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P1 A escolha das entrevistas é muita feita também em função do que umas pessoas dizem sobre as 

outras, portanto eu cheguei até si não porque é claro ou mais alguém ou porque tenha uma posição na 

Associação Nacional de Municípios, mas porque em determinado momento das minhas entrevistas alguém o 

citou como uma pessoa que deveria entrevistar! Portanto também lhe vou perguntar a si, se existem outras 

pessoas que achava importante que eu entrevistasse para a definição disto. As primeiras questões são, dizem 

respeito a si ou seja como é a sua entrada para as questões da política, como ela se faz, não é! Contando um 

bocadinho da sua história sem entrar na história pessoal, mas sim na história profissional, como é que chega 

aqui à Câmara Municipal de Benavente e também à sua posição na Associação Nacional de Municípios!  

 

R1  Primeiro vamos lá ver se eu consigo... 

 

P2 Traçar essa memória, não é? No fundo é uma memória... 

 

R2 É evidente que eu chego à Câmara porque estou envolvido na politica! (...) portanto eu era estudante 

universitário e estava muito ligado ao movimento associativo da altura e lembro-me vagamente de ter feito a 

aproximação, (...) depois tem a ver com o aprofundar da consciência, tem muito a ver com a guerra colonial e a relação 

de proximidade que tínhamos uns com os outros em comando de homens em contraste e em confronto com uma 

hierarquia militar muito espartana, muito pouco humanizada! Nós tínhamos, e também a proximidade dos homens que 

eram muito vulneráveis em muitos aspectos, quer as condições humanas em que viviam, quer pelos sacrifícios que lhes 

pediam! E eu creio que isto ajudou a tomar consciência e no regresso de África, de me manter ligado à vida politica! E 

daí foi com naturalidade que depois do 25 Abril mantive essa proximidade, com um partido político, militar e ao mesmo 

tempo (?)! Foi bastante tempo para a actividade política e não para ser candidato as primeiras eleições autárquicas! Eu 

tinha pensado em abandonar a minha profissão como perdi as primeiras eleições por 35 votos, senti que era meu dever 

voltar a dar a cara às populações e apresentar-me novamente e assim foi! Fiz 3 anos como vereador e depois de ter 

ganho as eleições autárquicas, não consegui sair ainda não é?! 

 

P3 Há quanto tempo está aqui? 

 

R3 Estou há 29 anos! Portanto é muito tempo de facto! Portanto isto sobre as razões e o início da minha vida 

política! Direi que estou aqui há muito tempo, porque se estabelecem, portanto tenho o conforto da confiança desta 
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política muito concreta, porque não é tanto de discussão teórica à volta desta tese ou daquela, da solução deste, desta 

visão estratégica que se pode ter para esta terra, o movimento do bem estar social, mas não há grandes confrontos… 

Portanto não é isso não se torna, não se transforma isso na nossa vida colectiva, na nossa vida política não se 

transforma em sofrimento e antes pelo contrário estimula-nos! Dá-nos compensações, as compensações aqui são 

exactamente essas, não é! O ter da parte da população o reconhecimento, o feedback que estamos a trabalhar bem em 

prol do futuro e portanto, e muitas vezes também as críticas e as sugestões faz-nos cair na tal ideia que está tudo bem, 

quando não…há sempre questões que não estão bem e que é preciso corrigir! 

 

P4 Como é que surgiu a sua ligação à Associação Nacional de Municípios, como é que ela, não é? Como 

é que em determinado momento as pessoas também se juntam...? 

 

R4 A Associação portanto surge em 1983, repare já depois do 25 Abril! E surge como uma necessidade que os 

Municípios sentiam de défice de ser parceiro institucional do Governo! … com aquilo que são os meios financeiros com 

que trabalhamos e com que resolvemos os problemas das populações! Portanto foi este partido outro e o outro e 

outro… que se constituiu como um núcleo, esse núcleo portanto organizou um congresso constitutivo da Associação 

Nacional de Municípios. Aí eu passei a fazer parte dos órgãos, primeiro do Conselho Geral, éramos eleitos em listas 

que se sufragavam através do Método de Hondt, depois passei a fazer parte do Conselho Directivo da Associação, 

eleito em congresso, mas já em lista única, portanto em que nós acordávamos entre nós, de acordo com a 

representatividade das forças políticas, o número era e é ainda hoje, qual é a força política maioritária, depois aplica-se 

o tal Método de Hondt em função do número de Câmaras por cada força politica! Portanto eu estou há, creio que, estou 

desde o primeiro mandato do Mário Almeida, portanto estamos a falar em para aí 20 anos! É uma relação muito curiosa 

aquela que se estabeleceu na Associação, apresentámos alguns princípios sobre quase todas as matérias. E então foi 

necessário balizar um pouco aquilo que seria a nossa actuação. Primeira questão quer dizer, nós tivemos que fazer a 

nossa afirmação, a ideia de que é preciso é mudar o nosso estatuto remuneratório, as condições de trabalho, etc. 

