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Protocolo de Entrevista - Presidente da Assembleia de Escola 
«O Estrangeirado» (EE2) 

 

Entrevistado: Professor - Presidente da Assembleia de Escola  
Entrevistador:  José Hipólito 
Data/Hora: 25 de Janeiro de 2008, 15h00 

 
 
Entrevistador:  A primeira coisa é em relação à candidatura, não é, como é que se 
processou a candidatura da escola em relação à avaliação externa? Como é que foi 
visto e interpretado este convite da parte da escola? 
 
Entrevistado:  A escola em relação às questões do contrato de autonomia e desses 
aspectos todos tem um histórico que começa até sem ter nada a ver. A escola, 
portanto, basicamente é o seguinte, vamos lá a ver, a nossa escola tem características 
muito próprias. A nossa escola apareceu em 93 é fruto de uma junção de duas 
escolas, portanto houve quer a escola secundária de S. Julião e a antiga secção do 
Liceu de Oeiras houve um grande, uma grande agitação e uma grande luta para da 
maior parte dos professores, nomeadamente de S. Julião poderem vir para esta 
escola, porque nós naquele grande concurso nacional, concorremos para a de S. 
Julião na perspectiva de haver instalações novas. Depois esta escola formou-se e pela 
legislação os professores que cá estavam na secção do liceu tinham prioridade e, 
aliás, os professores do próprio liceu tinham prioridade sobre o quadro do resto da 
escola, o que por exemplo os professores de S. Julião fossem muitos deles a ter que 
concorrer outra vez a vagas etc. Desenvolveu-se esse processo todo, portanto esta 
escola foi uma grande conquista dos actuais professores aqui da escola. Portanto nós 
sempre tivemos uma relação muito estreita com a escola porque custou a ganhar, 
digamos assim, portanto, sempre quisemos fazer desta escola uma escola de jeito, 
porque nós em S. Julião não tínhamos instalações nenhumas aquilo era uma 
degradação completa e apanhámos aqui uma escola, não quer dizer que as 
instalações sejam boas…apanhámos aqui problemas nas instalações, mas uma 
escola, que, adequada minimamente e, portanto, procurámos fazer desta escola uma 
escola um bocado modelo em relação aquilo que tínhamos as expectativas enquanto 
professores. A partir daí o grande balde de água fria que nós tivemos foram os 
exames nacionais em que as notas (risos) ficaram muito aquém das nossas 
expectativas em termos da escola e que a partir daí encetámos um processo interno 
de tentar corrigir, eh pá, tentar perceber porque é que estava errado, etc., e termos de 
ver quais eram as alterações que tínhamos de fazer e uma das coisas que nós 
começámos a fazer, também no âmbito de um projecto de uma investigadora ali do 
INA foi tentar aplicar às escolas modelos de qualidade, portanto e começámos assim, 
numa boa, mais ou menos. Eh pá, com alguma resistência de algumas pessoas, eh 
pá, as pessoas não achavam isto muito necessário em termos das escolas, mas 
fomos criando assim um bocado uma certa tradição de fazer balanços, de fazer, de 
olhar para o passado, de ver o que é que era necessário corrigir e criámos uma 
dinâmica interna da escola mais ou menos nessa perspectiva. Daí até ao início do 
processo de autonomia foi um passo, ou seja, quando apareceu a possibilidade das 
escolas se candidatarem com determinados pressupostos, a nossa escola cumpria 
esses pressupostos e candidatou-se. Portanto, e foi aí, já foi uma coisa um bocado 
mais natural … dentro do percurso que a escola vinha a desenvolver. Foi uma coisa 
simples, quer dizer não houve resistências nenhumas em termos da escola, as 
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pessoas habituaram-se que a escola tem uma certa exigência por ela própria para nós 
hoje em dia podermos dizer que somos conceituados no meio envolvente, toda a 
gente gosta de ser professor da escola, desta escola, de lá fora ser conhecido como 
professor da escola, a escola tem um bom nome, está bem vista, tem obtido bons 
resultados, o ambiente escolar aqui é óptimo. Pronto é um bocado nesta perspectiva. 
 
