento da rede escolar em 

Portugal não é propriamente uma novidade. Recuando à década de noventa, Azevedo 

(1994) afirmava que o Ministério de Educação tinha receio de agarrar a problemática do 

reordenamento da Rede Escolar, referindo ser “um dossier que anda nas mãos dos 

sucessivos ministros mas, de tão quente que é, passa de mão em mão”. O mesmo autor 

acrescentava ainda que: 

 

“(…) A tarefa, como já referi, tem incidências sociais e culturais bastante profundas, e é 

por isso, complexa. Os atores em jogo são vários e estão atentos. Se a decisão fosse 

redutível à ordem burocrática já estava tomada há dez anos. Aliás vários despachos foram 

publicados, consignando orientações diversas e precisas. Mas nunca foram cumpridas. O 

bom senso, apesar de tudo, tem evitado a aplicação das soluções autoritárias e burocráticas. 

Ainda bem.” (Azevedo, 1994: 54). 

 

Do ponto de vista académico, importa referir alguns estudos que incidem sobre o processo 

de criação de agrupamentos, horizontais, nomeadamente sobre o ensino pré-escolar e o 

1.º ciclo, ou ainda, sobre o início de verticalização dos agrupamentos, aquando da junção 

do ensino básico e 1.º ciclo com o 2.º e 3.ºciclos (ver, por exemplo, Lima, 2004; Lopes, 

2012; Santos, 2011; Tavares, 2009). A intervenção das autarquias na educação em 

Portugal tem sido trabalhada por vários autores (ver, por exemplo, Adão e Magalhães, 

2013; Baixinho, 2011; Barroso, 2013; Carvalho, 2012; Cruz, 2012; Fernandes, 2004; 

Ferreira, 2005; Formosinho et al, 2010; Pinhal, 2006 e 2012; Martins, 2011).  

 

Contudo, são ainda escassos os estudos relativos ao papel dos municípios no processo de 

reordenamento da rede escolar (ver, por exemplo, Teixeira, 2014). Assim, com este 

trabalho, pretende-se dar um contributo para compreender a perspetiva do município na 

política pública de RRE, nomeadamente, de que forma recebe e (re)interpreta as 

orientações da administração central sobre o seu papel nesse processo. Este objetivo 

decorre de uma concetualização das políticas públicas que não se restringe à ação da 

administração central, mas que entende as políticas como o resultado da interação entre 

diversos atores e das respetivas dinâmicas geradas entre eles.  
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Na aceção de Commaille (2004), as políticas são entendidas numa perspetiva de ação 

pública, adotando-se uma abordagem 

 

“em que são tidas em conta, simultaneamente, as ações das instituições públicas e as de 

uma pluralidade de atores, públicos e privados, provenientes tanto da sociedade civil como 

da esfera estatal, agindo em conjunto, em múltiplas interdependências, não só ao nível 

nacional, mas também local e eventualmente supranacional, para produzirem formas de 

regulação das atividades coletivas (Commaille, 2004: 413). 

 

No mesmo sentido, Fontoura (2008) defende que o estudo das políticas públicas deve 

incluir os processos que se encontram antes da tomada de decisão política formal, assim 

como a elaboração das agendas políticas, as expectativas e exigências da população ou a 

antecipação e gestão que os projetos suscitam. Para a autora, esta abordagem prevê “a 

ativação de redes de atores que constroem a configuração decisional, formal ou informal, 

e o desenvolvimento de fases sucessivas de um processo, feito de interdependências, em 

diferentes níveis institucionais” (Fontoura, 2008:5). 

 

É neste enquadramento que o estudo recorre ao conceito de regulação, na medida em que 

envolve o estudo quer sobre “os modos como são produzidas e aplicadas as regras que 

orientam a ação dos atores”, quer sobre os modos como esses mesmos atores se apropriam 

delas e as transformam” (Barroso, 2006: 12).  

 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. No capítulo I são retratadas as 

alterações recentes no quadro legal acerca do RRE entre 2010 e 2013, assim como as 

competências dos municípios nesse domínio. No capítulo II é feito o enquadramento 

teórico em que a política é analisada numa perspetiva de ação pública, a partir da qual 

articulamos os conceitos de ação pública e regulação, centrais no estudo das políticas 

públicas de educação. A partir desta linha analítica apresentamos a formulação da 

problemática e as questões de partida. O capítulo III é reservado à metodologia, onde são 

esplanadas a estratégia geral de investigação, as técnicas de recolha e análise dos dados.  

A apresentação e análise dos dados recolhidos no capítulo IV visam a descrição do 

processo de RRE em Almada, de 2010 a 2013 e expõe a perspetiva da Câmara Municipal 

de Almada face ao RRE, assim como o seu papel no decurso deste processo. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais no capítulo VI.  
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CAPÍTULO I  

OS MUNICÍPIOS E AS POLÍTICAS PUBLICAS  

DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 

  
Neste capítulo serão analisadas as alterações sentidas no plano normativo no âmbito da 

política educativa de reordenamento da rede escolar, assim como as competências dos 

municípios neste domínio. A introdução ao capítulo merece duas notas. Em primeiro 

lugar, adota-se a definição de rede escolar próxima àquela que está prevista no Decreto-

Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro:  

“ 1 — Entende-se por «rede educativa» a configuração da organização territorial dos 

edifícios escolares, ou dos edifícios utilizados em atividades escolares, afetos aos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, visando a sua 

adequação às orientações e objetivos de política educativa, nomeadamente os que se 

referem à utilização mais eficiente dos recursos e à complementaridade das ofertas 

educativas, no quadro da correção de desigualdades e assimetrias locais e regionais, por 

forma a assegurar a igualdade de oportunidades de educação pré-escolar e de ensino a todas 

as crianças e alunos. 
 

2 — A necessidade da adequação, em permanência, da oferta educativa, nomeadamente a 

que decorre das alterações da procura, em termos qualitativos e quantitativos, e do estado 

físico dos edifícios, obriga a um processo anual de apreciação e ajustamento da rede 

educativa.” 

 

Em segundo lugar, num estudo que entende as políticas numa aceção de ação pública, a 

descrição sobre o enquadramento jurídico-normativo sobre o processo de reordenamento 

da rede escolar justifica-se como uma parte importante, embora não exclusiva, para a 

fabricação desta política pública. Não se pretende fazer um mapeamento exaustivo da 

legislação publicada, mas uma identificação daquelas que foram consideradas as peças 

legislativas mais relevantes em matéria de rede escolar.  

O capítulo está organizado em três tópicos. O primeiro tópico é dedicado à evolução 

recente do quadro legal e das medidas no reordenamento da rede escolar. O segundo 

tópico diz respeito à descrição das competências dos municípios no que diz respeito à 
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rede escolar. Finalmente, no terceiro tópico são mobilizados os conceitos de 

descentralização e territorialização como particularmente adequados para dar conta da 

crescente importância dos municípios no estudo das políticas públicas.  

 

1. Evolução do quadro legal e medidas recentes no reordenamento da rede escolar  

Os primeiros agrupamentos de escolas em Portugal foram criados a partir do ano letivo 

de 1997/1998. Esta iniciativa decorreu da publicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 

de maio, que definia um novo regime de autonomia e gestão dos estabelecimentos de 

ensino e previa a constituição de Agrupamentos de Escolas. Com este quadro legislativo, 

a administração central pretendia reorganizar a rede escolar, justificando a medida com 

vista a uma valorização das políticas educativas locais, mediante a participação dos 

diversos atores educativos e respetiva partilha das responsabilidades, tal como se pode ler 

no seguinte excerto do diploma:  

 

“Prevê-se igualmente o desenvolvimento de estratégias de agrupamento de escolas 

resultantes das dinâmicas locais e do levantamento rigoroso das necessidades educativas, 

designadamente através de cartas escolares concelhias. (…) A conceção de uma 

organização da administração educativa centrada na escola e nos respetivos territórios 

educativos tem de assentar num equilíbrio entre a identidade e complementaridade dos 

projetos, na valorização dos diversos intervenientes no processo educativo, 

designadamente professores, pais, estudantes, pessoal não docente e representantes do 

poder local. Trata-se de favorecer decisivamente a dimensão local das políticas educativas 

e a partilha de responsabilidades (Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio).” 

 

Entre a legislação publicada com relevância para esta temática, destacamos a Lei n.º 

159/99 de 14 de setembro, que “estabelece o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais”, delimitando “a intervenção da administração 

central e da administração local, concretizando os princípios da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local”. A sua relevância prende-se com a 

atribuição de competências no domínio da educação, consagradas no artigo 19.º2, das 

                                                           
2 O artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro define ainda como competências municipais: a) Assegurar os 

transportes escolares; b) Assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino 
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quais salientamos a participação no planeamento e na gestão dos equipamentos 

educativos, a construção e manutenção dos estabelecimentos de ensino de educação pré-

escolar e básico, a elaboração da carta escolar a integrar nos planos diretores municipais 

e a criação dos conselhos locais de educação. 

Em 2008, o Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril define o Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão das Escolas e abre espaço para a constituição de unidades 

orgânicas de maior dimensão, por agregação, conforme estabelece o artigo 7.º: 

 

“Para fins específicos, designadamente para efeitos da organização da gestão do currículo 

e de programas, da avaliação da aprendizagem, da orientação e acompanhamento dos 

alunos, da avaliação, formação e desenvolvimento profissional do pessoal docente, pode a 

administração educativa, por sua iniciativa ou sob proposta dos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas, constituir unidades administrativas de maior dimensão por 

agregação de agrupamentos e escolas não agrupadas (Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril).”  

 

Dois anos mais tarde, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de junho, 

tornou o processo de reordenamento da rede escolar como obrigatório, designadamente 

no que se refere à constituição de agrupamentos de escolas. Esta determinação foi 

justificada pela administração central nos seguintes termos: 

“Em primeiro lugar, visa -se adaptar a rede escolar ao objetivo de uma escolaridade de 12 

anos para todos os alunos. Em segundo lugar, pretende-se adequar a dimensão e as 

condições das escolas à promoção do sucesso escolar e ao combate ao abandono. E, 

finalmente, em terceiro lugar, promover a racionalização dos agrupamentos de escolas, de 

modo a favorecer o desenvolvimento de um projeto educativo comum, articulando níveis 

e ciclos de ensino distintos.” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de 

junho).  

 

A mesma Resolução previa ainda o encerramento de todos os estabelecimentos públicos 

do 1.º ciclo do ensino básico que funcionem com menos de 21 alunos, até ao final do ano 

                                                           
básico; c) Garantir o alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico, como alternativa ao transporte escolar, 

nomeadamente em residências, centros de alojamento e colocação familiar; d) Comparticipar no apoio às crianças da 

educação pré-escolar e aos alunos do ensino básico, no domínio da ação social escolar; e) Apoiar o desenvolvimento 

de atividades complementares de ação educativa na educação pré-escolar e no ensino básico; f) Participar no apoio à 

educação extraescolar; g) Gerir o pessoal não docente de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico (Lei n.º 

159/99, de 14 de setembro). 
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letivo de 2010/2011, com a justificação de que escolas com dimensão reduzida 

“prejudica[m] o sucesso escolar dos seus alunos” (idem). 

A Resolução determina também que o processo de extinção de escolas seja articulado e 

negociado com os municípios, nomeadamente a nível de calendarização de encerramento 

e de adoção de mecanismos adequados a assegurar estabelecimentos escolares 

alternativos e redes de transporte escolar para os alunos envolvidos na extinção de 

escolas:  

 

“Este processo de reorganização da rede escolar deve continuar a ser realizado em 

articulação e negociação com os municípios envolvidos e com a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, especialmente no sentido de garantir que são asseguradas as 

melhores alternativas, de que é montada uma rede de transporte escolar adequada e de 

definir a calendarização dos encerramentos de estabelecimentos, nos termos desta 

resolução” (idem). 

 

A Portaria n.º 1181/2010 de 16 de novembro avançou com a definição dos procedimentos 

de criação, alteração e extinção de agrupamentos de escolas e de estabelecimentos da 

educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário da rede pública do 

Ministério da Educação3. Estes critérios definem que a apresentação de propostas de 

criação de agrupamentos de escolas e de estabelecimentos de ensino “compete, no caso 

de criação de agrupamentos de escolas, às [então] direções regionais de educação 

(DRE)4” e “no caso de criação de estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino 

básico e do ensino secundário, às DRE e aos municípios”. 

 

                                                           
3  Sensivelmente um mês depois, a Resolução de Ministros n.º 101-A/2010, publicada a 27 de dezembro, vem 

concretizar um conjunto de medidas de consolidação e controlo orçamental que integram a estratégia de correção 

estrutural do défice e da dívida pública, estratégia essa subjacente ao Orçamento do Estado para 2011 e ao Programa 

de Estabilidade e Crescimento, refletindo os resultados de algumas das medidas tomadas no âmbito da educação, 

nomeadamente a nível da reorganização da rede escolar. Esta planificação pode ser consultada, em termos de medidas, 

resultados e prazo de concretização, conforme se pode consultar, em Diário da República.  
4 Desde 31 de Dezembro de 2012, com a extinção das Direções Regionais de Educação e a criação da Direção Geral 

de Estabelecimentos Escola. A DGEstE é um serviço central de administração direta do Estado dotada de autonomia 

administrativa e dispõe de cinco unidades orgânicas desconcentradas, de âmbito regional com a designação de Direção 

de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, 

Direção de Serviços Região Alentejo e Direção de Serviços Região Algarve, sediadas, respetivamente, no Porto, 

Coimbra, Lisboa, Évora e Faro. Estas Direções de Serviços das Regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo 

e Algarve são dirigidas por delegados regionais de educação. 
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Ainda a este respeito acrescenta que no primeiro caso, a consulta dos Municípios e a 

possibilidade de serem ouvidos outros elementos da comunidade educativa: 

 

“2 — Quando da iniciativa das DRE, a apresentação de propostas de criação de 

agrupamentos e de estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino 

secundário é precedida de consulta aos municípios cujos territórios sejam abrangidos, 

podendo ainda ser ouvidos outros elementos da comunidade educativa. 

3 — Quando da iniciativa dos municípios, as propostas de criação de estabelecimentos da 

educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário são dirigidas ao diretor 

regional de educação territorialmente competente (Portaria n.º 1181/2010, de 16 de 

novembro).” 

 

No ano seguinte, é publicado o Despacho n.º 4463/2011, de 11 de março, que previu a 

possibilidade de se constituir unidades administrativas de maior dimensão, por agregação 

de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, alegando a necessidade de garantir 

o trabalho de proximidade com os municípios, nas matérias relativas à gestão da rede 

escolar. Salientando a importância de uniformizar os procedimentos inerentes ao RRE, o 

documento esclarece os elementos que as propostas de agregação de agrupamentos de 

escolas devem conter: 

 

“a) Finalidades da agregação dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

b) Escolas a integrar no agrupamento resultante da agregação, com indicação dos respetivos 

níveis e ciclos de educação e ensino ministrados; 

c) Escola prevista para acolher a sede do agrupamento resultante da agregação, onde 

funcionarão os órgãos de direção, administração e gestão.” 