Portanto isso não foi, foi rejeitado liminarmente… portanto não somos nenhum organismo corporativo, à semelhança do 

triste passado onde competimos como “contra poder” ao governo legítimo deste país, qualquer que seja, que resulte 

das eleições. Portanto, nós somos sobretudo um parceiro que tem interesses em prosseguir a senda de interesses 

específicos das colectividades territoriais, que são as autarquias, os seus objectivos, e temos que estar muito atentos é 

ao processo legislativo, quer na sua construção pretendendo melhorar essas relações, como a ser objectivos naquilo 

que são os interesses e direitos das populações dessas autarquias. E portanto creio que as razões porque nós 

tomámos, nós juntámos, e as razões por que tomamos quase sempre decisões por unanimidade tem a ver com a 

definição de um conjunto de parâmetros que tendem a nortear permanentemente a nossa actuação! Podemos exigir 

“nesta opinião”, mas vamos procurar sempre a solução através do consenso! O consenso é a única forma, o consenso 

não dirige, o consenso é a única possibilidade que nós temos não apenas de nos mantermos unidos, mas depois 

falarmos a uma só voz perante o Governo do país ou perante a senhora ministra da Educação, ou perante qualquer 

outro senhor ministro! 
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P5 Vocês tentam marcar agenda ou de certa forma são mais um órgão que reage, não é, entendem 

mais...? Marcar agenda digo em relação realmente ao Governo e àquilo que são as suas políticas! 

 

R5  Nós marcamos muitas vezes agenda, isto é, nós não apenas fazemos a análise do que é o poder local hoje 

mas perspectivamos o que é que deve ser o poder local próximo, de futuro! E portanto muitas vezes somos nós que 

marcamos uma agenda e provocamos a discussão de assuntos, como por exemplo a transferência das quotas de 

novas valências para os municípios, dada a fase de aquilo que foram as infra-estruturas, as necessidades da 

população. Tem que haver uma maior, mais competências para as autarquias em muitos domínios… em que tem que 

haver aqui também uma preocupação sempre! Nós não queremos mais poder para ter mais poder! Queremos mais 

poder para servir melhor os interesses das pessoas! Se não acontecer, não deve ser transferido rigorosamente nada, 

se serviço a prestar às populações não for melhor, em principio não se deve relevar na postura da Associação! Tanto 

que quando falamos de acção social e portanto outro qualquer, outra política estamos sempre a pensar em primeiro 

lugar neste ponto, nesta questão!                          

 

P6 E há diferenças em relação a essas áreas, ou seja na questão da transferência e também da vossa 

audição, da maneira como são acolhidos entre os diversos sectores, há diferenças ou não? Porque por 

exemplo há certas áreas como a Justiça ou como a Saúde ou como a Educação, e queria perceber se há aí 

posicionamentos diferentes, se sente essa diferença na forma como a Associação Nacional de Municípios é 

auscultada, é tida em conta, como é que tem sido esse, vocês têm uma certa divisão entre vocês desses 

pelouros, não é, dessas áreas sectoriais...? 

 

R6 Perfeitamente, portanto há uma divisão de tarefas dentro da educação, já tive outras áreas como as finanças 

locais... 

 

P7 Aí não sabia! Pensava que tinha estado sempre na Educação! 

 

R7 Não, já tive outras áreas, mas aqui o que é que se procura? Portanto qual é o modelo de trabalho que está 

adoptado? Nós constituímos um corpo, portanto, alguém que coordena nesta área perante o Conselho Directivo e que é 

coadjuvado até por outros 2 ou 3 representantes das diversas forças políticas! Muitas vezes temos que trabalhar 

seriamente com o apoio da Secretaria-Geral e com os técnicos da Associação, os documentos que iremos celebrar, 

com propostas ao Conselho Directivo para que depois possam ser presentes ao Governo do país! Facto que sucede 

nas diferentes áreas. Agora, como sabe há sempre áreas em que nós já detemos já algumas competências e tendemos 

a vir a ter mais e há outras áreas em que não temos qualquer competência! 

 

P8 Exactamente! A diferença é muito grande, não é? 

 

R8 É! A diferença é muito grande, e portanto estamos a falar de por exemplo na área da Saúde em que não há 
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nada! Portanto, o que procura é avaliar, naquilo que são as competências do Ministério da Saúde, quais são as que 

porventura possam ser transferíveis para os municípios, com ganhos de eficácia, de eficiência e de melhoria em relação 

aos cuidados a população! É claro que é impensável na área da Saúde nós podermos ir além daquilo que são as obras, 

dado algumas pequenas obras ou até mesmo a possibilidade de se virem a realizar ou a contratualizar a organização 

de obras nos Tribunais! Qualquer cruzamento de competências de órgãos de soberania…Veja por exemplo a política de 

segurança do país…mas pode haver aqui algumas questões que se possam aproximar, nós costumamos dizer que não 

nos gostaríamos de ver transformados em xerifes! Por razões que.... 

 

P9 Há muitos países onde isso acontece, quer dizer, que a segurança está a cargo do poder local! 

 

R9 A segurança de proximidade está a cargo das Câmaras Municipais, mas nós pensamos que a sociedade (?) 

não é suficientemente madura para poder, para que isso possa vir a acontecer! Enquanto Polícia Administrativa nós 

aceitamos que possa e foram constituídas Polícias Municipais, mas como mera polícia administrativa, nunca com 

qualquer outra função, não é? Quer dizer, existe em nós ainda um pouco o receio que o Presidente de Câmara, um 

Presidente de Câmara de mau humor, com mau humor… possa mandar actuar a policia perante alguma pessoa de 

quem ele menos goste, embora isso seja improvável de acontecer, mas são situações que é preciso com o tempo 

ajudar a amadurecer! Mas pronto depois há muitas áreas em que nas políticas nacionais nós pensamos que pode haver 

transferência de competências… 

 

P10 E de facto a Educação é aquela que mais se fala sempre tem sido um bocadinho aquela onde se 

avançou mais, não? Pelo menos é a ideia que... 