Entrevistador:  Em relação com o INA, houve mais contactos ou foi só esporádica? Em 
relação à investigadora?  
 
Entrevistado: Quem sabe melhor isso é a presidente, a Júlia que era amiga dela, etc. 
Também foi assim uma coisa de investigação. Depois ela publicou um livro no tempo 
do David Justino, portanto sobre a história das autonomias e dessas coisas todas, de 
controlo de qualidade. E tem havido vários, por exemplo o Conselho Executivo esteve 
numa acção de formação ali no INA ligada aos Conselhos Executivos, etc. Portanto a 
ligação ali com o INA é mais ou menos não há, quer dizer não é assim uma ligação, 
quer dizer a escola, agora está-se a pensar fazer um protocolo mas não é assim uma 
ligação tão estreita, mas não tão esporádica assim. Têm havido contactos, têm havido 
coisas. 
 
Entrevistador:  Que estruturas ou serviços intervieram na candidatura à avaliação 
externa? 
 
Entrevistado: É assim mais ou menos foi a escola toda em bloco, porque o que 
acontece, é assim, é evidente que nós, pronto, temos algumas, pronto nós temos uma 
boa direcção da escola, temos uma boa assembleia, temos alguns colegas, por 
exemplo, temos um colega que trabalhou muitos anos em termos de avaliação no 
ministério, que pronto nós…o nosso especialista em avaliação aqui na escola, tiveram 
os contributos mais decisivos, mas o processo envolveu toda a escola até porque 
depois na candidatura e até depois no próprio processo de avaliação os avaliadores 
falaram com toda a gente que queriam ao nível da escola. Falaram com os 
coordenadores de departamento, falaram com as estruturas intermédias …portanto 
houve um certo envolvimento da escola em todo o processo, mais ao nível do 
conselho pedagógico e a nível da assembleia e do conselho executivo. Portanto esses 
foram, digamos assim, mas ao nível do conselho pedagógico, por exemplo, …. 
portanto a opinião foi sendo favorável, portanto participou-se activamente, todas as 
coisas eram todos os passos que iam sendo dados, discutidos ao nível do Conselho 
Pedagógico, portanto houve um grande envolvimento da escola. A escola não foi, quer 
dizer, não foi uma coisa feita por dois ou três carolas e depois imposta à escola. Foi 
um processo normal e natural, a escola, por exemplo nós na escola desde do 115 nós 
fazemos plano anual de actividades, nós fazemos, na Assembleia fazemos o relatório 
intermédio, fazemos o relatório final. Portanto há sempre uma série de balanços ao 
longo do ano que são feitos pelos departamentos, pelas pessoas , nos departamentos 
há inquéritos, portanto há toda uma série de coisas que as pessoas têm que 
responder individualmente, que os coordenadores de departamento têm que fazer 
relatórios sobre as avaliações, etc., portanto isto é um processo mais ou menos 
interiorizado em termos da escola, em termos deste balanço e portanto a participação 
foi, eh pá, bastante razoável. 
 