 

Acerca das propostas de agregação de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 

o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, previa que a iniciativa podia partir das antigas 

DRE, entretanto extintas, ou, dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. A 

decisão sobre aprovação das agregações competia ao ministro da educação, mediante 

parecer prévio do serviço com competência em matéria de coordenação do planeamento 

da rede escolar. Sempre que a iniciativa partisse dos Agrupamentos e das Escolas, as 

propostas de agregação eram dirigidas ao diretor regional de educação, territorialmente 

competente, após consulta aos municípios. 



Joana Cardoso Lopes, O Reordenamento da Rede Escolar na perspetiva dos municípios: um estudo na 
Câmara Municipal de Almada (2010-2013), IEUL, 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 9 

O prazo para a conclusão do processo de reordenamento da rede escolar foi fixado para o 

final do ano letivo 2012/13, mediante a publicação do Despacho n.º 5634-F2012, de 26 

de abril de 2012. 

O Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, vem reafirmar a intensão de se proceder à 

reorganização da rede escolar, através do agrupamento e agregação de escolas, conforme 

se pode ler um dos parágrafos do texto introdutório: 

“Por outro lado, pretende-se também à reorganização da rede escolar através do 

agrupamento e agregação de escolas de modo a garantir e reforçar a coerência do projeto 

educativo e a qualidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar 

que o integram, bem como a proporcionar aos alunos de uma dada área geográfica um 

percurso sequencial e articulado e desse modo, favorecer a transição adequada entre os 

diferentes níveis e ciclos de ensino.” (Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho) 

 

Este processo não foi isento de controvérsia, tal como mencionado na Introdução, tendo 

desencadeado debates sobre os fundamentos e modo de operacionalização desta política 

junto dos próprios atores das instâncias de decisão formal. Nestes, em particular, 

destacam-se as recomendações emitidas pela Assembleia da República, em reação à 

publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010 de 14 de junho. 

Traduzidas na publicação de diversas recomendações dirigidas ao Governo, quanto à 

forma como o processo deveria ser conduzido, a 11 de agosto, é publicado em Diário da 

República:  

 

 A Resolução da Assembleia da República n.º 92/2010, que recomenda ao Governo que 

proceda a uma reavaliação do reordenamento da rede escolar, estabelecida pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, de 14 de junho; 

 A Resolução da Assembleia da República n.º 93/2010, que recomenda a definição de 

critérios para o reordenamento do parque escolar do 1.º ciclo do ensino básico;  

 A Resolução da Assembleia da República n.º 94/2010, que recomenda a criação de 

uma carta educativa nacional e a suspensão da aplicação da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 44/2010, de 14 de junho, que define os critérios de reordenamento da 

rede escolar;  
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 Resolução da Assembleia da República n.º 95/2010, que recomenda ao Governo 

critérios de qualidade no RRE, salientando que o processo de reorganização da rede 

de escolas do pré-escolar e dos ensinos básico e secundário seja programado ao longo 

do próximo ano letivo mediante consulta, negociação direta e consensualização entre 

o ME e as comunidades educativas. Esta Resolução defende ainda que as propostas de 

encerramento de escolas do 1.º ciclo se baseiem em critérios que tenham em conta a 

qualidade das escolas e do seu serviço educativo.  

 

Em 2011 o Conselho Nacional de Educação (CNE) manifestou-se relativamente aos 

critérios adotados para o RRE em curso, com a publicação da Recomendação n.º 4/2011 

de 26 de abril, onde emitiu algumas sugestões acerca da dimensão das escolas e da 

constituição de agrupamentos. Assim, pode-se ler acerca da dimensão das escolas que 

“não deve ultrapassar, em nenhum caso, o número de alunos que descaracterize a 

comunidade escolar, a sua participação no projeto educativo de escola ou ponha em causa 

o desenvolvimento pessoal e educativo das crianças e jovens”. Sobre a constituição de 

agrupamentos apelou ao reconhecimento da “participação efetiva dos parceiros 

privilegiados nas decisões que à educação dizem respeito, em consonância com o que a 

lei determina” enquanto elemento essencial “à obtenção de acordos sólidos relativos ao 

reordenamento da rede escolar e à construção de um novo ordenamento local” (idem). 

 

No ano seguinte, em 2012, o CNE aprovou uma nova recomendação sobre questões 

relativas à autonomia e gestão das escolas, onde se incluem referências ao processo de 

RRE em curso, assim como às novas responsabilidades previstas para a administração 

local (Recomendação n.º 7/2012, de 22 de outubro, do Conselho Nacional de Educação). 

Assim, no seguimento de um subtítulo designado“ a criação de mega-agrupamentos” 

pode-se ler: 

 

“A recente criação de agrupamentos de grande dimensão, no mesmo quadro de muito débil 

definição política acerca da autonomia que se pretende para as escolas portuguesas, tem 

vindo a criar problemas novos onde eles não existiam: reforço da centralização burocrática 

dentro dos agrupamentos; aumento do fosso entre quem decide e os problemas concretos a 

reclamar decisão, com a criação de novas hierarquias de poderes subdelegados; existências 
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de vários órgãos de gestão que nunca se encontram nem se articulam entre si; 

sobrevalorização da gestão administrativa face à gestão autónoma das vertentes 

pedagógicas. Tudo isto fragiliza ainda mais a já frágil autonomia e deixa pela frente o 

reforço do cenário único e salvador do caos: a recentralização do poder na administração 

central, agora reforçada na sua capacidade de controlo de tudo e todos, pelas novas 

tecnologias (Recomendação n.º 7/2012, de 22 de outubro, do Conselho Nacional de 

Educação).” 

 

Ainda acerca do reordenamento da rede escolar, é ainda acrescentado em tom crítico que: 

 

“Os mega-agrupamentos constituem, até ao momento, um caminho de reforço do controlo 

e não da autonomia das escolas/agrupamentos de escolas, uma via que paulatinamente 

retira liberdade e capacidade de ação aos diretores e aos parceiros locais da educação. Ao 

concentrar, descentra-se e desfoca-se a ação nuclear dos dirigentes das escolas: melhorar 

cada dia os processos de ensino e os resultados das aprendizagens. Vários diretores de 

escolas/agrupamentos de escolas testemunharam no CNE que se sentem cada vez mais sós 

e que este isolamento tem crescido com o encaminhamento de todo o conjunto de relações 

entre os níveis central e local para o frio e impessoal mundo da eletrónica (Recomendação 

n.º 7/2012, de 22 de outubro, do Conselho Nacional de Educação). 

 

Por outro lado, o CNE adverte que “no mundo empresarial, onde o assunto está mais 

estudado, os processos de fusão entre instituições com culturas diferentes são muito 

complexos e lentos.” Desta forma, “seria vantajoso que se acompanhasse muito de perto 

estes processos, tendo em vista concentrar sobretudo aquilo que é de pendor 

administrativo e que pode ganhar escala e descentrar o que requer acompanhamento 

pedagógico e educativo de muita proximidade (idem). ” 

 

 

2. Competências dos municípios no domínio da rede escolar 

 

Os municípios são pessoas coletivas públicas de população e território, dotados de 

autonomia administrativa e financeira face à administração central (Pinhal, 2006). Estes 

órgãos de soberania são detentores de competências própria em diversos setores, entre 

eles a Educação, e a sua intervenção “decorre do aumento da autonomia local consagrado 

nas leis superiores da República aprovadas depois da revolução de 1974.” (Pinhal, 2012: 

103). De fato, apesar de uma tradição centralizadora na administração do Estado em 
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Portugal, desde a década de setenta que se assiste a um aumento progressivo das 

competências dos municípios portugueses no domínio da educação 5 , fenómeno 

particularmente visível durante a década de noventa. 

“ Em meados da década de 90 verifica-se, finalmente, uma certa alteração da situação, 

com algumas iniciativas legislativas acentuando a intervenção autárquica, no meio de 

declarações políticas favoráveis à descentralização e ao que se designava por 

“territorialização das políticas educativas” (idem:253). 

 

De acordo com a classificação de Pinhal (idem: 254), existem três tipos de competências 

em matéria de educação dos municípios. São elas: 

 Competências relacionadas com a construção e gestão de equipamentos e 

serviços, uma das competências mais antigas dos municípios. “A única 

competência educacional dos municípios era a construção, conservação e 

manutenção das escolas primárias, mas ainda assim, com subsídios provenientes 

caso a caso do governo central (idem:103). 

 

 Competências associadas com o apoio aos alunos e aos estabelecimentos de 

educação e ensino; 

 

 Competências de conceção e o planeamento do sistema educativo local, “que 

assumem uma importância política maior, já que respeitam à intervenção 

municipal em aspetos de definição e planeamento prospetivo do sistema” (idem, 

2006:254). Abrangida por este tipo de competências encontra-se quer a 

                                                           
5 Na década de 70 assistiu-se à aprovação da primeira Lei das Finanças Locais (Lei n.º 1/77, de 6 de janeiro), ampliando 

as perspetivas de intervenção em diferentes domínios, entre os quais a Educação, enquanto na década seguinte, o 

panorama foi de maior definição dos contornos legais da intervenção municipal no campo da educação, que iriam 

perdurar ao longo dos anos, nomeadamente com a publicação dos seguintes diplomas: 

Decreto-Lei n.º 77/84 (Define o regime de delimitação e coordenação das atividades das administrações central e local 

em matéria de investimentos, atribuindo às Camaras Municipais competências concretas, implicando despesas 

consideráveis nos domínios da construção e equipamento de escolas do ensino pré-escolar e básico, da ação social 

escolar e transporte escolar, criação de equipamentos para educação de adultos, organização de atividades de ocupação 

dos tempos livres e da juventude escolar); Decreto-lei n.º 100/84 (Fixou as atribuições de competências das autarquias 

locais e dos seus órgãos, atribuindo aos municípios as intervenções que dizem respeito aos “ interesses próprios, comuns 

e específicos das populações locais em diversos domínios, entre os quais entre a da educação e o do ensino) e a Lei de 

Bases do Sistema Educativo de 1986 (não alterou significativamente a legislação anterior, colocando-as em pé de 

igualdade com outros parceiros locais na promoção de certas atividades educativas, como a educação pré-escolar, a 

educação especial, a formação profissional, ou, a educação extra-escolar). 
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elaboração da carta escolar, quer o CME, tornadas, ambas, obrigatórias a partir do 

Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro, mas como uma prática anterior à sua 

obrigatoriedade. No caso das cartas educativas, as antigas cartas escolares, e no 

caso dos CME, que anteriormente eram designados por Conselhos Locais de 

Educação (idem, 2012: 323). 

 

Ao longo da década de noventa, um novo conjunto de medidas contribuiu para o aumento 

da intervenção dos municípios na Educação, nomeadamente com a criação dos Conselhos 

Locais de Educação (já referidos no Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de maio), na 

elaboração das Cartas Escolares Concelhias, “para além de terem aberto a porta a uma 

atualização de competências instrumentais que já vinham de 1984” (Pinhal, 2012: 253). 

 

Em 2003, o Decreto-Lei n.º 7, de 15 de janeiro, reflete a regulamentação de novas 

competências, determinando o seu exercício obrigatório para todos os municípios. Assim, 

desenvolveram-se procedimentos de forma a criar os Conselhos Municipais de Educação 

e a Elaboração da Carta Educativa, tornando mais claras as diversas responsabilidades, 

quer as do poder central quer as do poder local. No âmbito deste trabalho, interessa 

clarificar o enquadramento normativo da Carta Escolar e dos Conselhos Municipais de 

Educação.  

 

A Carta Educativa é uma competência das Câmaras Municipais, prevista no Decreto-Lei 

7/2003, de 15 de janeiro, e, consiste num instrumento de planeamento e de prospetiva da 

rede escolar, com ênfase nas infraestruturas mas também no reforço das condições 

pedagógicas de aprendizagem. Segundo este enquadramento legislativo, os objetivos da 

Carta Educativa são: 

 Adequar a rede de oferta à procura; 

 Gerir racionalmente os recursos educativos; 

 Fomentar o funcionamento das escolas em agrupamentos; 

 Analisar com objetivos de ordenamento progressivo (prospetiva); 

 Garantir a coerência entre a política educativa e a política urbana do município. 
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Este instrumento de planeamento e ordenamento, prospetivo de edifícios e equipamentos 

educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação, é 

traçado em função da melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do 

desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município.  

 

A sua elaboração complementa e aprofunda os estudos realizados para a realização do 

Plano Diretor Municipal de cada Concelho (PDM), tendo como objetivo central o 

redimensionamento da rede escolar. Este pode ser feito através da integração dos 

estabelecimentos de ensino, públicos e privados, da educação pré-escolar e dos ensinos 

básicos e secundário, pela qualificação, ampliação ou reconversão do parque escolar 

existente, aberto à construção de novos equipamentos, em função da previsão da relação 

da procura de ensino por territórios educativos ou localidades. A Carta Escolar está sujeita 

a ratificação governamental, mediante parecer prévio vinculativo do Ministério da 

Educação. Assim, no n.º 3 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 7/20036 podemos ler “a Carta 

Educativa íntegra o plano diretor municipal respetivo, estando, nestes termos, sujeita a 

ratificação governamental, mediante parecer prévio vinculativo do Ministério da 

Educação”.  

 

O Conselho Municipal de Educação (CME) assume-se uma instância de coordenação e 

consulta que tem por objetivo promover a coordenação da política educativa, articulando 

a intervenção dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados. Analisa e 

acompanha o funcionamento do sistema educativo, propondo ações consideradas 

adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo, de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro.  

 

Compete, ainda, ao CME analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e de ensino, em particular no que respeita às características e adequação das 

                                                           
6 O Decreto-Lei n.º 7/2003 foi alvo de alteração, pela Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto, e pela publicação da Lei n.º 

6/2012, de 10 de fevereiro. 

 



Joana Cardoso Lopes, O Reordenamento da Rede Escolar na perspetiva dos municípios: um estudo na 
Câmara Municipal de Almada (2010-2013), IEUL, 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 15 

instalações, ao desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e sucesso 

escolar das crianças e alunos. Deve ainda refletir sobre as causas das situações analisadas 

e propor as ações adequadas à promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo. 

Assim, no n.º 2 do artigo 4.º deste Decreto-Lei prevê-se que: 

 

“Compete, ainda, ao conselho municipal de educação analisar o funcionamento dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, em particular no que respeita às 

características e adequação das instalações, ao desempenho do pessoal docente e não 

docente e à assiduidade e sucesso escolar das crianças e alunos, refletir sobre as causas das 

situações analisadas e propor as ações adequadas à promoção da eficiência e eficácia do 

sistema educativo.” 

 

No que respeita à composição do CME, esta instância de coordenação e consulta integra 

uma equipa multidisciplinar, como o comprova o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 

15 de janeiro, que indica a sua composição: 

“a) O presidente da câmara municipal, que preside;  

b) O presidente da assembleia municipal;  

c) O vereador responsável pela educação, que assegura a substituição do presidente, nas 

suas ausências e impedimentos;  

d) O diretor regional de educação com competências na área do município ou quem este 

designar em sua substituição.  