 

R10  Na vida da Associação, foi sempre aquela onde nós pensámos que haveria a necessidade de haver… 

portanto mais competências! Nós temos competências desde 1984. É transferido para as Câmaras o património escolar 

do 1º ciclo, portanto esses são relativos ao pré-primário, a acção social escolar e os transportes escolares. 

Exactamente porque passámos a ter competências houve sempre a tendência de estudarmos aqui mais 

aprofundadamente o que porventura poderia… até porque a que a escola vive na comunidade, ouve quase toda a 

comunidade… pelo que ouçam as crianças, que as respeitem! As crianças têm pais… e os avós normalmente 

participam também! Portanto esta, o Ministério que está distante, não tem muitas vezes a sensibilidade de poder 

resolver alguns problemas na escola! É o parque escolar naquilo que é a seu conserto, manutenção, e construção… As 

instalações físicas que servem os alunos e professores, nalguns aspectos influenciam quanto a mim para o trabalho 

que se realiza dentro da escola. Portanto o pessoal não docente parece-nos que poderia e deveria passar para a 

autarquia, portanto dar prazos para que isto se fizesse… e dizemos isto, não é passar de qualquer maneira, é passar 

com direitos, é passar com garantias, é portanto obrigar portanto ao encontro de soluções que permitam que o 

Ministério da Educação continue a exercer portanto a sua tutela pedagógica e que não haja interferências junto de 

quem dirige a Escola, mas que possa haver aqui uma complementaridade na relação de proximidade e na boa 

articulação que permita uma melhor resposta a muitos problemas que as escolas têm! E alguns por sinal não 
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conseguimos chegar até ao fim, há aqui dialogo a mais… Era preciso dar, portanto já este ano esta transferência de 

competências, que acaba por não ser uma transferência porque houve pesca-à-linha como eu costumo dizer...!  

 

P11 Mas isso foi já também assim um enriquecimento curricular um bocadinho, não é! Como é que foi essa 

historia da, essa também foi uma história complicada, da...! 

 

R11 Vamos lá ver! No enriquecimento curricular nós sempre entendemos que as actividades ligadas ao 

enriquecimento curricular deveriam ser curriculares! Porque é que os currículos não se revêem?! E porque é que 

portanto, não há-de haver um modelo de escola, da chamada escola a tempo inteiro que tenha portanto professores 

para as diferentes actividades do enriquecimento curricular, e que sejam efectivamente professores que tenham 

também a garantia que não vão receber meia dúzia de horas agora para poderem fazer o trabalho enquanto não têm 

outro, para de seguida dizerem: “Enfim compreenda que eu não posso ficar surgiu-me uma oportunidade!” e portanto 

com isto cria-se, desacredita-se....    

 

P12 Muita mobilidade, não é? 

 

R12 Muita mobilidade! Depois dificuldade de controlo das actividades desenvolvidas, os próprios professores, 

muitas destas actividades não se realizam em espaço escolar, realizam-se fora do espaço escolar! Exactamente porque 

é a entidade promocional e não há… as escolas são funcionáveis em regime de horário duplo e como tal não há 

possibilidade, portanto as autarquias têm que arranjar espaços fora da escola para a realização destas actividades, logo 

distantes de quem está na direcção da escola e que pode acompanhar a qualidade e sucesso destas actividades. De 

modo que estes problemas, eu creio que, houve aqui uma grande questão primeira, que foi a questão do Inglês, 

portanto lembro-me que na campanha eleitoral o Inglês era uma prioridade na mensagem política do partido que veio a 

ganhar as eleições! E nós disponibilizámos crédito, portanto, como levar por diante a concretização deste objectivo! E 

depois chegamos a uma situação em que o Ministério unilateralmente entendeu que, portanto, já não havia mais 

diálogo também! Logo vamos ver quais são as câmaras que estão interessadas...                                                       

 

P13 Pois, é um modelo de contratualização directa não é? Quase que só prevalece aí também com a 

relação com...  

 

R13  Não chega, portanto abre dificuldades… repare que nós que estávamos no diálogo institucional e que 

estávamos a defender os interesses dos municípios… 

 

P14 Pois é complicado! São dois modelos de trabalho por um lado a Associação Nacional de Municípios, 

por outro opta-se por um modelo de contratualização quase directa! 

 

R14 Perfeitamente! Quando nós dizíamos assim: “Vamos lá negociar, portanto para que haja um bom serviço, para 
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que haja aqui compromissos assumidos relativamente ao futuro!”, isto não é o local para contratualizar com os 

municípios que quiserem ou não quiserem! Portanto, no fundo o que veio a acontecer foi isso…E tem prosseguido até 

agora com as actividades... 

 

P15 De enriquecimento e pode ser também com outras coisas como me está a dizer... 

 

R15 O que eu estou a dizer é que houve 92 municípios que assinaram contratos para pessoal não docente e 

mesmo para o parque escolar! Não estamos a falar da transferência de competências! Peço desculpa... 