Entrevistador:  Na Assembleia da Escola, os pais como é que reagiram, deduzo que 
eles estejam regularmente presentes, a esta candidatura? Qual foi a sensibilidade, 
digamos, dos vários sectores da Assembleia da Escola? 
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Entrevistado: Aqui a Assembleia, a Assembleia da Escola reúne regularmente desde o 
princípio. Nós, a perspectiva da Assembleia, nós nunca tentámos que a Assembleia 
fosse um contrapoder, portanto não há guerras, digamos assim, como há em algumas 
escolas entre a Assembleia e o Conselho Executivo, etc. Existe uma certa, portanto, 
uma relação institucional bastante boa e todos os passos importantes em termos da 
autonomia foram sempre informados e discutidos em termos da Assembleia. Nós 
temos uma Assembleia em que as pessoas participam, é raro haver faltas, é uma 
coisa também. Todos os sectores estão bem representados, mesmo os alunos, por 
exemplo, participam sempre na reunião da Assembleia, os pais também, os pais têm 
uma boa intervenção na Assembleia, muito cooperante, portanto não é nada de deitar 
abaixo, nem nada, porque os pais vêem que as pessoas, eh pá, intervêm com sentido 
de oportunidade, com responsabilidade e portanto não há ambiente para haver 
qualquer tipo de coisas… e até mais dos professores, de alguns professores que às 
vezes têm alguma, digamos, resistência, não no sentido do processo, de não terem 
confiança nas pessoas, portanto perante o processo, mas do que eventualmente 
poderá estar por trás, depois nós poderemos no futuro ficar a perder…aquelas 
especulações que existem sempre, portanto quando se adopta um novo caminho, uma 
nova iniciativa, há sempre uma outra pessoa que fizesse um bocadinho mais de 
resistência, ou chama a atenção para potenciais perigos, de facto poderá 
eventualmente acontecer. 
 
Entrevistador:  Quais são os perigos mais apresentados? 
 
Entrevistado: Os mais apresentados são os dinheiros, portanto essa é a questão 
principal que é as pessoas poderem encarar o processo de autonomia como o 
descartar de responsabilidades da parte do ministério … em termos de financiamento 
da escola e quase que obrigar a escola a garantir o seu financiamento fora do 
ministério. Portanto é mais nessa perspectiva. Portanto as pessoas colocam-nos os 
riscos, entre aspas, que tem o processo de autonomia. 
 
Entrevistador:  . Em relação à visita dos avaliadores, como é que se processou? Como 
é que foi organizada? 
 
Entrevistado: Foi, eles tinham mandado uma espécie de guião do que é que vinham 
fazer, em que é que queriam falar. Falaram, fizeram variadíssimas reuniões de três 
dias, penso que foram dois ou três. Eles falaram com todos os sectores da escola. 
Falaram com, fizeram reuniões específicas com o conselho executivo, reuniões 
específicas com a Assembleia, reuniões específicas com os coordenadores de 
departamento. Portanto fizeram perguntas, portanto fizeram reuniões com os 
funcionários, com os alunos, portanto, fizeram reuniões com os pais. Fizeram reuniões 
por sectores e, mas também em termos de órgãos. Portanto fizeram as perguntas 
todas que entenderam. 
 
Entrevistador:   Qual foi a vossa receptividade? 
 
Entrevistado: Eh pá, foi, eles no fundo  
 
Entrevistador:   ... mais em relação a... 
 
Entrevistado: Eles queriam no fundo, fizeram mais, foi ouvir o que é que nós temos 
para dizer em relação ao…porque naquela altura, por exemplo, estava, eles tentaram 
separar um bocado o processo de avaliação do processo de autonomia. Naquela 
altura dava a ideia do ponto de vista do ministério que a autonomia estava, ao 
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princípio apareceu ligado, depois houve uma altura que desligaram…estava desligado, 
já não era uma coisa, uma coisa levada à outra. Nessa altura quando eles vieram cá 
dava um bocado a ideia que não tinha nada a ver com a autonomia. E portanto eles 
tentaram nessa altura separar…enquanto nós aqui ao nível da escola sempre esteve 
ligado, aliás nós…de avaliação externa, a nossa perspectiva era mesmo de dar o 
passo a seguir de autonomia e que naquela altura quando eles vieram cá parecia que 
estava um bocado desligado em termos da estratégia do ministério. Depois…começa 
a retomar esse aspecto de autonomia da avaliação externa. Portanto não houve 
grandes, até houve a tentativa deles de separarem mesmo todas as questões que 
tinham a ver com a autonomia. Estavam mais preocupados em termos de 
funcionamento da escola, de funcionamento institucional, por exemplo,…a 
assembleia…fizeram, eles estavam mais preocupados em tentar perceber como é que 
a Assembleia funcionava em relação ao Conselho Executivo e em relação às 
estruturas intermédias. Qual era a intervenção da Assembleia, quer dizer, etc. Foi um 
bocado, na Assembleia foi um bocado nessa perspectiva de explicar mais ou menos 
como é que era a estratégia do ponto de vista da Assembleia, do ponto de vista geral 
da actuação da escola. Foi um bocado nessa perspectiva. 
 