2 - Integram ainda o conselho municipal de educação os seguintes representantes, desde 

que as estruturas representadas existam no município:  

a) Um representante das instituições de ensino superior público;  

b) Um representante das instituições de ensino superior privado;  

c) Um representante do pessoal docente do ensino secundário público;  

d) Um representante do pessoal docente do ensino básico público;  

e) Um representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública;  

f) Um representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e 

secundário privados;  

g) Dois representantes das associações de pais e encarregados de educação;  

h) Um representante das associações de estudantes;  

i) Um representante das instituições particulares de solidariedade social que 

desenvolvam atividade na área da educação;  

j) Um representante dos serviços públicos de saúde;  

l) Um representante dos serviços da segurança social;  

m) Um representante dos serviços de emprego e formação profissional;  

n) Um representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto;  

o) Um representante das forças de segurança.  
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3 - De acordo com a especificidade das matérias a discutir no conselho municipal de 

educação, pode este deliberar que sejam convidadas a estar presentes nas suas 

reuniões personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise” 

(Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro). 

 

Como diria Pinhal, “a questão do planeamento do sistema educativo local a médio e a 

longo prazos, a que se encontra associada a carta educativa concelhia, e sobre o 

reordenamento da rede escolar, incluindo as medidas de constituição de agrupamentos de 

escolas” encontra no Decreto-Lei n.º 7/2003 o “principal diploma regulamentador destas 

matérias”(Pinhal, 2012: 442,443). Nesta sequencia acrescenta ainda que: 

“Com esta regulamentação da carta educativa foram criadas as condições para reunir na 

mesma lógica todo o planeamento e organização da rede educativa local, inserindo-se a 

constituição de agrupamentos de escola dentro da lógica da carta educativa (art.º11, n.º3 do 

D.L. n.º 7/2003) e dando aos municípios a competência para conduzir os processos de 

planeamento respetivos” (Pinhal, 2012:443). 

Neste contexto, o autor acrescenta ainda que “pensar e tomar decisões sobre o 

desenvolvimento da rede educativa local, incluindo as instalações, os equipamentos e as 

formações a disponibilizar é, sem dúvida, uma competência relevante e politicamente 

significativa” (idem: 443). 

A evolução das competências dos municípios aqui brevemente traçada, dá conta do 

aumento e diversificação das competências dos municípios em matéria de educação. 

Contudo, importa ressalvar que os municípios têm vindo a assumir responsabilidades para 

além daquelas que lhes são exigidas do ponto de vista legal, promovendo, participando 

ou envolvendo-se em iniciativas locais.  

Ao conjunto dessas atividades, Pinhal (2012) designa o exercício de “não competências”, 

ou seja, “as atividades dos municípios que, embora pertencendo aos domínios das suas 

atribuições, excedem as competências definidas por lei” (idem: 615). 

 

Pinhal (2012) identifica três grandes grupos de iniciativas que classifica como não 

competências: o primeiro são os projetos educativos ou em associação, o segundo consiste 
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na criação de estabelecimentos de educação e ensino, previstos na lei como uma 

possibilidade mas sem caráter obrigatório, e por último, as atividades desenvolvidas em 

torno da formação de agentes educativos, culturais e desportivos (idem: 619-658).  

“Às iniciativas neste domínio, os municípios têm acrescentado outras, não previstas 

expressamente na lei: por exemplo, intervêm na construção de escolas secundárias 

(sobretudo, disponibilizando terrenos), concebem e executam muitos projetos educativos 

dirigidos aos alunos das escolas (que constituem uma verdadeira entrada no domínio do 

currículo e da aprendizagem), promovem até ações de formação de professores (algo que 

está totalmente afastado do seu quadro de competências)” (Pinhal, 2012:255). 

 

Na perspetiva do mesmo autor, este fenómeno fica a dever-se ao fato de as carências 

sentidas no sistema educativo, a par da incapacidade do Ministério da Educação lhes dar 

resposta, conduzirem grande parte dos autarcas a envolverem-se no sistema educativo, 

mais do que seria esperado, tendo em conta a letra da lei (Pinhal, 2006: 104).  

 

Como diria Pinhal (2006: 105), embora a autarquia assuma que a política municipal de 

educação decorre da política definida pelo governo central, “sobretudo quanto a matérias 

que envolvam a requalificação da escola”, a Câmara Municipal não deixa de garantir que 

“depois de aferidas as atribuições e competências próprias do município, no que lhe 

concerne à educação, este terá de se posicionar para programar, realizar e avaliar, com a 

autonomia que lhe é conferida”. 

 

O exercício das “não competências” induz a uma maior visibilidade dos diferentes 

entendimentos que cada município tem sobre qual deve ser a sua intervenção nos vários 

domínios da vida social. Um entendimento alargado e amplo dessa intervenção pode ser 

concetualizado numa perspetiva de descentralização, territorialização ou de 

contratualização das políticas públicas, da qual são exemplo as políticas de autonomia e 

gestão local da educação (Ferreira, 2014:22), tal como se dará conta no próximo ponto.  
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3. Descentralização e territorialização 

 

Atualmente verifica-se um crescente interesse pelas dinâmicas políticas locais local, em 

que, tendencialmente, o Estado assume um papel regulador e supervisor, conferindo o 

papel central aos atores locais, tradicionalmente periféricos (Ferreira, 2014:23, citando 

Barroso, 1999). 

 

Todavia, não podemos deixar de mencionar que estas as políticas de descentralização 

integram-se em processos mais amplos, associados a uma reconfiguração do papel 

tradicional do Estado, num contexto de crise económica geral e de alegada perda de 

confiança e na legitimidade e na capacidade de o Estado gerir os bens e os serviços 

públicos (idem).  

 

Por desconcentração pode-se entender um processo administrativo de atribuição de 

competências a outras entidades, territorialmente delimitadas, da administração central 

do Estado. Assim, pode-se afirmar que a desconcentração administrativa consiste, como 

diria Formosinho (2005: 25) num “processo de transferir para os serviços regionais e 

locais do Estado competências até aí situadas nos serviços centrais.”  

 

O termo “descentralização” apesar de conhecer uma utilização muito variada, é 

importante salientar que “em todo o caso, ele invoca sempre um desejo de autonomia face 

ao centro político, social e económico“ (Pinhal, 2012:57,58). Mas para precisar o seu 

significado, a descentralização consiste na transferência de atribuições da administração 

central do Estado para outras entidades territorialmente delimitadas, como é o exemplo 

das autarquias locais, podendo ser entendida como “ o processo de submeter a tipos de 

administração pública menos dependentes do Estado áreas de atividade até aí submetidas 

a tipos mais estatizados” (Formosinho, 2005: 25).  

 

Como defende Baixinho (2011: 84,85), a descentralização assume duas formas: “a 

descentralização funcional e a descentralização territorial.” Funcional quando tem por 
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base razões, essencialmente de ordem técnica (mais do que política), “dando-se a 

transferência de certas funções da administração central para órgãos ou instituições 

especializadas”. Já no segundo caso, na descentralização territorial são “transferidas 

atribuições da administração central para instituições regionais ou locais, consideradas 

competentes e responsáveis para decidir sobre certas matérias” (Pinhal, 1994, citado por 

Baixinho, 2011). Contudo, Baixinho acrescenta que, os processos de descentralização são 

usualmente antecedidos por atuações de desconcentração, citando Formosinho (2005) 

quando diz que “a Administração Central «vende» desconcentração por descentralização, 

combinando uma retórica descentralizadora com normativos meramente 

desconcentradores (ou mesmo recentralizadores)” (Formosinho, 2005: 26). É neste 

contexto que, associado à descentralização surge, no domínio das políticas públicas de 

educação, o conceito de territorialização7.  

 

Para Pinhal (2012), durante a década de noventa denotou-se um impulso renovador, com 

alterações significativas na esfera legislativa, destacando a intervenção do município no 

plano da Educação, decorrente de um discurso político favorável à descentralização, 

sendo assim que emerge a designação de “territorialização das políticas educativas.” Para 

o autor, “a territorialização deve traduzir-se na existência de políticas educativas de 

território, que sejam coerentes com os processos de desenvolvimento local, o que implica 

a participação concertada das autoridades locais” que agem nos domínios da educação e 

da formação. Ou seja, correspondendo, à possibilidade de executar localmente as políticas 

e as normas nacionais, com a sua eventual adaptação às características locais” (Pinhal, 

2012: 271, 272).  

 

Acerca do conceito de territorialização das políticas educativas, Barroso (2005) afirma 

que, este é difuso e traduz uma transformação nas relações existentes entre o Estado e a 

Educação, onde a dicotomia entre centralização e descentralização da educação, são 

                                                           
7 Charlot (1994: 27), referindo-se ao caso francês, considera que a “territorialização das políticas educativas não é uma 

conquista do local, mas sim o efeito de uma política nacional”. Este autor considera que a territorialização “foi desejada, 

definida, organizada e executada pelo estado” (Pinhal, 2012:269, citando Charlot, 1994: 27). 
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constantemente discutidos. Como afirma o autor, a territorialização não deve ser reduzida 

à sua dimensão jurídico-administrativa, devendo ser vista essencialmente como um 

fenómeno político que se desenvolve no quadro de um conflito entre o estado e a 

sociedade, entre o público e privado, entre o interesse comum e os interesses individuais, 

entre o central e o local. Assim, este processo inclui vários agentes locais de educação, 

entre os quais o autor destaca as autarquias.  

 

Ferreira (2005: 537) identifica, contudo, uma contradição no discurso difundido pelos 

especialistas e líderes políticos e administrativos, com uma retórica de territorialização e 

contratualização e uma prática centralista e burocrática que nunca deixou de estar 

presente sendo hoje mais visível nos discursos e práticas dos escalões intermédios da 

administração, referindo como um dos exemplos, o caso das DRE. 

 

Como refere Pinhal (2006) acerca desta ambiguidade, “desde há vinte anos, no processo 

de transferência de atribuições entre administração central e a administração local e a 

indefinição política que tem presidido ao processo de descentralização em Portugal fazem 

com que a intervenção dos municípios na regulação do sistema educativo” se torne “num 

terreno de disputa e jogo político permanente, entre a administração central e local (um 

jogo do gato e do rato, como aqui há tempos definia um autarca) ”(Barroso, 2006: 126). 

Assim compreende-se que Pinhal (2006) afirme que, nestas circunstâncias, grande parte 

da intervenção dos municípios na área de Educação resulte de “um processo de 

transferência de atribuições e competências em domínios mais instrumentais e 

operacionais do sistema, sendo o seu quadro de ação sujeito a normativos constrangedores 

da autonomia da execução e com carência de meios e recursos” (idem: 125). 

 

Em síntese, podemos afirmar que houve importantes desenvolvimentos nos últimos anos, 

mesmo anterior ao período a que se refere este estudo. A génese destes desenvolvimentos 

“radica na crescente vontade manifestada para intervir nas áreas sociais, e em particular 

na área da educação ilustrada pelo envolvimento dos municípios em tarefas fora do seu 

domínio legal”, onde duas competências legalmente atribuídas, a carta educativa e a 

constituição do CME assumem-se dois marcos decisivos e “particularmente 
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responsáveis” (Pinhal, 2012:697). Face às “intervenções realizadas para além da 

competência demonstram como os municípios eram capazes de avançar sem o ministério, 

ou seja, de exercitar essa autonomia.” Consequentemente “pode implicar mais serviços 

com mais técnicos, uma maior complexidade organizacional, maior fatia do orçamento 

dedicada à educação, a sair do financiamento próprio” o que para o autor constitui 

argumento suficiente para sublinhar o arriscado da situação (idem:697, 698). 

 

Contudo, as “dinâmicas e as sinergias da construção do território educativo não se 

compadecem com a rigidez de sistemas burocráticos e hierarquizados tradicionais, ainda 

muito presentes na organização social portuguesa e na mentalidade das pessoas” (idem, 

698). Se “as atribuições competências no domínio do sistema escolar, terão de intervir 

para complementar coerentemente o trabalho do Estado”, a intervenção autárquica deve 

ir, “para além das competências, consubstanciando-se na construção e concretização do 

projeto educativo local” (idem, 709). Como afirmaria Mabit (1995) cruzam-se assim duas 

legitimidades distintas no domínio da educação: “Por um lado, a legitimidade dos serviços 

do Estado, que representam o interesse geral, e por outro lado, a legitimidade dos autarcas, 

eleitos democraticamente, que representam também os interesses das populações” 

(Pinhal, 2012:709, citando Mabit, 1995:171). 

 

A descentralização corresponde assim, a “uma grande mudança no sistema de equilíbrios 

muito estabelecido e, portanto, difícil de realizar, sendo necessário prestar apoios e 

estimular as autoridades locais nas novas tarefas que lhes cabem” (Pinhal, 2012:691). Não 

ignorando a necessidade de uma “definição clara e estável do quadro legal e institucional” 

que poderá “ser motivo de constrangimento justificado por dinâmicas municipais” 

(idem:698), “as sinergias da construção do território educativo não se compadecem com 

a rigidez dos sistemas burocráticos e hierarquizados tradicionais”. Assim, “o 

aprofundamento lógico da democracia impõe que se mantenha esse caminho de afirmação 

autónoma, mas também impõe a confirmação das tendências descentralizadoras por via 

política e legislativa”(Pinhal, 2012:99). 

 

 



Joana Cardoso Lopes, O Reordenamento da Rede Escolar na perspetiva dos municípios: um estudo na 
Câmara Municipal de Almada (2010-2013), IEUL, 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 22 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E PROBLEMÁTICA 

 

 

Para a análise do processo de reordenamento da rede escolar, enquanto política pública 

educativa, propomos fazê-lo a partir de duas linhas analíticas. A primeira desenvolve-se 

em torno da perspetiva de ação pública e a segunda a partir do conceito de regulação das 

políticas públicas de educação. 

Assim, neste capítulo, apresentamos alguns modelos de interpretação e análise sobre a 

ação pública, enquanto eixo estruturante desta investigação, seguida da análise dos 

diversos modos de regulação das políticas públicas (RPP). Este é o fio condutor da análise 

desenvolvida ao longo deste trabalho, apresentando-se ainda a problemática em análise 

das principais questões de partida. 