 

(Toca um telemóvel)  

P16  Não faz mal, não há problema! Não, pode deixar até se quiser que eu saia se precisar atender o 

telefonema, dá-me um sinal e eu saio! 

 

R16 Não, é que isto interrompe depois o raciocínio! 

 

P17 O raciocínio… 

 

R17 Então... 

 

P18 Pronto, estávamos nesta questão das relações entre o poder, o governo e as autarquias, não é?!  

 

R18 Sabe que o processo de transferência de competências em princípio deve ser um processo universal! E 

portanto nós trabalhámos, trabalhámos em congresso da Associação Nacional de Municípios o tema de transferência 

de competências e portanto balizámos as condições de negociação com o governo por parte do Conselho Directivo! 

Quer dizer, a reflexão da generalidade conduziu portanto a objectivos que depois no diálogo institucional se rompem 

quando o governo portanto diz: “Nós não podemos aceitar essas condições e portanto como tal vamos… porque 

sabemos que há municípios dispostos a… nós vamos...” 

 

P19 Como é que estes municípios justificam a sua posição perante a Associação Nacional de Municípios? 

 

R19 Nós não temos nenhum... 

 

P20 Não têm nenhuma maneira... 

 

R20 Nós não substituímos os municípios naquilo que é a sua autonomia! É obvio que representamos os 

municípios sem os substituir, em nenhuma circunstância! De modo algum! Todos os municípios são livres de tomarem 

as decisões que entenderem! Podem ser divergentes...    
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P21 Mas de alguma forma fazem questão de se justificarem ou não? 

 

R21 Quer dizer, muitas vezes não há justificação! Eu creio que às vezes há, em determinados momentos da nossa 

história recente, momentos em que os municípios são solidários com o governo...   

 

P22 A filiação politica aí fala mais forte será isso? 

 

R22 Pois, é evidente que haverá situações em que isso fala mais forte! A ligação familiar politica do que 

propriamente as posições que a Associação toma e que são tomadas por unanimidade… curiosamente! Isto é, no 

diálogo institucional… ninguém vai representar ali, “Eu sou do partido A e vou falar em nome daquilo que pensa o meu 

partido”, é antes “eu vou falar em nome da Associação e das decisões que tomamos”! E depois isto entra em 

contradição quando alguém que está representado na Associação, no diálogo institucional, que participou nas decisões 

tomadas e vai tomar uma decisão contrária, portanto…diferente! É evidente que isto cria sempre dificuldades!    

 

P23 E esse modelo, isso só tem sido agora ou é uma coisa já se tinha verificado antes ou se é com este 

Governo que este modelo de contratualização directa tem funcionado ou já antes houve esta historia...? 

 

R23 Nós tivemos momentos na vida da Associação, momentos difíceis, em que os autarcas de uma determinada 

força política foram proibidos de pertencer ao Conselho Directivo da Associação, que era visto como “pelo governo”, 

como um inimigo, não como um parceiro. É obvio que os membros desse mesmo partido votaram entretanto para 

eleger o Congresso que foi composto apenas pelas outras forças politicas e curiosamente tivemos uma votação de 90 e 

tal %! Isto significa que os autarcas desse partido compreendiam a importância de participar na Associação e logo 

foram criada condições (?). Mas portanto recentemente e a propósito sobretudo na área da Educação aconteceram 

situações que eu considero não são as “de nível certo”! O país, portanto, nós não temos, nunca tivemos posições 

fechadas sobre nada e disponibilizamos a trabalhar o tempo e as horas que fossem necessárias para podermos 

conseguir os objectivos a que nos tínhamos proposto e que em princípio teriam sido aceites pelo ministério, mas o 

ministério foi sempre retardando o processo e portanto, às tantas quando nós reparamos… eles já estavam no terreno! 

Nesta última questão que tem a ver com a transferência de competências relativas ao pessoal não docente, quando 

reparámos já eles estavam a estabelecer contactos com as câmaras através dos seus directores regionais e com 

modelos de contrato que nem sequer são iguais uns aos outros! Portanto estão, nós ainda não temos, os contratos 

ainda não foram publicados, ainda não temos acesso a eles mas temos acesso por aquilo que nos tem sido dito por 

alguns dos contraentes, que o seu contrato é diferente do contrato do vizinho! Isto significa portanto que algo esta 

errado neste tipo de diálogo institucional! E é para isto que nos sentamos à mesa para depois alguém decidir que: “Não, 

isto já chega! Já estamos fartos que nos peçam elementos e que se estude isto e se estude aquilo, este aspecto e o 

outro! Isto é perder tempo e o que a gente tem que fazer é desde já ver quem são as câmaras que estão interessadas, 

pressionar as câmaras para que assinem um contrato que não se faça transferência de competências, mas faz-se a 
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contratualização!” 

 

P24 É como se fosse um país a vários tempos e modos, não é?! 

 

R24 De facto não é assim que... Quer dizer, ainda se esta experiência, se este processo fosse conduzido como 

uma experiência… 

 

P25 Começou como uma experiência sim! 