Entrevistador:   E  a organização anterior à própria visita, houve, pelo menos, um 
grupo de trabalho? 
 
Entrevistado: Não. 
 
Entrevistador:   Daqui da escola? 
 
Entrevistado: Não. Quer dizer houve contactos e houve… 
 
Entrevistador:   Uma reunião com o conselho executivo em Aveiro 
 
Entrevistado: Sim, …houve algumas reuniões antes, mas depois a própria visita o que 
eles disseram…indicavam o que é que queriam que estivesses disponível em algumas 
coisas, em alguns documentos até a gente levou para lá antes, para eles ficarem com 
uma ideia da escola. E depois quando eles vieram a primeira coisa que se fez 
foi…uma apresentação, portanto, aos avaliadores sobre todos os aspectos que 
achavam relevantes. Apontar para a avaliação ficar a par do que era a história da 
escola, digamos assim, e quais eram as características principais que nós achávamos 
que eram as características principais das escolas. Foi uma coisa mais ou menos 
desse género. 
 
Entrevistador:   E em relação ao relatório desse grupo de trabalho, como é que ele foi 
recebido cá na escola? 
 
Entrevistado: O relatório, o relatório para nós foi altamente favorável em termos 
de…campos tivemos três excelentes e dois muito bons, eles eram ao todo três muito 
bons e dois bons ou lá como era a nomenclatura daquilo. Nessa perspectiva a escola 
reviu-se e teve um aspecto importante foi uma, mesmo os próprios resultados que a 
escola estava habituada já a um patamar de ver mais ou menos muito bons 
resultados…de alertar que ainda havia uma grande margem de progressão, até 
porque nós nessa altura tínhamos passado de uma situação ao nível do ensino básico 
que era exactamente a mesma que tínhamos passado no décimo segundo ano que 
era a escola funcionava …dos exames nacionais até ao décimo segundo ano teve 
uma grande pressão em termos de resultados do ensino básico, os 
resultados…completamente desastrosos na escola. E portanto nós encetámos ao 
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nível do ensino básico o mesmo o trajecto que tínhamos feito no ensino secundário, 
portanto com base nesses resultados. E o relatório apanhou esses resultados do nono 
ano, portanto ou seja da primeira, da primeira, do primeiro ano de exames do ensino 
básico e daí portanto esse alerta…dos resultados escolares de avaliação externa dos 
nossos alunos, eh pá, foi, foram mais um balde de água fria, foi um choque, um 
choque, quer dizer, nós…não estava à espera setenta por cento…e sabíamos mais ou 
menos como é que estávamos as coisas no ensino básico. Haver uma coisa objectiva, 
os resultados de uma avaliação externa, eh pá, fizeram as pessoas pensar que 
também…as estratégias, nomeadamente em alguns grupos, nomeadamente o grupo 
de português e o grupo de matemática…estavam em casa 
 
Entrevistador:   E então, no seu geral, como é que foi visto a tarefa deste grupo, destes 
avaliadores externos? As indicações…como é que… 
 