 

1. A política numa perspetiva de ação pública 

 

Para Thoenig (2004), a análise das políticas públicas não se encontra apenas circunscrita 

à intervenção governamental, reportando-se “intervenções de uma autoridade investida 

de ‘poder público’ e de legitimidade governamental sobre um domínio específico da 

sociedade ou do território” (Thoenig, 2004: 326, citado por Cruz, 2012: 18). Assim, os 

estudo das políticas públicas devem incluir a intervenção de diversos atores que 

participam na definição e na interpretação das atividades que ocorrem no espaço público 

e na definição do bem comum, em torno do qual, aquelas atividades devem ocorrer e ser 

coordenadas (Van Zanten, 2004). No mesmo sentido, Lascoumes, Le Galès, (2004) 

propõem o estudo da política numa perspetiva de ação pública, compreendendo “um 

espaço sociopolítico construído tanto por técnicas e instrumentos, como por finalidades, 

conteúdos e projetos de ator” (Lascoumes, Le Galès, 2004:12). 
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Nesta perspetiva de análise, a interpretação e descodificação do objeto de estudo passa 

por um campo mais alargado de ação e dinâmicas, que tocam diversas dimensões da ação 

pública. Para Delvaux (2009) trata-se mesmo da conjugação de diversas dimensões 

interdependentes, implicando necessariamente a existência de: 

“ (1) Ter em conta a multiplicidade e a diversidade dos atores (a ação pública não é 

conduzida linearmente por um Estado unificado, mas antes numa multiplicidade de níveis 

e que implica também atores não-públicos);  

 

(2) ter em consideração que as relações entre estes atores devem ser interpretadas mais em 

termos de interdependência do que de uma simples hierarquia (abandono de uma perspetiva 

que concede ao Estado uma posição preponderante);  

 

(3) considerar a tomada de decisão política como um dos elementos de um processo vasto, 

que integra o que tradicionalmente se designa por execução da ação (uma política nunca se 

limita à adoção de uma lei ou de um regulamento, e não pode ser encarada como uma ação 

de uma autoridade que edita regras);  

 

(4) conceber estes processos como sendo não lineares (as interdependências complexas 

favorecem os processos de co-construção e os processos iterativos; o esquema deixa de ser 

o de um ator central que estrutura a agenda e toma decisões que, em seguida, são executadas 

e aplicadas por outros atores).” (Delvaux, 2009: 976). 

 

Delvaux (2007) explica como a perspetiva da ação pública altera a análise das políticas 

públicas, com o abandono da visão centralizada do Estado, face a uma visão multipolar e 

estratificada, onde a multiplicidade e a complexidade dos atores, públicos e privados, 

ganham maior importância. Fenómenos e orientações políticas como a descentralização, 

a integração europeia e a globalização, são evocados pelo autor para sublinhar a 

importância do local e do supranacional em representações antes circunscritas apenas ao 

nacional.  

 

Partindo do pressuposto que a ação pública é formulada a partir de múltiplos episódios 

inter-relacionados, e parcialmente dependentes entre si, concluímos que torna-se difícil 

controlar o curso da ação pública. Como afirmam Delvaux e Mangez (2008:4-10) a ação 

pública é fragmentária e flexível, tornando por isso, o seu curso imprevisível.  
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Contudo, analisando esta imprevisibilidade, os dois autores afirmam que esta 

característica não a impede de se desenvolver num quadro estrutural, composto por 

elementos que estão ligados entre si. Entre esses elementos, Delvaux e Mangez (2008: 4-

10) indicam as crenças e os circuitos de conhecimento como os dois fatores que 

influenciam e privilegiam a estruturação do conhecimento, enquanto outros dois fatores, 

as formas de coordenação e as configurações de interdependência, estão fortemente 

associados à interação social. Assim, definem a ação pública enquanto a mudança 

coordenada, numa ação implementada por vários atores (idem).  

 

Apesar de identificado o fator da imprevisibilidade, que carateriza a ação pública, uma 

vez que resulta da interação dos diversos atores educativos, acerca das repercussões que 

certos fenómenos podem provocar em determinado cenário ou atores educativos, Delvaux 

e Mangez (2008: 13-21) preveem a existência de quatro tipos de interação possíveis: 

 

 Reação 

 Adaptação 

       Interpelação 

   Inovação 

 

Esta análise, segundo os autores, pode aplicar-se a uma esfera deliberativa, ou não, 

podendo reportar-se aos atores educativos locais ou centrais, permitindo a sua validação 

independentemente dos ambientes ou atores que envolvam. Tendo em consideração que 

cada cena é composta por atores cujas intensões são, por vezes, contraditórias, cada uma 

das partes procura tirar partido do acesso a outros cenários, de forma a reforçar o seu 

poder. Mas Delvaux e Mangez designam estas interações, também de produto, uma vez 

que podem resultar em “deliberações formais e interações informais, e porque podem 

adotar várias formas (leis, reclamações, informações organizadas, mecanismos de 

avaliação)” (idem:15,16). 
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Defendendo que, potencialmente, este produto tem repercussões para outros cenários, 

sendo por vezes concebida sob esta intenção, esclarecem que a tipologia de análise 

apresentada baseia-se precisamente em dois pontos essenciais: a presença ou ausência de 

intencionalidade de impacto sobre outro cenário, e, o fato da ação corrente representar, 

ou não, uma resposta a algo que outro cenário produziu anteriormente. Assim, identificam 

os quatro tipos de interação indicados anteriormente (idem). 

 

No caso da reação, esta carateriza-se sempre que uma determinada ação ou iniciativa, 

tomada numa determinada área ou contexto educativo (cena A), pode ter impacto sobre 

outro cenário, atingindo outro ambiente, contexto ou ator (cena B). Para os autores, este 

tipo de interação ocorre com alguma frequência, em que nos deparamos com um cenário 

(A) protestando e fazendo lobby, em reação à iniciativa tomada noutra cena (B).  

 

Um outro tipo de interação possível é a adaptação, onde o problema é gerido 

internamente, sem recurso a medidas de pressão por uma das partes envolvidas, ao seja, 

a cena A adapta-se à iniciativa da cena B, sem que isso represente submissão.  

 

Nos dois últimos tipos de interação, a iniciativa parte da cena A, caraterizado como 

interpelação, provoca um impacto na cena B. Neste tipo de interação, o interveniente A, 

ou alguns atores associados a este, procuram colocar pressão sobre o ambiente B. Os 

autores exemplificam: podemos estar perante as ações de uma autoridade pública central 

com o objetivo de definir os parâmetros de uma iniciativa tomada por entidades locais, e 

as ações serem por sua vez levadas para a instância da autoridade central. Por último, a 

inovação, onde um dos intervenientes toma a iniciativa, supondo que seja A, mas sem 

qualquer intenção de provocar um impacto no cenário B. Assim a ação publica é 

formulada, como os atores envolvidos em cenas diferentes, lidam com questões 

interligadas. Isso justifica o uso do termo co-construção para caraterizar o processo de 

ação pública (Delvaux & Mangez, 2008: 18). 
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Nesta linha de análise, acerca dos elementos e fatores que influenciam a ação pública, 

podemos referir a abordagem de Commaille (2004: 413) que, de forma sistematizada, 

articula cinco elementos. Na sua perspetiva, a ação pública trata ou põe em jogo: 

1) Múltiplos e variados atores, detentores de diferentes gaus de poder; 

2) Relações mais interdependentes do que relações hierárquicas, dado o abandono da 

perspetiva centrada no Estado, em que este ocupava uma posição dominante; 

3) Relativização do processo de decisão político, pois a formulação de políticas não 

depende restritamente da aprovação de uma lei. Remete-nos acima de tudo para a ideia 

que a decisão política não depende apenas de uma autoridade. Deve ser uma ação 

partilhada; 

4) Os processos não lineares, pois os existe uma interdependência complexa entre os 

atores, na co-construção dos processos; 

5) O carácter fragmentado, complexo e flexível da ação pública, como consequência da 

existência de diversos atores, da forma menos hierarquizada de organização, e dos 

processos não lineares. 

 

Outros autores desenvolveram modelos de interpretação e análise sobre a ação pública. 

Lascoumes e Le Galès (2007, citado por Cruz, 2012:20,21) apresentam um modelo de 

análise em que articulam cinco elementos, que consideram essenciais de uma política 

pública: os atores, as representações, as instituições, os processos e os resultados. Como 

elucida Cruz (idem) acerca deste modelo interpretativo, estes dois autores insistem na 

ligação entre o político e o social, marcando a necessidade de se estudarem as articulações 

entre a regulação social e a regulação política. No fundo, colocam em evidência a posição 

das duas perspetivas de análise das políticas públicas. De um lado a perspetiva da ciência 

politica, que atribui um papel de destaque ao estado e aos governantes na orientação da 

sociedade, e do outro, a perspetiva sociológica, que atribui especial atenção à ação dos 

indivíduos, assim como às interações por ele desencadeadas.  
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Esta divergência reflete-se respetivamente nas análises com uma abordagem top down, 

onde a regulação da política é associada e justificada apenas pelo Estado, de cima para 

baixo, na análise com uma abordagem bottom up, em que a regulação política é encarada 

como coordenação da ação coletiva no seio das organizações e redes públicas ou privadas, 

ou seja, de baixo para cima (Cruz, 2012: 15). 

Porém, o mais importante é podermos concluir que esta transferência da análise das 

políticas para a esfera da análise da ação pública põe em relevo dois aspetos. Por um lado, 

amplia o cenário das políticas públicas, integrando múltiplos atores que se localizam e se 

movem em diferentes níveis (transnacionais, nacionais, regionais, locais) e, assim, 

relativiza o papel do Estado. Por outro lado, introduz novas regras para o modo de olhar 

esse cenário, substituindo os princípios da hierarquia do processo de decisão no topo da 

organização Estado, pelos circularidade das interações variadas e interdependentes dos 

diversos atores, que mostram capacidade de intervir nos processos que constroem a 

política (Commaille, 2004). 

 

É neste sentido que Barroso, Carvalho, Fontoura e Afonso (1990) defendem que, a análise 

das políticas públicas inclui múltiplos pontos de sua produção e ancoragem: nos 

documentos oficiais e oficiosos, como a legislação, nos textos de comissões, nos estudos 

e nos relatórios prévios ou posteriores ao estabelecimento formal de uma política, nos 

lugares de mediatização, nomeadamente na imprensa periódica não especializada, entre 

outros. 

 

Todavia, se o estudo das políticas educativas como ação pública representa a 

compreensão dos jogos e dinâmicas geradas pelos diversos atores, significa igualmente 

entender como se articulam os processos de regulação, tendo em conta a diversidade de 

atores em causa. 

 

 

 



Joana Cardoso Lopes, O Reordenamento da Rede Escolar na perspetiva dos municípios: um estudo na 
Câmara Municipal de Almada (2010-2013), IEUL, 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 28 

2. O conceito de regulação para o estudo das políticas públicas de educação 
 

Apesar de comportar diferentes significados, o conceito de regulação é utilizado para 

descrever dois tipos de fenómenos diferenciados, mas interdependentes: os modos como 

são produzidos e aplicadas as regras que orientam a ação dos atores, mas também os 

modos como esses mesmos atores se apropriam delas e as transformam. Nesta distinção, 

Barroso (2006: 12) refere-se, no primeiro caso à regulação normativa, institucional, ou de 

controlo, enquanto no segundo, refere-se a uma regulação autónoma, ativa e situacional. 

No primeiro tipo de regulação, a de controlo ou institucional, de cariz normativo, segundo 

o autor, estamos perante um conjunto de ações decididas e executadas por uma instância, 

seja ela governo, ou hierarquia numa organização, para orientar as ações e interações dos 

atores sobre os quais detém uma certa autoridade (Barroso, 2006a: 13, citando Maroy e 

Dupriez, 2000). 

 

No segundo tipo de regulação, autónoma, estamos face a um processo dinâmico de 

produção de regras de jogo que abrange a fixação de normas que orientam o 

funcionamento do sistema, mas também, o seu reajustamento provocado pela diversidade 

de estratégias e de ações dos vários atores em função dessas mesmas regras (Barroso, 

2006a: 13, citando Reynaud, 1997, 2003). 

 

Segundo Barroso (2006: 74), é assim possível falar em dois tipos antagónicos mas 

complementares de coordenação da ação coletiva. Para o autor, o primeiro, um modelo 

vertical, caraterizado pela “regulação voluntária dos comportamentos, através da regra e 

da lei”, que representa para Lindblom (1965) um tipo de “regulação centralizada”, próprio 

do processo político burocrático. Já para Reynaud (1997), o modelo vertical baseia-se 

numa “regulação de controlo”, assente na autoridade. O segundo, um modelo horizontal, 

cuja regulação se baseia em mecanismos de “ajustamento mútuo, resultante, dos 

exercícios multilaterais de influência e poder, incluindo a negociação (Lindbolm, 1990: 

240), é visto por Reynaud (1997) como “uma modalidade de regulação autónoma, que 
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resulta dos efeitos paralelos da produção normativa e centralização das grandes 

burocracias”. 

 

Quanto ao conceito de regulação nacional, Barroso (2006) associa-o ao modo como as 

autoridades públicas exercem a coordenação, controlo e influência sobre o sistema 

educativo, através de normas e constrangimentos, no contexto da ação dos diferentes 

atores sociais e seus resultados. Por fim, a microregulação local, diz respeito à complexa 

teia de estratégias e negociações, envolvendo diversos atores, pelo qual, a regulação 

nacional é localmente reajustada, muitas vezes de modo não intencional. O resultado da 

interação pode ser de acordo ou conflito, entre os diferentes interesses, lógicas, 

racionalidades, numa perspetiva vertical, entre ocupantes do mesmo espaço de 

interdependência (idem).  

 

Desta forma, contrariamente às perspetivas clássicas de análise política, o processo de 

produção e coordenação das políticas educativas, não resulta de uma ação unidirecional, 

de cima para baixo, “mas antes de um processo complexo de vários polos e tipos de 

regulação em que intervêm diversos atores, em diferentes níveis” (Barroso, 2013: 19). 

Neste sentido, podemos enquadrar a definição de regulação apresentada por Maroy e 

Dupriez a propósito da regulação dos sistemas escolares, ao afirmar que “a regulação é 

entendida no sentido ativo de processo social de produção de “regras de jogo” permitindo 

resolver problemas de interdependência e de coordenação (Maroy e Dupriez, 2000: 76). 

 

Assim, mais do que falar em regulação, seria melhor falar em “multi-regulação”, visto 

que “as ações que garantem o funcionamento do sistema educativo são determinadas por 

um feixe de dispositivos reguladores que muitas vezes se anulam entre si, ou pelo menos 

relativizam a relação causal entre princípios, objetivos, processos e resultados” (Barroso, 

2005:85). Os ajustamentos e reajustamentos a que estes processos de regulação dão lugar, 

não resultam, para Barroso (2005), “de qualquer imperativo definido a priori, mas sim 

dos interesses, estratégias e logicas de ação de diferentes grupos de atores, por meio de 

processos de confrontação, negociação e recomposição de objetivos e poderes.”  
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Neste sentido, torna-se importante, para o autor, que ao entendermos “a regulação do 

sistema educativo”, como “um sistema de regulações”, se valorize, no funcionamento 

desse sistema, “o papel fundamental das instâncias (indivíduos, estruturas formais e 

informais) de mediação, tradução, passagem dos vários fluxos reguladores, uma vez que 

é aí que se faz a síntese ou se superam os conflitos entre as várias regulações existentes” 

(Barroso, 2005:85). 

 

Não admira assim, que Barroso (2004) considere este tipo de análise como um duplo 

desafio para o investigador, na medida em que “a diversidade de fontes e modos de 

regulação”, contribuem para a “multiregulação, que (por sua vez) produz, uma 

diversificação dos dispositivos e dos modos de coordenação e controlo do sistema 

educativo (Barroso, 2004: 19).” O primeiro consiste em gerir a multiregulação, dada “a 

proliferação de espaços de decisão no domínio das políticas (com a descentralização e o 

reforço da autonomia das escolas e com o alargamento à participação da sociedade civil)”, 

podendo conduzir à sua atomização e consequente fragmentação do serviço educativo. 