 

R25 Uma experiência-piloto que teria a duração de um ano, e depois vamos avaliá-la, vamos procurar depois 

retirar todas as acções necessárias à melhoria dos mecanismo legislativos que implicam a transferências de 

competências, vamos saber rigorosamente quais são os problemas e os custos desses problemas, nós estaríamos de 

acordo com o ministério!  

 

P26 Mas vocês no fundo sentem-se muito mais pressionados do que pressionam, não é?! 

 

R26 Sabe, é verdade que nós na proximidade, portanto… o pai quando sente que a escola não tem o pessoal 

docente necessário ao bom enquadramento e à segurança dos seus filhos, o que é que vem imediatamente dizer? 

“Então, mas a câmara tem que resolver este problema!” até porque nós hoje já temos essas competências, por exemplo 

no pré-escolar! No pré-escolar a colocação de pessoal não docente nas escolas é nossa, é portanto é da nossa 

responsabilidade! Portanto no  1º Ciclo isso não acontece, não é? E os pais tem tendência a dizer porque é que vocês 

tem tanta gente no pré-escolar e não têm, portanto, não substituem aquela pessoa que está doente, ou a continua que 

ou a auxiliar da acção educativa que não foi colocada ainda na escola do meu filho! Portanto este é o raciocínio 

correcto que o pai faz e fá-lo perante um poder que lhe esta mais próximo! Portanto, por isso é que quanto a nós era 

importante 

 

P27 Vocês também tocam em áreas que são áreas de interesse de outros parceiros, que também de certa 

forma funcionam nestas questões da educação, como os sindicatos, os pais, as associações... Como é que é 

essa relação entre a Associação Nacional de Municípios e outras organizações, estou-me a lembrar por 

exemplo dos sindicatos, que concretamente em relação aos professores têm posições de não passagem dos 

docentes para a responsabilidade das autarquias! Como é que vocês funcionam? Reúnem-se, conversam, há 

parcerias são...?   

 

R27 Há de facto! Naquilo que são as nossas competências e portanto repito, naquilo que são as nossas 

competências nós dialogamos com os sindicatos e normalmente estamos até em posições muito próximas! Eles podem 

ter a sua visão relativamente aquilo que é, que são as actividades de enriquecimento curricular, por exemplo, para os 

problemas que estão a causar, nós procuramos trabalhar e identificar essas situações e, na medida em que podemos, 
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articulamos, procuramos articular respostas não é? Por exemplo, quando os sindicatos colocaram o problema de haver 

professores nas actividades curriculares que estavam a ganhar sete euros à hora e outros que ganhavam vinte euros à 

hora, nós fomos obrigados a fazer um inquérito aos municípios e ficámos a saber que de facto aquilo correspondia à 

verdade, e que era necessário junto do Ministério da Educação pedir que pudessem balizar esta questão. Portanto uma 

pessoa que tem habilitação livre, própria para o desempenho daquela função tem que ganhar de acordo com o escalão 

de remuneratório! E portanto a outra que não tem habilitação própria mas tem a suficiente tem que ter a remuneração 

correspondente! Portanto isto é conseguido, é fruto do diálogo com os sindicatos, quer dizer, há questões que são 

comuns, por exemplo também na nossa visão. Nós defendemos desde o princípio da negociação que as actividades de 

enriquecimento curricular deviam ser actividades curriculares, consideradas actividades curriculares, aliás, nem a 

senhora ministra esteve em desacordo que assim devia ser, só que diz que não é possível fazer conforme se imagina a 

reforma curricular, tão rapidamente quanto se deseja! Claro que isto tem a ver com os timings políticos e com a vontade 

politica, porque depois se quer fazer uma reforma faz-se se houver vontade politica de a levar por diante e aqui até criar 

acordo entre sindicatos, entre municípios, Associação Nacional de Municípios…e acordo de os princípios com a 

senhora ministra. Portanto há outros aspectos nesta parceria, é importante dizer também… nós muitas vezes 

conversamos com a Confederação das Associações de Pais e portanto... 

 

P28 E tomam posições conjuntas ou é, está formalmente tomada um...? 

 

R28 Já tomamos posições conjuntas e realizámos trabalho conjunto! Às vezes importa com as Confederações de 

Pais buscar exemplos de sucesso, de trabalho de Associações de Pais na escola! A Associação sempre se 

disponibilizou não apenas para fazer a divulgação portanto desses bons exemplos, dessas boas práticas, como a 

trabalharmos conjuntamente naquilo que é a melhoria do estatuto das Associações de Pais de forma a permitir que os 

pais se aproximem muito mais da escola, dos professores, porque este é um dos aspectos que eu próprio sinto que 

seria muito importante para que o professor tivesse muitas vezes feedback de que precisa e não tem, do pai em relação 

aquilo que são as atitudes comportamentais da sua criança e quais serão os reflexos do processo de aprendizagem que 

ele transmite dentro da sua própria família enfim, as pessoas que lhe devem ter maior confiança! E portanto isto não se 

tem conseguido, e é possível… a nosso ver! É escolher as boas linhas de trabalho que possam levar a esta melhoria da 

relação entre os pais e a escola e entre os pais e autarquia, porque afinal a autarquia também tem um conjunto de 

responsabilidades que têm que ser avaliadas permanentemente e que tem que melhorar! Os pais, por exemplo, os 

Conselhos Municipais de Educação parece-nos importante… pena é que os Conselhos Municipais de Educação não 

funcionem de igual modo em todo o país, portanto funcionam de acordo com o seu regimento, outras até não 

funcionam, existem mas não funcionam…Mas será um instrumento, eu acho que deve ser o instrumento talvez de uma 

importância importantíssima, neste trabalho de articulação autarquia-escolas-pais e outros agentes educativos!  