Entrevistado: Não, a escola, a nossa escola, eh pá, recebeu bem o grupo, não houve 
absolutamente problemas nenhuns, algumas pessoas do grupo até já tinham feito cá 
trabalhos, nomeadamente a Ana Paula Curado já tinha vindo cá à escola fazer 
investigação sobre temas e sobre mestrados e coisas que ela tinha feito, portanto já 
era uma pessoa com alguma, pelo menos a Ana Paula Curado conhecia bem a 
escola,… o irmão do Zé Manuel qualquer coisa que é irmão duma personalidade, 
também do ministério, não me lembro agora, do Zé Azevedo, que era irmão do 
Joaquim Azevedo que era, eh pá, super bem educado, nunca, punha as coisas com 
uma lisura completa, eh pá, foi, correu tudo bem, não houve chatices nenhumas. O 
relatório foi bem recebido, não houve nada que nós achássemos que eles não 
tivessem entendido ou que…percebido. Só que eles deram um enfoque um bocadinho 
diferente daquele que nós estamos habituados e nós aceitámos o ponto de vista deles, 
não houve. Aliás trabalhou-se bem, o relatório chegou no final do ano lectivo e no 
início do ano lectivo a seguir foi dado a conhecer a toda a escola. A preparação do ano 
lectivo a seguir do relatório, referiram-se todas as estratégias com base no relatório, 
com base nos pontos mais «fracos?» apontados no relatório, etc., etc., tem a ver com, 
tinha a ver fundamentalmente com essa questão dos resultados, tinha a ver com a 
organização interna, nomeadamente em termos dos coordenadores de departamento, 
etc. porque a reunião com os coordenadores de departamento não correu lá muito 
bem, até porque as pessoas que estavam lá eram pessoas com pouca experiência em 
termos de coordenadores, porque nós estávamos naquela fase em que ninguém 
queria ser coordenador e portanto alguns departamentos «chutaram» com o 
coordenador [barulho ensurdecedor da campainha] não tinham…agora saíram …dos 
professores titulares que na altura…Portanto a reunião com os coordenadores não foi 
grande, grande coisa e portanto, eh pá, nós, portanto com as indicações apontadas no 
relatório…em conformidade. 
 
Entrevistador:  Em relação à proposta de contrato, como é que foi elaborada? Que 
estruturas é que participaram? 
 
Entrevistado: Aí houve, isto acontece sempre um bocado sempre que o ministério, 
alguns aspectos, o ministério tutela, tutela e depois de repente quer resolver tudo num 
instantinho…passa-se um bocado com o contrato de autonomia. Passa-se um ano 
inteiro em águas de bacalhau, como se costuma dizer em águas mornas, parecia não 
haver estratégia [muito barulho]…, depois aquilo…a educação…que era do Norte 
parece que…situações internas que…escape, o que é um facto é que em termos da 
escola é que isto basicamente…quase um ano. Depois é que…o ano lectivo anterior… 
 
Entrevistador:  Portanto, ou seja,...  
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Entrevistado: …em Setembro, não é, princípios de Setembro, finais de Setembro, eh 
pá, houve ali um processo em princípio de Setembro…quase todos os dias…houve 
algumas reuniões também para reformular o contrato, mas o que é certo é que foi tudo 
mais ou menos formatado. Depois houve uma negociação difícil em alguns pontos, 
que nós não aceitávamos assinar o contrato se tivessem lá alguns pontos…potenciais, 
que à última da hora mesmo, antes da reunião da Assembleia, o Ministério cedeu… 
 
Entrevistador:  Como é que foi a vossa votação na Assembleia da proposta de 
contrato? 
 
Entrevistado: Aquilo é assim, nessa, uma semana antes há reuniões, telefonemas, 
faxes…para a direita, etc. Nós, entretanto, convocámos uma reunião da Assembleia 
para aprovar antes da dita assinatura, não podíamos assinar sem estar aprovado na 
Assembleia. Eh pá, fizemos com a DREL…com o Director Regional, na altura até era 
o Director Regional passou cá, até estava previsto o lançamento de um ano lectivo 
aqui na escola,...a trabalhar sobre o contrato de autonomia. Pudemos mostrar ao 
Director Regional que havia situações pelas quais não podíamos assinar o contrato. 
Portanto, tivemos mesmo até à última da hora. 
 