Como adverte, citando Whitty (2002: 92) torna-se necessário por isso, criar novos 

contextos para determinar mudanças curriculares e institucionais que estejam ao serviço 

da sociedade no seu conjunto. Isto passa, certamente, de acordo com o autor, “por novas 

formas de associação na esfera pública, nos quais os direitos dos cidadãos sejam 

reafirmados e defendidos face às atuais tendências para a constituição de uma versão 

reduzida de estado e para a mercantilização da sociedade civil (Barroso, 2004: 19). 

 

Como segundo desafio, face à existência de uma multiregulação, defende o pensar da 

regulação do sistema educativo enquanto um sistema de regulação de regulações. Isto é, 

defende que se deve ser assegurada a metaregulação, que permite não apenas “equilibrar 

a ação das diversas forças em presença, mas também continuar a garantir a orientação 

global e a transformação do próprio sistema” (idem: 19). 
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Assim, compreende-se a regulação social como complexa e híbrida, resultante da 

interação das partes intervenientes, em alguns casos deixa mesmo transparecer o conflito 

e a discórdia. Esta atividade não é sempre consensual, podendo afirmar-se pelos 

compromissos entre grupos rivais, esclarecidos seja pelo conflito, seja pelo contrato ou 

até pelo consenso” (Delvaux, 2007: 77, citando Pollet, 1998: 329). 

 

Estes confrontos espelham a distinção feita por Reynaud (1993) quando o autor fala de 

uma regulação conjunta resultante do encontro entre duas regulações. Uma vertical, de 

controlo, assente nas regras formais definidas pelo poder político. Outra, autónoma, 

horizontal, composta pelos “jogos dos atores” das regras informais (Delvaux, 2007: 77-

78, citando Reynaud, 1993). 

 

O conceito de regulação surge como particularmente útil para estudar a emergência de 

novos modos de regulação das políticas públicas. De facto, a análise das políticas públicas 

tem posto em destaque a importância da regulação tanto nos processos de recomposição 

do papel do Estado, como na alteração dos seus modos de intervenção governativa. Esta 

importância resulta, segundo Barroso (2006:11), de se assistir, por um lado, à tentativa de 

continuar a assegurar ao Estado um papel relevante na pilotagem das políticas e da ação 

públicas, e por outro, partilhar esse papel com a intervenção crescente de outras entidades 

e atores que se reportam a referenciais, lugares e processos de decisão distintos.  

 

Apesar da renovada valorização do local, não estamos perante um enfraquecimento ou 

retração do Estado, mas face à transformação das funções estatais, ora retirando-se, ora 

reforçando o seu papel, inventando instrumentos menos intervencionistas, mas mais 

eficazes. (Ferreira, 2014: 23, citando Le Gales, 2005).  
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3. Síntese e apresentação da problemática e do objetivo da investigação 

 

Este estudo incide sobre o papel de um município no processo de Reordenamento da Rede 

Escolar. Para a sua construção, concorreram duas ideias fundamentais.  

 

Em primeiro lugar, a constatação da crescente importância atribuída às autarquias em 

matéria de educação, quer no plano formal e legislativo – com o alargamento progressivo 

das suas competências –, quer pelo reconhecimento do exercício de “não competências” 

e do desenvolvimento de políticas educativas locais próprias.  

 

Em segundo lugar, para captar e melhor compreender o crescimento e desenvolvimento 

da intervenção municipal da educação, pareceu adequado a concetualização das políticas 

numa perspetiva de ação pública e enquanto o resultado de “negociação entre múltiplos 

atores (…) por formas diversas de regulação social e política das sociedades (Cruz, 2012: 

40 citando Hassenteufel, 2008). O Estado não é entendido como um bloco monolítico, 

mas numa multiplicidade de níveis e atores em interdependências complexas e com 

processos de co-construção (Delvaux, 2009).  

 

Assim, para este trabalho, o conceito de regulação de controlo e institucional, está 

associada às orientações da administração central sobre como deve decorrer o processo 

de reordenamento da rede escolar. A regulação autónoma diz respeito ao modo como os 

atores sociais ao nível local, neste caso o município, receberam e se apropriaram dessas 

orientações. Os fenómenos de regulação autónoma serão aqui tomados como 

aproximações a fenómenos de territorialização das políticas educativas, referindo-se à 

integração, à discussão, negociação ou contrato, dos interesses individuais, dos diferentes 

atores, em interesses comuns. Partindo desta ideia acredita-se que “o território educativo 

consiste num local de construção de políticas públicas, submetido à influência de 

diferentes polos de regulação nacionais, supranacionais e infracionais” (Barroso, 2013).  

 

O estudo está interessado em compreender o papel de um município em concreto numa 

política pública de educação, neste caso o reordenamento da rede escolar. Importa saber 
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como é que o município descreve o processo de reordenamento da rede escolar em 

Almada e que margem de manobra existiu da sua parte em termos de (re)interpretação do 

quadro legal. A pesquisa desenvolveu-se neste enquadramento concetual, refletindo sobre 

a regulação autónoma, que se faz sentir pelo reajustamento das primeiras (regulação de 

controlo), por influência da participação dos diferentes atores envolvidos, assim como 

dos seus interesses e estratégias (Barroso, 2005).  

 

É precisamente neste processo de reajustamento, das regras estabelecidas pela regulação 

de controlo, e que orientam as organizações integradas no espaço local, que reside um 

desafio enorme: integrar as diferenças, a diversidade de estratégias e de ações dos atores 

locais, tão próprias da regulação autónoma, no sistema educativo, mas conferindo-lhe 

“coerência nacional e sentido coletivo” (Barroso, 2006b: 58-59).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

Este capítulo encontra-se organizado em três tópicos principais: o primeiro, destinado a 

anunciar a estratégia geral de investigação, seguido pelo segundo, referente à abordagem 

das técnicas utilizadas na recolha dos dados, fundamental para a caracterização e 

diagnóstico da problematização, e, por último, o terceiro tópico, relativo às técnicas que 

foram aplicadas para análise dos dados recolhidos.  

 

1. Estratégia geral de investigação  

 

Este estudo pode ser classificado como naturalista, uma vez todo o percurso da 

investigação incidiu sobre “situações concretas existentes e identificáveis pelo 

investigador, sem intervenção, em termos de manipulação, física e deliberada, de 

quaisquer variáveis” (Afonso, 2005:43). 

 

Além de naturalista, de acordo com a tipologia estabelecida por Afonso, podemos trata-

se de um estudo descritivo, pois recorre frequentemente ao uso da “narrativa ou descrição 

de fatos, situações, processos ou fenómenos que ocorrem perante o investigador”, 

independentemente destes terem sido diretamente observados por ele, ou, identificados 

por meio de” material empírico relevante” (idem:43). 

 

É ainda um estudo de natureza qualitativa (Bogdan & Biklen,1994), atendendo ao facto 

do investigador constituir o principal instrumento de recolha de dados, observando e 

analisando os fenómenos que ocorrem no seu ambiente natural.  
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Daí a ideia de que “para o investigador qualitativo divorciar a palavra ou o gesto do seu 

contexto é perder de vista o significado” (Bogdan & Biklen, 1994: 48). 

 

A estratégia de investigação nesta dissertação aproxima-se da utilizada nos estudos de 

caso, centrando-se “na natureza do objeto e não na opção metodológica. Trata-se de 

estudar o que é particular, específico e único” (Afonso, 2005:70):  

 

“Um 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 (Bassey, cit., Afonso, 2005:58).” 

 
O estudo incidiu sobre o processo de reordenamento da rede escolar na perspetiva do 

município de Almada, sendo que a escolha deste município se ficou a dever ao acesso 

privilegiado, por contactos pessoais, com atores considerados chave nesta autarquia.  

 

2. Técnicas de recolha de dados 

 

Neste estudo foram usadas de duas técnicas de recolha de dados: a pesquisa documental 

e a entrevista. 

 

A pesquisa documental, que Afonso (2005:88) designa de pesquisa arquivística, 

corresponde à “utilização da informação existente nos documentos anteriormente 

elaborados, com o objetivo de obter dados relevantes para responder às questões da 

investigação.” Os documentos analisados, segundo o autor referenciado (idem:89) podem 

ser oficiais, públicos ou privados.  
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Os documentos oficiais estão muitas vezes associados aos “ arquivos dos diversos 

departamentos da administração pública ”, onde se inclui também o arquivo de toda 

a “ documentação de organizações escolares ou educativas ” (expediente, processos  

individuais, atas, termos, pautas, relatórios, processos disciplinares, provas de exames) 

ou ainda de “escolas de formação” (projetos educativos, projetos curriculares, 

regulamentos internos, planos de atividade, folhetos ou cartazes educativos, entre outros). 

Nesta categoria o autor inclui ainda “as publicações oficias do Estado (Diário da 

República, relatórios do CNE, brochuras e folhetos do Ministério da Educação)”, assim 

como “registos estatísticos que reúnem informação quantitativa em função de critérios 

previamente definidos” (Afonso, 2005:89). 

 

Relativamente aos documentos públicos, inclui a imprensa, advertindo que pode 

funcionar como “ objeto de investigação e como fonte de informação” (idem:90). 

Abrange nesta categoria as notícias, documentação distribuída, publicitada, propaganda 

política, associativa ou sindical, anuários, livros, manuais escolares, obras literárias, 

testemunhos de vivências relevantes sobre educação, formação, vida escolar, ou, sobre 

política e administração da educação (idem).  

 

A documentação privada compreende todos os documentos cujo acesso é mais restrito, 

aos quais se podem agrupar os arquivos de empresas, escolas particulares, partidos 

políticos, sindicatos, associações científicas ou profissionais, “contendo informação 

relevante sobre tendências da opinião pública acerca de questões gerais ou específicas, 

nomeadamente de política educativa” (idem).  

 

O quadro que se segue dá conta dos documentos utilizados neste estudo, de acordo com 

a classificação proposta por Afonso (2005), apresentando-se como o corpus documental 

deste trabalho: 
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Documentos Oficiais 

Parecer dos Diretores de Escolas de Almada e Seixal – DAS 

Proposta 1/GVE/2010 – Proposta de Deliberação acerca da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 44/2010 de 14 de junho – GVE- AML 

Boletim de Deliberações da CMA 

Proposta aprovada em Sessão de Câmara – CMA 

Acordo relativo à Reorganização da Rede Escolar – ANMP 

Parecer sobre Projeto de Despacho que regulamenta o artigo 7.º do DL n.º 75/2003, 22 de Abril 

– Agregação de Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas – CMA 

Convocatória de Reunião com a DREL – DREL 

Atas de Reunião com a DREL – DREL E CMA 

Legislação, Pareceres, despachos normativos diversos – Diário da República 

Recomendações do CNE 

 

Documentos Públicos 

Notícias publicadas no site do ME – acerca do RRE 

Estudos e outros documentos disponibilizados pelo CNE 

Estudo e Critérios para o RRE  – Ministério da Educação 

Portal Eletrónico de Almada (Almada Educação) 

Moções e Atas emitidas por diversos Municípios (Almada, Alcochete, Beja, Odemira e Soure) 

Recortes de imprensa – Diversos sites de informação 

Publicações sobre a temática e sites de sindicatos, federações, associações de pais 

Carta Educativa e outros documentos disponibilizados online 

Publicações periódicas especializadas pela CMA 

Manuais especializados 

Atas  

 

Documentos Privados 

Anotações feitas no decorrer das entrevistas realizadas 

 

  Quadro 1 – Corpus documental 
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A Entrevista foi outra técnica de recolha de dados que utilizamos neste estudo, sendo 

frequentemente utilizada na investigação naturalista. Para Afonso (2005:97), a entrevista 

“consiste numa interação verbal entre o entrevistador e o respondente, em situação face a 

face ou por telefone”. Neste estudo, a opção recaiu sobre a entrevista semi-estruturada, 

com um guião, que contendo questões abertas dirigidas por objetivos orientadores, 

obedecendo a “um formato intermédio entre estes dois tipos anteriores” (Afonso, 

2005:99). 

 

Neste estudo foram feitas quatro entrevistas. A primeira entrevista assumiu um caráter 

exploratório e foi realizada à Chefe de Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos, 

na sequência de um primeiro contato telefónico. As restantes três entrevistas foram 

realizadas, posteriormente, a três dirigentes e responsáveis do Departamento de Educação 

e Juventude da Câmara Municipal de Almada (CMA). A primeira das entrevistas foi 

realizada ao senhor Vereador do Departamento de Educação e Juventude da Câmara 

Municipal a 6 de junho de 2014, com a duração de 1 hora e 41 minutos. A segunda, a uma 

chefia, no dia 4 de julho de 2014, com a duração de 34 minutos e, por último, a realizada 

a um elemento com cargo de direção, no dia 8 de julho de 2014, com a duração de 53 

minutos. Todas as entrevistas se encontram gravadas e transcritas (anexos n.º4). 

 

O processo de autorização de realização do estudo na CMA deu início após um contacto 

formal, por escrito, solicitando a respetiva colaboração, onde era assegurada a 

confidencialidade e, ou, o anonimato das informações que nos fossem prestadas, se esse 

fosse o entendimento. Todos os entrevistados autorizaram a gravação das entrevistas e 

respetiva publicação para fins académicos, pelo que as mesmas encontram-se disponíveis 

para consulta, em anexo, em suporte digital, o registo escrito integral, assim como os 

respetivos guiões das entrevistas (anexo n.º 3) e as grelhas de análise de conteúdo (anexo 

n.º 5). 

 

Nesta etapa foi fundamental quer a gravação das entrevistas, quer a anotação, mesmo que 

pontual de algumas indicações, ao longo das mesmas, como auxiliares de memória, para 



Joana Cardoso Lopes, O Reordenamento da Rede Escolar na perspetiva dos municípios: um estudo na 
Câmara Municipal de Almada (2010-2013), IEUL, 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 39 

uma melhor “reprodução” e organização das ideias e informações recolhidas. Na mesma 

linha de raciocínio, acerca da organização e articulação das ideias, Bogdan e Biklen 

(1994), afirmam que “num projeto de entrevista qualitativa a informação é cumulativa”, 

isto é, cada entrevista realizada, determina e liga-se à seguinte.  

 

3. Análise de dados 

 

Afonso (2005) indica ainda três procedimentos básicos para orientar a organização e 

exploração dos dados: descrição, análise e interpretação. Assim, uma vez tendo 

constituído o corpus documental do estudo e transcrito as entrevistas, passou-se à fase de 

análise dos dados, recorrendo à análise de conteúdo (anexo n.º 6), tal como indica Quivy 

(1992).  

 

“Melhor que qualquer outro método de trabalho, a análise de conteúdo (ou, pelo menos, 

algumas das suas variantes) permite, quando incide sobre um material rico e penetrante, 

satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor metodológico e da profundidade 

inventiva, que nem sempre são facilmente conciliáveis” (Quivy,1992: p.225). 

 

De acordo com Bardin (1977), enquanto um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, que aplicada à análise documental serve para “evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da mensagem”, a autora 

(Bardin, 1977:95-102) descreve o método de análise identificando três fases, organizadas 

em torno de três polos cronológicos: 

 Pré-análise, onde se verifica uma leitura flutuante, a escolha dos documentos, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos, a referenciação de índices, a elaboração de 

indicadores e a preparação do material. 