 

P29 Eu estou bastante interessada naquele que é o nível da aliança entre o micro e o macro, não é, porque 

é isso que para nós olhando as autarquias estão num nível micro, não é? E depois há a macro-política e a 

micro-política…Nós temos falado bastante dessa articulação mas porque é que noutros países isso funciona 



 

10 

 

muito, tenho a ideia que não existe a noção de aliança estratégica para um dado efeito, ou seja, nós falámos 

que vocês colaboraram com os pais, com os sindicatos, conversam mas em algum momento sentiu… ou houve 

uma aliança estratégica no sentido de conseguir por exemplo, da macro política do governo algum tipo de 

decisão, ou isso é muito difícil em Portugal, não há, não existe o que se chama muitas vezes o “lobby”, fazer o 

“lobby” então há um conjunto de gente que se une para fazer!   

 

R29 É muito difícil! Nós, na história da Associação, já temos tido posições em que procurámos buscar as opiniões 

de todos os outros parceiros. Por exemplo, eu vou-lhe citar um exemplo… não é sobre educação! Estamos a falar por 

exemplo de transferência de competências em matéria de liquidação e cobrança de impostos, que são receitas 

municipais. Nós procurámos ouvir o sector que representa os impostos não é, antes da apresentação das propostas e 

portanto, que as pessoas que têm conhecimento de causa, quais seriam as consequências do impacto que isto deveria 

ter, dado que é diferente receber os impostos através dos sistema central do que podê-los gerir de forma mais próxima! 

Seria difícil construir o processo legislativo relativamente a esta legislação com o acordo dos funcionários, dos 

trabalhadores e dos sindicatos que os representam! Portanto são exemplos de, como… por exemplo na área da acção 

social nós perante uma posição do governo que envolvia também a área de educação, que era a (?), acabou portanto 

este processo de financiamento para a construção dos novos espaços destinados a expandir a rede pré-escolar, e 

então vamos antes atribuir por exemplo um valor das licenças de construção e portanto os dois mil contos que lá está… 

é aquilo que nós damos para que esta competência de expandir a rede pré-escolar possa ser assumida pelas IPSS, 

pelas mutualidades e pelas câmaras municipais. É obvio que houve necessidade de concertação com a União das 

Misericórdias, com a União das Mutualidades, para em conjunto dizermos ao Governo que não podíamos aceitar que 

assim fosse! Isto há, de facto, momentos na nossa, nesta história de vida que temos, em que há concertação e há 

posições comuns! Mas é muito difícil a concertação sempre que há um Governo…  

 

P30  Maioritário! 

 

R30 De maioria absoluta! Isto porque há sempre receio de uns, depois relativa proximidade política de outros que 

são seguramente pressionados no sentido de não fazerem ondas, não levantarem problemas e portanto assim se 

adiam algumas soluções e algumas reformas (...)! Não, parece que há sempre, sempre que há um governo maioritário 

qualquer posição política, esta autoridade maior que se deveria traduzir em maior sentido de responsabilidade perante 

os problemas dá muitas vezes a imagem de autoritarismo e de alguma arrogância…o que acho que não é prestigiante 

da politica e...     

 

P31 No limite foi agora o ultimo caso dos “Magalhães” que se ouviu nas notícias que as autarquias não 

tinham sido consultadas e já estavam por causa do acesso a Internet, não é?! 

 

R31 Perfeitamente! 
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P32 Isso foi quase o supra-sumo disto que estamos a falar! 

 

R32 É isso mesmo! Isto é, o Governo faz o show off com os “Magalhães” e depois a Direcção Regional de 

Educação do Norte através de circular enviada às escolas, aconselha as escolas e as famílias a pedirem às autarquias 

o modem, que custeie o modem e a ligação!  

 

P33 E a ligação! 

 

R33 Estávamos a falar de 250 euros! Isto é gostaríamos, de trocar, portanto nós fazíamos o show off com entrega 

dos “Magalhães” e o Ministério da Educação (Risos)... 

 

P34 Mas vocês aí tomaram imediatamente posição! 

 

R34 Claro, nós dizemos “não senhora”! 

 

P35 Nem sequer houve consulta prévia neste caso, nem negociação?! 

 

R35 Nem negociação! 

 

P36 De uma coisa particular de alguém li...  

 

R36 Há sempre alguém que é mais papista que o próprio Papa! 

 

P37 E em relação, eu para além desta questão entre o macro e o micro que me interessa, escolhi uma 

politica própria que são as questões da Educação Sexual por serem de relação entre a Saúde, porque eu estou 

muito interessada é nas coisas de parceria não é! Portanto entre a Saúde e o Ministério sempre esteve 

espartilhada, isto sempre esteve espartilhado entre a Saúde e o Ministério da Educação. A minha questão é 

alguma vez as autarquias foram chamadas a dar algum parecer sobre esta questão, ouvidas, escutadas… 

nada? 