Entrevistador:  Que condições é que? 
 
Entrevistado: Nós temos um grave problema que é o problema das instalações, 
nomeadamente do pavilhão gimnodesportivo desde o princípio da escola. Há quinze 
anos, praticamente, que está por resolver…temos ali um terreno para fazer um 
pavilhão…já foi prometido até no Isaltino…quase a única escola do concelho que não 
tem pavilhão. Portanto, isto era um dos aspectos que nós achávamos fundamentais vir 
no contrato de autonomia. Outra das coisas que nós achávamos fundamentais…umas 
grandes chatices em termos da rede, a nossa escola está numa situação particular 
que é nós estamos no limite do concelho de Oeiras, do outro lado da rua é concelho 
de Cascais…às vezes há aqueles burocratas do ministério querem fazer as coisas 
todas de uma forma estúpida, burocrática, sem perceber a realidade que existe nas 
escolas, quer dizer os alunos do outro lado da rua não podem vir para esta 
escola…uma coisa completamente de loucos, portanto, em termos da rede a nossa 
escola tem sido pressionada até pelas outras escolas porque, eh pá, em termos da 
população escolar evidentemente o nível económico tem os seus resultados…a 
localização da nossa escola, nós temos que trabalhar com aquilo que temos, portanto 
existem sempre um bocado das outras escolas uma certa pressão, que às vezes no 
ministério vão rodando pelas pessoas as tarefas…pela rede escolar. Depois são 
confrontadas…não percebem a situação e, depois, vão um bocado nessa pressão nas 
reuniões de rede…são sempre ter que andar sempre a dar murros na mesa durante as 
reuniões de rede porque as pessoas não percebem o que é que se passa com a 
situação da escola e nós queríamos que isto estivesse contemplado…queremos 
atingir aqueles resultados mantendo a situação, nomeadamente a situação na rede. 
Basta, só para dar um exemplo, bastava-nos tirar daqui a zona envolvente da escola e 
termos o bairro de Pombal aqui na escola e nós não poderíamos cumprir aquelas 
metas. Isso é completamente surrealista, nós teríamos que garantir para exigir as 
metas no contrato de autonomia, nós tínhamos que garantir que eles não mexiam na 
rede. …das questões decisivas. Eles não queriam ceder ... que dirigem a rede, etc., 
etc., mas que tiveram que ceder, senão nós não assinávamos.  
 