 

 Exploração do material, em que se procede à aplicação sistemática das decisões 

tomadas, na operação de codificação, desconto, ou enumeração, em função das regras 

estabelecidas inicialmente. 
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 Tratamento dos resultados, onde os dados brutos são finalmente tratados, de modo a 

ganharem significado. 

 

Tendo em consideração a estrutura apresentada, mas introduzindo alguma flexibilidade, 

permitindo uma análise clara do propósito da nossa investigação adotámos a seguinte 

tipologia, tendo em conta a informação recolhida: 

 

 

Categorias Subcategorias Unidades de Sentido 

 
As categorias definidas 
tiveram como ponto de 

partida os blocos 
temáticos, previstos no 

guião da entrevista. 
 
 

 
As subcategorias tiveram por base 

os objetivos estabelecidos, 
permitindo uma organização mais 

detalhada e consequentemente 
uma melhor compreensão do 

conteúdo recolhido. 
 

 
Transcrição de frases, 

palavras-chave, argumentos 
utilizados pelos 

entrevistados, permitindo 
uma orientação mais exata 

da análise. 
 

 

Quadro 2 – Tipologia da análise de conteúdo utilizada 

 

A frequência de resposta não foi tomada em consideração, por não a considerarmos 

relevante, na presente investigação. Acerca das categorias importa referir que “são os 

elementos chave do código do analista” (Vala, 1989: 110). No anexo n.º 5 encontra-se a 

grelha de análise de conteúdo de cada um dos entrevistados. 

 

Desta forma, adotámos a linha de raciocínio apresentada por Esteves (2006: 107) na 

medida em que o objetivo essencial da análise de conteúdo é o de “lidar com 

comunicações frequentemente numerosas e extensas para delas extrair um conhecimento 

que a simples leitura ou audição cumulativas não permitiria formar”.   
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CAPÍTULO IV  

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

No presente capítulo procede-se à apresentação e análise do processo de reordenamento 

da rede escolar na perspetiva do município, procurando articular as medidas normativas 

com os modos como foram recebidas e interpretadas pelo município. Para esse efeito, 

recorre-se quadro de análise proposto por Delvaux e Mangez (2008), para descrever o 

modo como decorreu o RRE em Almada a partir de dois eixos de (inter)ação: a reação 

seguida da adaptação. 

 

1.ª Fase: A Reação 

 

Após a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010 de 14 de junho, o 

município desencadeou um movimento de protesto e contestação na reação às orientações 

previstas para o reordenamento da rede escolar. Esta constatação decorre do conjunto de 

iniciativas promovidas, desencadeadas ou nas quais o município participou, entre os quais 

se destacam: contatos com outros municípios; reuniões com os diretores de escolas; 

emissão de um parece interno; partilha de informação com outros parceiros educativos; 

e, finalmente, a contestação junto do Ministério da Educação.  

 

Contatos com outros municípios 

Diversos municípios reagiram aos critérios estabelecidos para o reordenamento da rede 

escolar através da manifestação de comunicados, entrevistas, publicações de natureza 

diversa, entre as quais destacamos as moções de censura publicadas pelos municípios, 

como por exemplo, Moura, Alcochete, Serpa, Leiria e Beja. Todos eles apresentam 

argumentos em comum nas contestações apresentadas, em particular, a falta da sua 

participação na construção deste processo. 
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Quadro 3 – Tomada de Posição dos Conselhos Gerais das Escolas e Agrupamentos de Almada e Seixal  

(abril, 2011, disponível em https://apvnc.files.wordpress.com ) 

 

Por iniciativa do Município de Almada foi realizada uma reunião com um grupo de 

vereadores da Área Metropolitana de Lisboa. A 1 de Julho de 2010 foi elaborado um 

documento acerca da RCM n.º 44/2010 designado “Proposta de Deliberação acerca da 

resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010 de 14 de junho, emitida pelo Grupo de 

Vereadores da Educação da Área Metropolitana de Lisboa”, publicado 15 de julho de 

2010 (anexo n.º 7).  

Esta proposta reflete a discordância dos atores educativos, quanto à forma como o ME 

conduziu o processo, defendendo que, qualquer alteração da rede educativa deverá ser 

definida e concretizada de forma participada, em colaboração com os municípios, 

Direções Executivas, Agrupamentos de Escolas, e Associações de Pais e Encarregados 

de Educação. Critica ainda o limite temporal, de um ano letivo, definido para a sua 

concretização, impossibilitando a revisão das cartas educativas, a participação dos 

Conselhos ME e a aprovação das respetivas Assembleias Municipais. 

https://apvnc.files.wordpress.com/
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Aprovado em unanimidade, o presente documento alerta para a necessidade dos 

municípios da AML reforçarem a sua participação no processo de RRE, de forma a 

poderem rever as cartas educativas, respeitando a especificidades de cada comunidade 

educativa. 

 

Quadro 4 - Excerto da Proposta de Deliberação emitida pelo Grupo de Vereadores da Educação da Área 

Metropolitana de Lisboa”, de 15 de Julho de 2010 

 

 

Reuniões com diretores de escolas 

A reação de contestação assumida pela CMA foi fortemente apoiada pelos Diretores de 

Escolas e de Agrupamentos 8 . De acordo com informações recolhidas na entrevista 

exploratória, o processo foi inicialmente marcado por encontros com os diversos 

parceiros educativos do concelho, assim como pela auscultação da comunidade educativa, 

                                                           
8 A 1 de Julho de 2010 a Associação Nacional de Diretores de Escolas e Agrupamentos e Escolas Públicas envia uma 

carta ao Ministério da Educação onde contesta os critérios apresentados na RCM n.º 44/2010, para o Reordenamento 

da Rede Escolar. Este documento pode ser consultado em anexo. 
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concretizados por reuniões entre os representantes das Escolas (agrupadas e não 

agrupadas) e a Câmara Municipal, que decorreram na Escola Secundária Cacilhas Tejo.  

Nestas reuniões, o Vereador António Matos acabou por assumir o papel de porta-voz, 

enquanto representante do município, conduzindo este processo, de forma partilhada com 

os diretores de escolas, e também, como veremos mais adiante, em termos de negociação 

das propostas de fusão de escolas e agrupamentos, com o M.E., representados pela 

Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT). 

A 30 de Junho de 2010, assiste-se à emissão de um parecer (conjunto) pelos diretores das 

escolas em Almada (e Seixal), onde é feita uma análise à norma legal publicada acerca 

do RRE, com as seguintes apreciações: 

 

 Crítica aos critérios utilizados no RRE, caracterizando-os como ambíguos e 

contraditórios, alegando que a relação entre o sucesso escolar e o combate ao abandono 

é mais vantajosa em estabelecimentos de ensino de pequena dimensão; 
 

 Apontam para a despersonalização das relações sociais, comprometendo a 

humanização das relações pedagógicas e a governabilidade das escolas, pelo 

distanciamento crescente entre os atores educativos; 
 

 Questionam o papel e função das Cartas Educativas e dos Conselhos Municipais de 

Educação, assim como a urgência temporal desta reorganização da rede, alertando a 

instabilidade causada em 2003/2004, aquando da criação dos agrupamentos de escolas, 

em termos de organização que crie uma cultura e identidade comum, alertando que 

acerca dos malefícios que podem emergir, com o regresso ao clima de instabilidade e 

de frustração, contrários à tranquilidade que o trabalho pedagógico e de organização 

escolar exigem. 
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Quadro 5 – Parecer dos Diretores das Escolas dos Concelhos de Almada e Seixal sobre o RRE (2010, CMA) 

 

Tomada de posição com a emissão de um parecer interno 

 

A 21 de Julho de 2010 foi aprovada em sessão de câmara uma proposta que partindo dos 

fatos ocorridos, após a devida fundamentação: 

 Informa acerca dos encerramentos previstos; 

 Divulga as auscultações feitas junto da Comunidade Educativa e junto de alguns 

representantes de escolas; 

 Condena a RCM n.º 44/2010 alegando comprometer a autonomia das Escolas e critica 

a falta de participação das comunidades educativas e o limite temporal imposto para 

a concretização da RRE; 
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 Considerando o parecer emitido pelos Diretores de Escolas muito negativo e a 

Resolução da AR, aprovada no dia 9 de julho de 2010, que apela à suspensão imediata 

deste processo, com base nos critérios definidos, a CMA delibera: 

 

 Manifestação unanime de descontentamento relativamente à forma como o ME 

implementa as medidas anunciadas, sem a estreita colaboração dos municípios e 

a Comunidade Educativa Local; 

 Aderir plenamente à recomendação da AR, de suspender a aplicação da RCM 

n.º 44/2010; 

 Manifestar a sua total solidariedade para com os Diretores de Escolas e 

Agrupamentos dos Concelhos de Almada e do Seixal, que se opõem ao 

reordenamento enunciado pelo Governo.  

 

Este documento foi disponibilizado pela CMA e pode ser consultado detalhadamente, no 

anexo n.º 8. 

 

Partilha da informação junto dos parceiros educativos 

 

A 1 de março de 2011, a CMA procede ao envio do Parecer emitido aos parceiros 

educativos: Agrupamentos, Associações de Pais, Escolas Secundárias, Conselheiros do 

CMEA e FERSAP. Neste documento expressa que:  

 A construção de unidades administrativas de maior dimensão retira aos municípios a 

capacidade de intervir na gestão educativa do território; denuncia a falta de 

participação do CME e de não ter em conta nem a Carta Educativa, nem a Comunidade 

Educativa, que em Almada tem uma participação demarcada. 

 

 Acusa a delegação para um plano secundário do papel dos municípios, uma vez que 

não podem tomar a iniciativa de apresentação de propostas de agregação de 

agrupamentos e de escolas. 
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 Considera obrigatório o parecer das Câmaras Municipais envolvidas, pelo que 

sugerem o alargamento dos prazos estabelecidos como forma de assegurar a 

participação dos municípios, argumentando que “só um processo resultante desta 

reflexão partilhada poderá garantir a aceitação de mudanças no RRE”. 

 

 Denuncia ainda algumas práticas que envolvem procedimentos, considerados menos 

corretos, tendo em consideração o enquadramento legal dos mesmos. 

 

Reação “ contra o Ministério da Educação”  

 

Apesar de existir legislação que aponte para a consulta e participação dos atores locais, o 

diálogo entre os municípios e o Ministério, na prática não se verificou. Como afirmaria o 

vereador do departamento de educação do município de Almada, durante a sua entrevista, 

de forma clara: 

“De uma forma muito genérica, (…) quando este processo de agrupamentos começou (…) 

partiu do centro governativo, isto é, não houve nenhum movimento de solicitação disto. 

(…) Portanto, o que houve foi um entendimento por parte do ministério que a partir do 

mapa do concelho desenhou de acordo com a lógica que se entendeu pertinente os 

territórios educativos dos agrupamentos e os apresentou à escola. (…) dominantemente os 

agrupamentos foram concebidos no Ministério e partilhados com a comunidade escolar. E 

objeto de decisão unilateral. Como disse (…) de forma expressiva, clara, relevante, líquida, 

participação efetiva dos profissionais e responsáveis pelas escolas não houve, não houve. 

Em termos genéricos é isto. (…) este foi um processo decidido em Lisboa e partilhado 

diretamente com as escolas, o objeto de decisão unilateral.” 

 

Tal como foi afirmado pela responsável do Departamento de Educação, “apesar de estar 

legislada a participação do Município do ponto de vista da participação da gestão da 

rede, o que é certo, é que é uma participação muito observadora”, sem deixar de 

referenciar que existe “uma desconexão entre aquilo que está na carta educativa, em 

termos de território e os reais agrupamentos”. Como diria o mesmo entrevistado “os 

instrumentos reguladores, não são respeitados”, dando o exemplo da falta de orientação 

para a reformulação da carta educativa, que data de 2006, e que deveria ser revista de 5 

em 5 anos.  
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A ausência de envolvência e participação do município de Almada neste processo de 

reordenamento provocou para além de incompreensão, alguma indignação nos seus 

representantes legais na área da Educação. Dada a existência da Carta Educativa, um 

instrumento de planeamento, a partir do qual são estabelecidos os territórios, nem mesmo 

a Carta Educativa foi tida em consideração. Neste sentido a Chefe de Divisão de 

Equipamentos e Recursos Educativos acrescentou que: 

 “ Estas propostas do Ministério não iam de encontro áquilo que era a carta educativa, que 

até é um documento homologado pelo Ministério de Educação, ou seja que é reconhecido 

por ele”. 

 

Já a Diretora do Departamento de Educação elucida que “(…) apesar de estar legislada a 

participação do município do ponto de vista da participação da gestão da rede, o que é 

certo, é que é uma participação muito observadora.”, sem deixar de referenciar que existe 

“ (…) uma desconexão entre aquilo que está na carta educativa, em termos de território, 

e os reais agrupamentos”. De acordo com a sua opinião “os instrumentos reguladores, não 

são respeitados, não há orientação para a reformulação das Cartas Educativas”, passando 

então a explicar que:  

“Há uma tomada de posição da AML numa data anterior no sentido de que o Ministério 

trace orientações para atualização das cartas educativas, porque elas de 5 em 5 anos 

precisam de ser atualizadas e até agora, não houve qualquer orientação do Ministério que 

depois leva a que...por exemplo, os encarregados de educação não percebem porque é que 

as suas crianças que estão do outro lado da rua estão a entrar num determinado agrupamento 

e não estão a entrar no outro que é mais próximo.” 

 

Como afirmou a chefe de divisão dos recursos educativos, presente nas reuniões da DREL 

com o município,  

“ O ministério define as regras, define as normas e nós ouvimos…pronto. Eventualmente 

até nos perguntam o que é que nós poderemos ou não contribuir, mas daí não decorre 

alterações áquilo que têm como propostas”. “Quando chama é porque já há um dado 

consolidado, que é “vamos fazer assim!” E vamos lá agora…ajudem-nos lá a fazer. Não é 

na fase da construção.” 
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Porém, não deixa de acrescentar que: 

“Se o Ministério tivesse solicitado à Câmara para conjuntamente vermos a proposta de 

reordenamento da rede, provavelmente teria saído outra…outra reorganização…e 

essencialmente outros tempos. Que o grande problema foi os tempos em que as coisas 

foram feitas. Ou seja, as coisas na Educação levam algum tempo…para uma coisa 

acontecer num ano letivo, tem que começar a ser preparado este ano letivo, porque as coisas 

requerem preparação, em termos físicos, humanos, da população e não houve tempo para 

nada disso.” 

 

Os mecanismos existentes, assim como os processos que estão previstos na própria 

legislação anterior, não foram tomados em consideração, ao longo deste processo de RRE, 

agravada pela delimitação temporal imposta, sem que houvesse a possibilidade, no caso 

do município de Almada, de rever a carta educativa e de ter-se auscultado as verdadeiras 

necessidades de RRE. 

Em abril de 2012, realizou-se uma reunião na Direção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo9 (DRELVT), com a seguinte ordem de trabalhos: prestação de informações 

e planeamento da rede escolar. As posições assumidas, pelos atores educativos presentes 

na reunião foram as seguintes: 

O ME informou ainda que a agregação de escolas não deverá ultrapassar um número de 

alunos superior à maior das agregações efetuadas, na área da DRELVT, no passado, de 

três mil e cinquenta alunos10, assim como o critério de proximidade. 