 

R37 Não! Sei que há muitas autarquias que têm projectos no terreno relativamente a esta matéria. Nós por 

exemplo temos um projecto chamado “Salutem”, que tem a ver com, em que envolvemos aqui um conjunto de 

agentes...   

 

P38 É o quê? Da promoção de saúde, é o projecto...? 

 

R38 Tem um delegado de saúde, temos três psicólogas pagas pela câmara, uma em cada agrupamento de 
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escolas e portanto depois uma socióloga… que está muito ligada à necessidade de intervenção precoce e portanto, 

juntam-se depois outros técnicos, isto é um projecto em rede.  

 

P39  Mas totalmente custeado pela autarquia nesse sentido! 

 

R39  Totalmente custeado pela autarquia! Isto é, nós antes tínhamos disponibilizado portanto a cada um dos 

agrupamentos escolares uma psicóloga ou psicólogo porque entendemos que muitas vezes o trabalho dos professores 

precisa de ter esta ajuda na escola, e ao mesmo tempo nós precisamos de ter a informação que permita que os nossos 

serviços de acção social estabeleçam ligações com essas famílias e com aquilo que são as seus problemas e as suas 

necessidades! Agora juntar a isso a Saúde é algo de relevante e de interessante, daí que tivéssemos passado, criámos 

uma equipa que é e um projecto que se chama “Projecto Salute” e que tem esta finalidade! E que esta em andamento! 

É obvio que quando se fala em dificuldades económicas e se fala em crise é muito difícil o governo assumir, para além 

daquilo que parece uma ser constante não é, e que diminua as verbas…Considera-se que os funcionários públicos são 

o cancro desta sociedade, são a causa de todos os males, como se fosse possível, se fosse possível portanto deixar, 

que passassem a ser empresas a prestar estes serviços todos, tal não é possível, e portanto há aqui uma situação que 

eu penso de facto tem que ser, portanto, não pode deixar de ser dito! Uma Câmara tem autonomia como nós temos, 

para poder dizer assim: “Eu faço menos 1 km de estrada por ano, mas estou a fazer um grande investimento naquilo 

que são as escolas do meu município! O psicólogo pode custar menos de que 1 km de estrada, muito menos do que 1 

km de estrada por ano, mas pode estar a prestar um serviço enorme a um bom funcionamento da escola e ao sucesso 

educativo de um conjunto de crianças! E portanto é esta visão que de facto muitas vezes nós não conseguimos 

transmitir! Eu andei anos a falar com os ministros, sucessivos ministros da educação sobre o problema da refeição dos 

alunos do 1.º ciclo e, na medida em que o mérito que me pertence, eu direi que é a única medida sobre esta matéria, 

não tendo atingido aquilo que nós pretendíamos, que era que as crianças todas do 1.º ciclo tivessem direito a uma 

refeição gratuita e eu dizia: “O que se investe aqui vai-se poupar na saúde!” Portanto as crianças aprenderem as regras 

alimentares, uma boa dieta alimentar, não comerem apenas aquilo que lhes apetece, só os problemas da diabetes 

precoce ou o problema daquilo que é a obesidade que se generaliza, portanto, só nestes aspectos de saúde vamos 

poupar portanto desde as refeições e muito mais! Estamos mesmo a falar de Orçamentos do Estado, estamos a falar do 

bolo, portanto acredito nisto, sempre disse isto aos senhores ministros e portanto esta ministra criou o problema da 

distribuição(?) das refeições ao alunos do 1.º ciclo, não é? Com custos que nós vamos ter e com custos que vão para o 

ministério, mas são pagos! Isto é um exemplo, isto é um bom exemplo de um passo que se deu!        

 

P40 E a Confederação Nacional das Associações de Pais também fez muita pressão não é? 

 

R40 Pois porque....  

 

P41 Pelos menos este senhor fala sempre da questão das refeições durante um tempo, isso fez parte do 

discurso dele não é!                                                                                             (50:05) 
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R41 Isto faz parte do discurso! Mas eu também lhe quero dizer com o respeito que devo à Confederação de Pais, 

que esta não é uma luta de agora, é uma luta que vem de há muito tempo e que foi possível fazer agora e aí há quem 

“hoje” queira assumir protagonismos! Mas a verdade é que a Associação manteve sempre na sua agenda esta questão 

como uma questão fundamental e que poderia custar, ainda que custa-se 4 ou 5 milhões, permita-me que fale em 

contos, 4 ou 5 milhões de contos no Orçamento do Ministério da Saúde, poupassem no Ministério da Educação e 

poupassem no Orçamento do Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma! 

 

P42 Em termos desses projectos de Saúde há mais, há outras autarquias a promover esse tipo de 

projectos...? 

 

R42 Eu tenho ideia que sim que há bastantes autarquias, sobretudo autarquias que tenham dimensão para que 

esses serviços de acção social que têm esta ligação, portanto procurar ter esta ligação à Saúde e à Escola! 

 

P43 Pois porque há um conjunto de coisas que se mantiveram sempre! É das tais coisas parece que as 

questões da política da Educação Sexual foi desde o 25 Abril com avanços e recuos até agora, mas não há 

nada de significativo, é como se não se tivesse passado de facto não se tivesse passado grande coisa! Há 

decretos e decretos e leis mas nada de aquilo acaba por ter efeito! E agora a última posição foi desta comissão 

do Professor Daniel Sampaio, que acho que chamou muita gente não sei se vocês foram escutados ou não mas 

acho que ele chamou muita gente que tentou ouvir e pôs um coordenador de saúde da escola que seria um 

professor requisitado, mas parece que em muitos casos isso não teve grande efeito! Vocês não têm aqui, não 

tem nenhuma noção como é que isto se passou aqui? Pois por causa das psicólogas...?   