Entrevistador:  Em relação aos recursos e financiamentos?  
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Entrevistado: Isso nós não temos, quer dizer, grandes problemas porque desse ponto 
de vista não há grandes problemas em termos da escola. As coisas básicas que eles 
estão a garantir a escola mexe-se bem, também não, em termos de recursos extra até 
é capaz de, nós temos uma boa relação com a Câmara, boa relação com a Junta de 
Freguesia, portanto também fornecem subsídios à escola. Eh pá, temos bons 
contactos com empresas ao pé da escola, etc., eventualmente a partir de agora 
podemos, inclusivamente, ter mais subsídios financeiros até porque…esse 
problema…não foi assim tão, se calhar pode colocar-se noutras escolas. Aqui tratava-
se mais do ponto de vista de questões estratégicas, do ponto de vista de 
garantir…estabilidade à escola, por exemplo, havia situações que a nossa escola, 
sempre houve uma certa guerra em certas alturas com o ministério…no ensino 
secundário nós achamos pela nossa prática que é melhor modalidade. Assim nós 
temos…que entram no sétimo ano …décimo segundo ano, aqueles que entram para o 
décimo já estão perfeitamente habituados à escola, não há perigo nenhum de 
adaptação à escola, etc. E portanto as coisas correm mil vezes melhor…se nós não 
tivéssemos o oitavo e nono, portanto os nossos alunos do sétimo, oitavo e nono 
adaptam-se um bocado à escola, no décimo e décimo primeiro…a escola já é deles, já 
estão um bocado…consegue-se trabalhar de uma forma completamente diferente 
devido ao facto…passam aqui o décimo ano adaptar-se à escola, etc., etc., portanto 
são situações que ciclicamente, o próprio ministério já tivemos grandes guerras…por 
causa disso, para nós queremos esta nomenclatura da escola…portanto isto era muito 
importante, portanto os nossos alunos, conhecemos os alunos todos…sétimo…décimo 
segundo ano, sabendo o percurso escolar deles, nós sabemos que isto é ideal para os 
alunos. Por vezes aparecem uns iluminados no Ministério, o Ministério tem a mania 
que se calhar é melhor separar nono ano, décimo segundo, escolas secundárias…,eh 
pá, já houve por aí várias guerras dessas. Felizmente as pessoas do ministério que 
defendiam isso acabaram por desaparecer, mas …ciclicamente, por exemplo, nós 
temos uma questão muito importante que era não, «portanto, é um erro?» no contrato 
de autonomia nós querermos ganhar tudo, entre o ensino básico e o ensino 
secundário, nós sabemos basicamente vinte turmas no básico, vinte turmas no 
secundário. Desfazer este equilíbrio..., nós queremos que seja sete turmas no sétimo 
ano, abrir cinco implicava uma diminuição, uma diminuição do ensino básico eu não 
sei se... e ensino secundário e isso é uma das coisas que nós não queremos. E, 
portanto, essas são as questões estratégicas do ponto de vista do funcionamento da 
escola. A escola está perfeitamente [com grande acentuação] identificada com esta 
estratégia e que nós, eh pá, não abdicávamos mesmo, e portanto aí o ministério teve 
que ceder. 
 
Entrevistador:  Em relação à assinatura do contrato, não sei se esteve presente 
 
Entrevistado: Estive. 
 
Entrevistador:  Como é que decorreu a cerimónia? Como é que foi apresentado e 
caracterizado o contrato pelo ministério?                                        
 
Entrevistado: Eh pá, isso aí um bocado de show off, essas coisas…uma sessão com o 
primeiro-ministro e com o ministro da educação foi importante no princípio do ano. 
Aliás, foi quase dois dias seguido, veio cá à escola…o processo de show off em 
relação a isso. Achei importante o ministério fazer…é assim, alguns aspectos são 
importantes ao nível do ministério. Nessa reunião esteve, os presidentes dos 
conselhos executivos, os presidentes da assembleia das tais vinte e quatro escolas ou 
vinte e duas, acho que só vinte e duas chegaram ao contrato e há uma série de 
pessoas das direcções regionais, etc., o staff, digamos assim, do ministério. E a 
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presença do primeiro-ministro na altura foi bastante positiva, principalmente porque a 
seguir à sessão do contrato, foi um bocado show off, não é, essas coisas todas e tal, 
mas, primeiro, o comunicado do primeiro-ministro estava perfeitamente identificado 
com a ministra e com a situação que se passa ao nível das escolas. Segundo, a seguir 
houve uma sessão de trabalho em que se procurava, portanto, o primeiro-ministro 
procurava saber a opinião das pessoas, por exemplo,…com a mudança do 115-A, 
etc., logo isto significa ter o primeiro-ministro uma discussão com quadros do 
ministério e pessoas responsáveis pelas escolas. Eu acho, portanto,…positivo que é 
para prosseguir para todas as escolas…como é evidente. E principalmente porque 
quem fez as despesas dessa reunião foi o próprio primeiro-ministro, ou seja, quem 
fechou e quem falou sobre o assunto foi o primeiro-ministro, mostra interesse e estar a 
par da situação, o que a nível das escolas dá um bocado de confiança que a coisa não 
é feita como às vezes as pessoas pensam, que é feita por uma ministra faz o que 
quer, não presta contas, não está bem , ou seja, independentemente da ministra, se 
calhar a ministra que fosse para lá…iria fazer a mesma estratégia, ter o primeiro-
ministro estar identificado com essa história. Portanto, na altura foi, nomeadamente, 
como presidente da Assembleia achei extremamente positivo poder constatar isso.  
 