Referiu que, em casos especiais, podem ser apresentados pelos municípios e pelas escolas 

e agrupamentos, propostas diferentes que só serão autorizadas pela tutela depois de serem 

analisadas. 

O Vereador da CMA, reafirmando a tomada de posição do município de Almada 

defendeu que os municípios devem ser ouvidos e orientados segundo as cartas educativas, 

                                                           
9 As Direções Regionais de Educação (DRE) são identificadas como “Serviços Regionais do Ministério da Educação, 

dotados de autonomia administrativa, que asseguram a orientação, coordenação e apoio às escolas de ensino não 

superior ao nível regional” (Decreto-Lei n.º 141/93). 
10 Em 2000 o ME disponibilizou um estudo sobre o RRE, onde definia os critérios de reordenamento, em que o número 

de alunos máximo recomendável era de 1500 alunos. Este documento encontra-se disponível para consulta nos anexos. 
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devendo as mesmas serem revistas. Acrescentou ainda que aceitariam a revisão da carta 

educativa e a posição de aderir aos entendimentos dos diretores dos atuais agrupamentos, 

referindo que o município considera as unidades de gestão de dimensão mais pequena 

preferíveis, face aos resultantes da atual proposta de agregação, razão pela qual está contra 

o processo de agregação. 

Os representantes das Escolas e Agrupamentos nesta reunião não manifestaram uma 

posição concreta, mas colocaram algumas questões, refletindo muitas dúvidas e 

preocupações acerca das novas orientações do ME. Foram colocadas diversas questões 

sobre problemas por resolver, ligadas à rede, a equipamentos, situações pontuais de 

determinadas escolas e a pergunta-chave: se existiam sugestões para agregações, por parte 

do ME.  

 

No dia seguinte, a 10 de Abril de 2012 decorreu uma reunião da CMA com a DREL e os 

diretores das escolas de Almada com a seguinte ordem de trabalhos: prestação de 

informações e planeamento da rede escolar. 

 Foi apresentada a proposta de agregação de escolas que deveria estar concluída até ao 

final do ano letivo 2012/13; 

 

 Definição dos principais critérios para constituição de agrupamentos e exceções à 

agregação em Almada; 

 

 Indicação de que este processo teria de ser feito com o município e as propostas de 

agregação deveriam partir da iniciativa dos diretores. 

 

O Vereador António Matos afirmou que o município não tinha ainda opinião sobre a 

matéria, sendo igual à já tomada em sede da AML, e que devia passar pelo respeito da 

Carta Educativa, que no momento precisa ser revista, porque tem por base o 9.º ano de 

escolaridade, sendo que para o efeito, era necessário haver orientações metodológicas por 

parte do ME (o que não se verificou, até julho de 2014). 
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A posição do município foi de aderir ao entendimento que os diretores de escola tivessem, 

mas defendendo sempre que neste processo de reordenamento da rede, deverá partir-se 

de unidades de gestão mais pequenas do que aquelas que a DRELVT prevê. 

Neste momento as dúvidas existentes por parte das Escolas concentravam-se em saber se 

já existiam propostas pensadas pelo ME, para saber com quem iriam agregar. 

Acerca das práticas de regulação da DREL, Afonso (2006: 91), situa-as no plano 

intermédio da regulação da Educação, onde, para além da “retórica da intervenção de 

apoio, surgem referências a uma intervenção mais pró-ativa, centrada na veiculação de 

informação oriunda dos departamentos centrais ou da própria direção política do 

Ministério da Educação e na pressão para o cumprimento da legislação e dos 

normativos”11 (Afonso, 2006: 91). Foi neste contexto, onde se cruzam diferentes modos 

de regulação, reforçado por um “espaço intermédio de mestiçagem entre a regulação 

política de controlo e a regulação autónoma” que se “negociou” o processo de RRE com 

o município de Almada, mas sob a nuance de, neste processo específico, a regulação de 

controlo se sobrepor à autónoma. 

 

2.ª Fase: A Adaptação 
 

Apesar dos pareceres, recomendações, moções apresentadas por diversos atores 

educativos, e de, várias reuniões realizadas entre DRELVT, Câmara Municipal, e, 

Diretores de Escola, o ano letivo de 2012/13 arrancou com novas fusões de 

escolas/agrupamentos no concelho de Almada. Nesse processo foram criados quatro 

novos agrupamentos de escolas, mediante a junção de quatro escolas secundárias a quatro 

                                                           
11 Apesar da preocupação em assegurar uma “imagem de uma relação amigável com os professores e as escolas, 

definindo claramente um limite que atribui a fiscalização e o controlo aos serviços de inspeção”, denota-se alguma 

ambiguidade, conforme refere Afonso (2006: 91) na coexistência de dois papéis: o de “papel ingrato” e o de “pepel 

amigo”. “Ingrato”, pelo dever de impor a obediência à lei e os despachos normativos e “amigo” na medida em que 

orienta, dá conselhos e dialoga recorrendo à negociação, Entre visitas às escolas, reuniões, ou, entrevistas. No fundo, a 

todas estas ações, que podem ser chamadas de estratégias, corresponde apenas um único objetivo. Este “consiste em 

vencer a resistência dos gestores escolares em relação a questões específicas”, tais como, o próprio autor refere a título 

de exemplo, ao nível da “rede escolar, número de alunos por turma, constituição de agrupamentos, persuadindo-os a 

acatarem orientações superiores, no pressuposto implícito que de que a alternativa (supostamente não desejada por 

ninguém) “seria “o encaminhamento da questão para os serviços inspetivos (idem: 91). 



Joana Cardoso Lopes, O Reordenamento da Rede Escolar na perspetiva dos municípios: um estudo na 
Câmara Municipal de Almada (2010-2013), IEUL, 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 52 

agrupamentos já existentes, dando origem aos seguintes agrupamentos: Agrupamento da 

Costa da Caparica, Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, Agrupamento de Escolas 

António Gedeão e Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio. 

O Agrupamento de Escolas da Caparica12 foi composto pelo Agrupamento de Escolas da 

Costa da Caparica e pela Escola Secundária do Monte da Caparica; o Agrupamento de 

Escolas Emídio Navarro resultou da junção da Escola Secundária já existente, Emídio 

Navarro, com o Agrupamento de Escolas D. António da Costa; o Agrupamento de Escolas 

António Gedeão resultou da fusão entre a sua Escola Secundária e o Agrupamento de 

Escolas Comandante Conceição e Silva e o Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, da 

agregação entre o Agrupamento de Escolas de Vale Rosal e a Escola Secundária Daniel 

Sampaio. 

 

 

Quadro 6 - Códigos de escolas – DGAE – ME (22/04/2013) 

 

Sobre este processo, as entrevistas realizadas aos dirigentes da autarquia apontam para 

uma tentativa de adaptação à nova realidade, visando que a rede e as escolas funcionassem 

o melhor possível, “já que assim teria que ser”, conforme atestam os seguintes excertos 

de entrevista: 

Depois é o tentar agilizar dentro daquilo que é um facto, ou seja, quando foi consumado 

que os agrupamentos são constituídos. O que é que a Câmara faz? Tenta colaborar ao 

máximo para que os agrupamentos funcionem porque …pronto…a dinâmica é diferente, 

as dificuldades são maiores mas a Camara tenta naquilo que são as suas competências e 

naquilo que não competências ajudara colaborar com o máximo que pode, mas numa 

situação que é imprevista e que é imposta. Que era totalmente diferente. (Entrevista à Chefe 

de Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos da CMA, 4 de Julho 2014)  

                                                           
12 Este agrupamento foi indicado pela Diretora do Departamento de Educação da CMA, em entrevista, como “um 

episódio que ainda hoje não está tranquilo no território, que foi um TEIP ter tomado a iniciativa de querer agregar com 

um agrupamento de escolas que era da Costa da Caparica”. 
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Como pode ser consultado em anexo, ao longo das entrevistas, diversas foram as 

afirmações que demonstram uma colaboração permanente com os Diretores dos 

Agrupamentos e das Escolas não Agrupadas, através do fornecimento de todas as 

informações que tinham em sua posse, para a elaboração de uma nova carta educativa.  

“Agora quando foi da última geração de agregações…mas só o que de mais próximo 

fizemos relativamente ao convite do Ministério foi juntarmos aos nossos diretores, 

fornecermos aos nossos diretores, os estudos da carta educativa de que eramos portadores, 

aos nossos diretores. E também mostramos ao Ministério e enfim depois dos diálogos. Mas 

cedemos aos nossos diretores para que eles construíssem a sua proposta. A construção da 

sua proposta, dos diretores, era o melhor entendimento que nós tínhamos, sobre a melhor 

forma, de avançar para o processo” (Entrevista ao Vereador do Departamento de Educação 

e Juventude da CMA, Junho 2014). 

 

Como afirmaria, no decorrer da sua entrevista, a pessoa responsável pelo Departamento 

de Educação, indicando que, apesar de nos últimos dois anos terem decorrido os processos 

mais dramáticos para o Concelho, estando decidida a intensão do Ministério de continuar 

a agregar, “a Câmara mostrou-se disponível para trabalhar em conjunto”. 

 

Em suma, verificou-se uma mudança de posição por parte do município. Por diversas 

declarações recolhidas, deparamo-nos com testemunhos alusivos à colaboração do 

município na construção de uma proposta conjunta. Vejamos este excerto da entrevista 

com a Diretora do Departamento de Educação: 

 

 “Apesar de tudo, há dois anos o processo foi apresentado...a proposta, a intensão do 

Ministério de continuar a agregar, numa reunião geral de escolas com o ME. As Escolas 

procuraram ganhar algum tempo, ou seja, procuraram que não fosse o Ministério a decidir 

por si só. Mas que elas próprias ganhassem algum acordo entre elas. E como tivemos em 

Almada, a indicação que todas as escolas teriam que agregar, a Câmara mostrou-se 

disponível, porque também o Ministério não dá dados tratados, mostrou-se disponível para 

trabalhar com eles uma proposta. Nós tivemos há dois anos, numa reunião com todos os 

diretores e apresentamos uma proposta de agregação que não era a final, era aquela que era 

possível, mantendo tudo o que já estava de agrupamentos criados. Para as escolas 

secundárias não agregadas uma proposta de território com o segundo ciclo e o 1.º ciclo. 

Isso foi trabalhado em conjunto...foi respeitando-se os TEIP’s era a indicação que 

tínhamos…que os TEIP’s não agregavam e a que as escolas secundárias tinham que, 
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necessariamente, agregar. Pronto. Nós trabalhamos uma proposta. Foi consensualizada 

com a comunidade presente de escolas, e que depois não foi terminada, não foi conclusiva 

por parte do Ministério.” 

 

Numa primeira fase do processo o município manifestou indignação e reagiu à decisão 

do Ministério da Educação e, posteriormente, acabou por colaborar, quando percebeu não 

existir possibilidade de alterar o desfecho deste processo de RRE. Porém, desde o início 

do processo em 2010 e o seu final em 2013, assistimos a uma diversidade de iniciativas 

e contatos, sem que tais medidas e movimentos alterassem a decisão inicial, ou produzisse 

alguma mudança na forma como o processo foi conduzido pelo ME. 

Desta forma, podemos afirmar que nenhum ator consegue exercer um grande controlo 

sobre a forma como a ação pública se desenvolve, ou tão pouco, será capaz de determinar 

a agenda de outras instâncias. Como referem Delvaux e Mangez (2008), apesar das 

diferenças de poder existentes nas diversas instâncias envolvidas num determinado 

processo e dos atores menos influentes terem vantagens, na medida em que é-lhes 

permitido aplicar mais pressão sobre outras instâncias superiores, as esferas deliberativas 

continuam a ser favorecidas, na tentativa de dar um sentido a uma ação pública. (Delvaux 

e Mangez, 2008:21-25). Apesar de caber ao Estado a definição e execução de políticas 

necessárias ao reforço e proteção dos poderes locais, isso não impede que existam 

margens de decisão autónomas dos poderes locais, em certos domínios, nem impede que 

os poderes locais possam assumir políticas próprias, em todos os aspetos do sistema 

educativo que não sejam entregues exclusivamente ao domínio do Estado (Pinhal, 2012: 

274).  

Em síntese, poderíamos mesmo afirmar que neste processo a ação pública caracterizou-

se por uma forte dinâmica, construída por diversos atores educativos, onde o município 

teve um papel importante. A regulação autónoma esteve presente em diversas iniciativas 

do município, traduzida na possibilidade de reunir esforços, encontros, dinâmicas com 

outros atores educativos, partilhando informação e conhecimento com eles13, apelando à 

                                                           
13 Quando o município resolveu partilhar com os Diretores de Escolas todo um conjunto de informações 

que tinham reunido, no âmbito da atualização da carta educativa, para serem utilizados durante o processo 

de RRE, em particular, na negociação com o ME, na figura da DRELVT. 
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sua contribuição conjunta, mas sobretudo impulsionando os atores a empenharem-se 

numa construção conjunta e participada neste processo. Porém, verificámos igualmente 

que a autonomia do município foi bastante delimitada, nomeadamente no processo de 

decisão. De facto, apesar de identificarmos mecanismos de regulação autónoma, esta foi 

sempre muito condicionada à regulação central.  

Segundo Pinhal (2006) este tipo de ação municipal tende a favorecer “a complexidade 

das multiregulações locais, introduzindo fatores de ambiguidade e de adaptação na 

regulação central, criando novos espaços de ação estratégica dos diferentes atores, com o 

consequente desenvolvimento de processos de regulação autónoma” (idem:128).  

Todavia, acrescenta ainda que a regulação informal difusa, que muitas vezes se intensifica 

com o tempo, “aponta para uma eventual emergência de novos modos de regulação, 

privilegiando intervenções estratégicas mais dirigidas para uma política de cidade, onde 

o desenvolvimento de projetos nas escolas que possam induzir objetivos e modos de 

aprendizagem diferentes” (Pinhal, 2006:128) ganham maior dimensão.  

Como conclusão podemos afirmar que todas as iniciativas tomadas pelo município de 

Almada poderiam representar uma orientação política a seguir, caso existisse uma 

descentralização efetiva na Educação em Portugal. “Contudo, na situação atual em que se 

verifica a permanência de uma administração educativa fortemente centralizada, estas 

iniciativas, mesmo que avulsas e limitadas, reforçam o caracter hibrido da regulação do 

sistema” (Barroso, 2006: 127), salientando assim uma regulação local, centralmente 

condicionada.  
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Apesar dos esforços de descentralização decorrentes nos últimos anos e de um conjunto 

de inúmeras iniciativas e crescente participação de diversos atores educativos, na política 

pública de reordenamento da rede escolar, e, em particular, no caso de Almada, destaca-

se a predominância da regulação de controlo, de natureza normativa e estatal.  

 

Como diria Ferreira (2005:281), apesar de proliferarem “os discursos da descentralização, 

da territorialização, da participação e da autonomia”, “verifica-se que o Estado 

descentraliza apenas as responsabilidades gestionárias e não descentraliza as funções que 

possam assegurar a construção de políticas educativas locais”.  