 

R43 Não! Sabe que às vezes é a questão de, olha-se para as autarquias, mesmo alguns dos nossos ilustres 

experts académicos, olham para as autarquias não como um provável parceiro em muitos domínios, mas olham para as 

autarquias como: “Estão ali uns tipos, uns caciques, uns tipos que não tem muitos horizontes, que têm o território, que 

só fazem asneiras e que estragam para ai tudo, a paisagem o Ambiente, etc.!” Há muita gente a ter esta visão, que é 

uma visão negativa do poder local se bem que haja culpados seguramente desta imagem, a verdade é que não olham 

para nós como elementos que podem ser fundamentais na dinamização, portanto um conjunto de...     

 

P44 Exacto de uma politica macro que se pode socorrer do que é micro para se poder sustentar, não é?! 

 

R44 Perfeitamente! E tem aqui muitos, tem aqui tantos ensaios, tantas experiências válidas que podiam ser 

aproveitadas e que depois não há, isto não se traduz em, e há bons exemplos e boas práticas que traduzidas em 

componentes ou contributos para boas politicas nacionais!  

 

P45 Exactamente! Vê-se muito mais o contrário não é? As politicas nacionais definem-se a si próprias sem 
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recorrem a algum tipo de informação, que podia vir do...   

 

R45 Exactamente! E há experiências muito positivas na forma de agir nesta matéria e eu direi que há até sentido, 

na generalidade há um sentido de responsabilidade muito grande perante os problemas, as questões da Educação 

Sexual, são questões que deveriam estar muito mais na “ordem do dia” das reuniões das Câmaras Municipais e não 

estão! E naturalmente, mas eu creio que isso tem a ver também com o tipo de mentalidade....  

 

P46 É território de ninguém também um bocadinho! Há coisas que funcionam como territórios de ninguém, 

não é da Saúde, não é da Educação, não é de ninguém não é? É um bocadinho território...   

 

R46 E depois há sempre o receio das conflitualidades com... 

 

P47 Exactamente! 

 

R47 Que estas questões têm com a Igreja, com as mentalidades que ainda prevalecem em muitas das nossas 

comunidades, sobretudo naquelas mais rurais, mais isoladas e eu creio que há sempre esse receio!  

 

P48 Pois há! Pois! Está bem, eu acho que não tenho assim mais nada só tenho que lhe perguntar se tem a 

alguém que eu pudesse escutar nesta, sobretudo nesta questão entre a relação entre o macro e o micro, porque 

isso interessa-me como é que, isto que nós falamos como é que se definem politicas nacionais e se definem 

politicas locais e como é que elas se articulam, não é? 

 

R48 Olhe, eu dizia que na Associação Nacional de Municípios nós temos um Secretário-Geral (nome 

imperceptível) que é uma pessoa que conhece muito bem, ele acompanha-nos sempre no diálogo institucional e 

acompanha sempre, é no fundo ele que coordena a equipa de técnicos e funcionários da Associação, que nos ajudam a 

preparar portanto todos os documentos (...). Agora a sua disponibilidade...  

 

P49  Claro, não se preocupe, que eu também não vou... Eu peço sempre as pessoas para indicarem, não 

quer dizer que eu possa ou que isso depois se verifique não é?! 

 

R49  Muito bem! Ele vai muitas vezes a Lisboa, para reuniões e portanto (discurso imperceptível). Quem 

recomendou o nome dele fui eu e como julgo que somos amigos seguramente que ele não deixará de, se for possível 

de...  

 

P50 Claro! E a nível de autarcas? Vê assim alguém que também fosse interessante entrevistar pela sua 

história ou até pelo tipo de políticas que tem ali ao nível da educação ou mesmo nessa relação educação/ 

saúde? 
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R50 Pois, educação/ saúde... Olhe, eu, os pelouros da educação não...  

 

P51 São muito desvalorizados! 

 

R51 Os pelouros da educação são muito desvalorizados quer dizer, é raro o Presidente da Câmara que tenha o 

pelouro da educação, eu por acaso tenho!  

 

P52 Pois é! É muito raro mesmo! 

 

R52 Mas é raro! Portanto isso está quase sempre entregue a vereadores e depois...  

 

P53 Mas quando se lembrar eu também lhe posso deixar-lhe o meu contacto e depois diz-me até pode ser 

quando se lembrar, senão também não é nenhuma obrigação! Não há nenhuma obrigatoriedade de dizer 

alguém podia se lembrar como agora me falou do seu projecto, podia se lembrar de outro qualquer que tenha 

ouvido falar e que fosse interessante ver!  

 

R53 Mas eu posso, eu posso tentar!   

 

P54  Sim, a sua secretária tem o meu contacto que eu deixei, se por acaso se lembrar, mas não é nenhuma 

obrigação! Tem tanta coisa para fazer! Eu apanhei pouca coisa de facto da área das autarquias nestas coisas 

da articulação saúde/ educação, tenho muito pouca coisa… 

 