 

Face à permanência de uma administração educativa fortemente centralizada, 

condicionadora das práticas locais no âmbito da educação, identificamos a existência da 

regulação de controlo na obrigatoriedade de constituição de novos agrupamentos entre as 

escolas agrupadas e não agrupadas, a regulação autónoma na primeira reação do 

município, marcada por iniciativas de contestação, mas que, contudo, acaba por se tornar 

convergente, ao colaborar, de forma auxiliadora, dado não ter outra alternativa do ponto 

de vista legal.  

 

Tal como um dos entrevistados afirmou, “apesar de estar legislada a participação do 

Município do ponto de vista da participação da gestão da rede, o que é certo, é que é 

uma participação muito observadora”, sem deixar de referenciar que existe “uma 

desconexão entre aquilo que está na carta educativa, em termos de território e os reais 

agrupamentos”. Como diria o mesmo entrevistado, “os instrumentos reguladores, não 

são respeitados”, dando o exemplo da falta de orientação para a reformulação da carta 

educativa, que data de 2006, e que deveria ser revista de 5 em 5 anos. 
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Verificamos assim, a “imposição normativa-burocrática e a lógica racionalizadora, 

singularmente expressas no plano das orientações para a ação” que “são empiricamente 

confrontadas, no plano da ação organizacional efetiva, com a considerável diversidade de 

situações”, ou seja, “com lógicas de ação local que o legislador central e os textos que 

produz tendem a ignorar, ou a desprezar” (Lima, 2011:110). 

 

Na perspetiva dos entrevistados, a forma como o processo foi conduzido e implementado, 

não permitiu a participação efetiva do município no reordenamento da rede, apesar das 

competências atribuídas neste domínio. Tal como adverte Lima (2011), “De uma forma 

ou de outra, as escolas foram efetivamente agrupadas, cumprindo-se os normativos e a 

ação hierárquica da administração, mesmo quando as realidades e os interesses locais e 

institucionais tenham saído fortemente deslegitimados” (idem). 

 

Os dirigentes entrevistados afirmam que até 2010, os consensos que estavam no território, 

do ponto de vista da rede, deixaram de existir. Se existiam agrupamentos que já tinham 

alguma consolidação do ponto de vista da verticalização e daquilo que é o projeto 

educativo, isso voltou a perder-se. Com este processo de reordenamento da rede, com as 

agregações de escolas agrupadas e não agrupadas, verifica-se, de acordo com declarações 

prestadas que, as escolas “neste momento estão em processo de desconstrução, para 

voltar a construir” (responsável do Departamento de Educação). 

 

Com base neste argumento Lima (2004) alerta para a “erosão da escola como “subunidade 

de gestão” e para o reforço do controlo central, ou seja, de uma tendência para a 

territorialização como processo extensionista” (Lima, 2004:34), como afirma: 

 

“A territorialização das políticas educativas, na aceção governamental mencionada, parece 

ser operada pela racionalização da rede, através da imposição do agrupamento das escolas 

e do conceito de carta escolar, desta forma possibilitando uma mais eficaz extensão das 

políticas centralmente definidas para as periferias, através dos agrupamentos, a quem 

caberá a sua execução em conformidade. Trata-se, com efeito, de uma territorialização 

extensionista”(idem:36). 

 



Joana Cardoso Lopes, O Reordenamento da Rede Escolar na perspetiva dos municípios: um estudo na 
Câmara Municipal de Almada (2010-2013), IEUL, 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

  
 58 

Por seu turno, o autor adverte ainda que “estas lógicas tendem a acentuar uma lógica 

racionalizadora-centralizadora e, por essa via, reforçam o controlo exercido pelo centro 

(concentrado e desconcentrado) e não a autonomia da escola ou, sequer, do agrupamento 

(idem: 35). 

 

Alguns dos elementos nucleares da política para a reorganização da administração 

escolar, revelam-se assim a posteriori. “Passado o circuito hierárquico a operar no sentido 

dos departamentos centrais, passando pelas direções regionais (primeiro nível de 

desconcentração) e pelos coordenadores educativos (segundo nível de desconcentração),” 

Lima (2004) acrescenta que, “torna-se clara a existência de um nível novo — um terceiro 

nível ou escalão de desconcentração, agora constituído por cada uma das "unidades de 

gestão" do sistema centralizado desconcentrado: os agrupamentos de escolas.  

 

Pinhal (2012) acerca da constituição de agrupamentos, encontra “a razão explicativa da 

intervenção prescritiva do Ministério” na “urgência de reduzir os custos com a 

administração das escolas, o que se admitia possível realizar através do processo de 

agrupamento dos estabelecimentos em unidades de gestão de maior dimensão” 

(Pinhal,2012:465). Assim, em seu entender, a constituição de agrupamentos constituiu 

“uma medida administrativa destinada a facilitar a gestão do sistema educativo. É claro 

que também teve fins pedagógicos, mas não foram estes fins que determinaram a 

intervenção rápida e musculada do Ministério” (idem).  

 

“Como adverte Natércio Afonso, os ganhos de eficiência, decorrentes do efeito de escala 

associado à maior dimensão organizacional dos agrupamentos, poderão ser anulados per 

perca de eficácia “resultantes da acrescida burocratização da gestão escolar e do trabalho 

docente, e do deficit de participação e de envolvimento dos atores””(Pinhal,2012:465, 

citando Afonso,2004:10).  

 

Em suma, estas medidas não se encontravam inseridas numa lógica de território. “As 

dinâmicas locais não foram determinantes na maior parte dos casos” (Pinhal,2012:465).  
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Neste sentido, importa reforçar a ideia da participação local na construção coletiva, como 

uma forma de descentralizar, respondendo às necessidades locais. Como afirma Pinhal 

(2012), “no plano político-administrativo, a situação existente no sistema educativo 

prefigura ainda uma solução de semi-centralização” (Pinhal, 2012:736). Conforme expõe, 

“embora nos termos constitucionais, as autarquias locais prossigam interesses próprios, a 

verdade é que, no campo da educação, não se encontra verdadeiramente estabelecida e 

generalizada a existência de políticas educativas concebidas e executadas 

localmente”(idem). Apesar de reconhecer que “esta é uma situação em evolução”, 

“reconhecendo-se a crescente importância do local nas políticas de desenvolvimento 

social e humano, é de esperar que a educação se insira numa lógica mais 

descentralizadora, embora as políticas locais tenham de sujeitar-se ao interesse nacional 

e ao controlo do Estado.” Assim, avança ainda com a ideia de que “a semi-

descentralização está por fazer” destacando a falta de “uma nova lei de bases do sistema 

educativo, que dê inteligibilidade global a essa construção, designadamente no que 

respeita à repartição das responsabilidades públicas exclusivas e à partilha de e 

responsabilidades entre níveis de administração” (idem:736).   

Quando questionados acerca da participação e influência do município no processo de 

RRE as opiniões dos entrevistados foram unanimes. A opinião do Vereador é que o 

município não pode intervir neste processo, argumentando que “o que de mais próximo 

fizemos relativamente ao convite do Ministério foi juntarmo-nos aos nossos diretores, 

fornecermos aos nossos diretores, os estudos da carta educativa de que eramos 

portadores”. Acrescentou ainda que “também mostramos ao Ministério (…) depois dos 

diálogos. Mas cedemos aos nossos diretores para que eles construíssem a sua proposta 

(…), era o melhor entendimento que nós tínhamos, sobre a melhor forma, de avançar 

para o processo” (Vereador António Matos). 

Já na entrevista à Chefe de Divisão dos Equipamentos e Recursos Educativos, apesar de 

não conhecer como decorreu este processo nos outros municípios, a crítica apresentada 

incidiu sobre a falta de participação no processo e ao tempo disponibilizado para cumprir 

os normativos legais.  
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Como afirmou: “ Se o Ministério tivesse solicitado à Câmara para conjuntamente vermos 

a proposta da rede, provavelmente teria saído outra”. Já a DDE afirmou: “Nós sentimos 

que apesar de tudo o Ministério teve algum cuidado, nas várias equipas sempre de 

procurar informar do que ia fazer. (…) vamos caminhar neste sentido. Mas do ponto de 

vista real não sei se tínhamos alguma condição de alterar. Acho que houve nestas 

relações urbanas, estre organizações, essa preocupação. De ir sempre mantendo o 

município informado.(…) Agora o que nós consideramos é que, deveria de haver agora 

um trabalho de fundo de…com alguma alteração ou não de territórios neste momento 

criados” (Diretora do Departamento de Educação da CMA). 

Essa iniciativa do município, de cederem as informações, ficou a dever-se ao fato de 

procurarem contribuir para a construção de acordos, consensos, entre o ME, CMA e 

Diretores de Escola, acerca da rede existente e das alterações a serem introduzidas. Após 

a sua implementação, de acordo com as informações recolhidas, procurou dar resposta a 

novas questões e necessidades locais, colaborando, nos procedimentos consequentes às 

novas alterações na rede.  

Este processo é retratado aqui apenas enquanto um caso específico num determinado 

município, mas outros se depararam, com realidades diferentes no panorama nacional. 

Apesar das suas delimitações, este estudo reflete as preocupações dos municípios face 

aos instrumentos que dispunham para participar no processo de RRE, pois na realidade 

possuem um conhecimento completo das necessidades da população, em virtude da sua 

proximidade. Pinhal defende acerca do papel da educação a nível local, de que “cabe aos 

municípios assumirem o papel de condutores deste processo, dada a legitimidade 

democrática de que dispõem em relação às populações que representam e em relação ao 

conjunto da sociedade nacional” (Pinhal, 2012: 97). 

Relativamente à continuidade do processo de reordenamento da rede em Almada, de 

acordo com os testemunhos da Diretora do Departamento de Educação da CMA, este 

processo de RRE, muito certamente, poderá voltar a repetir-se, justificando-o pelo fato 

de ter sido essa a intensão demonstrada pelo Ministério.  
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Em tom reflexivo argumentou ainda que “a própria sobrevivência das escolas secundárias 

pode estar em causa. Com a diminuição do número de alunos, (…) com a sequencialidade 

até ao 12º ano, se não houver aqui alguma alteração, as próprias escolas secundárias 

perdem alunos!”. 

 

Esta questão tem um fundo legítimo e inquestionável no âmbito do reordenamento da 

rede. Mas a par da reorganização da rede existente, outras questões se colocaram aos 

dirigentes do Departamento de Educação da CMA, nomeadamente sobre a possibilidade 

de os municípios apresentarem outras formas alternativas de gerir a rede. É preciso não 

esquecer que, quer os municípios, quer os cidadãos, possuem uma consciência mais 

completa da sua missão, enquanto atores educativos, levando-os, como diria Pinhal 

(2012: 741) “a subir de nível: já não são entidades puramente administrativas, são também 

instâncias políticas. Precisam de aprimorar esse estatuto e de o enriquecer com o 

aprofundamento da democracia local.”.  

 

Como afirma Azevedo (2008), “em Portugal, o equilíbrio entre a regulação de controlo e 

a regulação autónoma é muito instável e na verdade, desequilibrado, pois, como diz João 

Barroso, o estado vai destruindo a autonomia que ele próprio decreta”. Após tantos anos 

de publicações normativas e de discursos favoráveis à autonomia e a descentralização, 

talvez tenha chegada a hora de dispor aos municípios não apenas uma autonomia retórica, 

mas sobretudo meios legais de exercer efetiva e plenamente essa autonomia, mesmo que 

partilhada. O reforço da dimensão cívica e comunitária da escola pública emerge na 

atualidade, como um princípio que restabelece o “equilíbrio entre a função reguladora do 

Estado, a participação dos cidadãos e o profissionalismo dos professores, na construção 

de um “bem comum local” que é a educação das crianças e dos jovens” (Barroso e Viseu, 

2003: 917). 

 

Assim se enquadra a perspetiva de Azevedo (2008), ao defender que apenas a 

“valorização das regulações em ação que dignificam as “comunidades ativas”, a cidadania 

social e a solidariedade entre pessoas e instituições, a participação democrática na 

construção de compromissos sociais e na tomada de decisões”.  
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Só assim será possível mudar “esta visão, que mais não faz que perpetuar uma regulação 

de controlo, predominantemente administrativa e burocrática, que asfixia a participação 

cidadã e desincentiva a inovação social, além de desperdiçar recursos comunitários 

preciosos e já instalados para o serviço do bem comum.” (Azevedo, 2008: 9). Nesta 

sequência, o autor argumenta que no quadro politico e institucional português “não se tem 

enfrentado esta perspetiva com suficiente abertura e rigor, o que tem gerado fenómenos 

complementares”. Eles resumem-se à adoção simultânea, por parte do Estado, de modos 

de regulação opostos, gerando medidas ambíguas, “o que alguns autores apelidam de 

hibridismo (Barroso,2003 e 2006; Maroy, 2006; Nóvoa, 2005)”(idem). 

 

Inspirado em Reynaud (2003), Azevedo (2008) sustenta que “ser fonte de regulação é ser 

ator social, querer sê-lo é procurar legitimidade” (Azevedo, 2008: 10). Com esta 

afirmação, procura na regulação de conjunto, enquanto encontro de várias legitimidades, 

“de matriz sociocomunitária”, sustentada “numa aprendizagem permanente”, num 

esforço de supervisão e de formação científica e pedagógica dos intervenientes, encontrar 

resposta às necessidades locais (idem:15). Assim, esclarece ainda que “a teoria da 

regulação social, como sublinha Alter (2003), deve ser entendida (…) como uma teoria 

da mudança social, pois ela concebe a reciprocidade na ação e na cooperação e o 

compromisso mútuo como fundamentos das regras sociais” (idem:16). 

 

Sem propor a substituição do Estado-providência pela Comunidade-providência, 

Azevedo (2008) advoga que “temos que continuar a dedicar muita inteligência e muito 

coração à reconfiguração de um Estado social que sirva e estimule esta cidadania livre, 

ativa, solidária e que não a iniba, abafe e apenas controle”. Dos novos equilíbrios 

necessários, entre diferentes níveis e modos de regulação, valorizando as dinâmicas 

sociocomunitárias e não do que designa de “uma regulação degradada” é que pode nascer 

“algo de novo que sirva à construção contínua de comunidades onde os rostos humanos 

podem resplandecer na sua dignidade” (Azevedo,2008: 19). 
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É neste contexto, de “proliferação de espaços de decisão no domínio das políticas (com a 

descentralização e o reforço da autonomia das escolas e com o alargamento à participação 

da “sociedade civil) ” que Barroso (2006: 66) afirma conferir “ao sistema de regulação 

da educação uma complexidade crescente, que exige do estado um papel renovado”. Este 

novo papel prende-se precisamente com a compatibilização do “desejável respeito pela 

diversidade e individualidade dos cidadãos, com a prossecução de fins comuns 

necessários à sobrevivência da sociedade, de que a educação é um instrumento essencial” 

(idem: 67). De acordo com o autor, tal compatibilização só é viável com o “reforço das 

formas democráticas de participação e decisão, o que, nas sociedades contemporâneas, 

exige cada vez mais uma qualificada e ampla informação, a difusão de instâncias locais e 

intermédias de decisão, uma plena inclusão de todos os cidadãos” (idem). 
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