Entrevistador:  Em relação às outras escolas o que se pôde constatar o que se estava 
a sentir também? 
 
Entrevistado: A sessão, tendo sido pacífico… 
 
Entrevistador:  Não quer dizer que tenha sido difícil? 
 
Entrevistado: Não a reunião, aquilo foi um bocado, eh pá, inclusivamente, só a 
presidente na altura é que assinou…só alguns é que assinaram…os presidentes da 
Assembleia, não assinei na altura, também não almocei lá, tive que vir embora mais a 
minha presidente, tivemos que vir embora para outras reuniões, até porque preparar a 
estada do primeiro ministro aqui na escola e não estivemos lá e depois fomos mais 
tarde ao ministério assinar o contrato definitivo. Portanto, nessa altura, na altura aquilo 
foi um bocado…quase que não havia hipótese de falar com as outras pessoas, 
…tivemos uma reunião de acompanhamento …na DREL das escolas da região de 
Lisboa, que são cinco, que assinaram o contrato. Eh pá, acho que o processo foi um 
bocado idêntico ao nosso. Se calhar não com tanto frisson,… como o nosso, mas por 
exemplo, houve também uma escola que houve um problema qualquer, a Josefa de 
Óbidos, parece que a Assembleia aprovou não foi aquilo que assinaram, etc., mas 
acho que houve lá um problema qualquer de faxes…ao nível da escola, mas de resto, 
eh pá, não houve nenhum…as escolas parece mesmo aquela onde houve maior grau 
de exigência, de justificação, foi a nossa. 
 
Entrevistador:  Se ouvi bem, começa-se a cerimónia de assinatura, já se falou da 
mudança do 115? 
 
Entrevistado: Exactamente. A seguir houve uma sessão de trabalho, tirada a 
assinatura, houve uma sessão de trabalho, que era na perspectiva do que é que se, o 
que é que as pessoas tinham a dizer sobre a questão da mudança do 115 e foi 
«interpretada?» como uma reunião de trabalho, portanto em que falaram várias 
pessoas sobre o assunto e depois o primeiro-ministro… a…final, para a ministra dizer 
que se devia na estratégia dela o alvo definido era apresentar as coisas 
boas…realizar…Naquela altura pareceu-me se tinha dado um bocado, pus de parte a 
ideia que tinha ficado… 
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Entrevistador:   Em relação ao acompanhamento do contrato de autonomia, o que é 
que se pensa fazer ou o que já se está fazer uma vez que é preciso fazer, não é, um 
relatório anual? 
 
Entrevistado: ….isto é assim, a evolução neste momento, isto é assim, houve a tal 
reunião com o Director-regional, até esteve lá o Director-regional, dessas cinco 
escolas da região de Lisboa em que foram dadas indicações para cada uma das 
escolas como vem no contrato na constituição de uma comissão de acompanhamento. 
Portanto, nessa comissão de acompanhamento é feita por dois professores da escola, 
é feita por um pai, portanto, um representante da Associação de Pais, é feito por uma 
personalidade de reconhecido mérito …da escola, é feito, e é pela Direcção-Regional. 
Portanto foi pedido nessa reunião de acompanhamento para que as escolas 
designassem essas pessoas todas para essas pessoas serem aprovadas pelo 
ministério. Daí haver reuniões dessa comissão de acompanhamento que estariam 
previstas para Janeiro, que já não vai ser em Janeiro, dessa comissão de 
acompanhamento de escola. Portanto esse é ponto da situação da escola…da reunião 
em Lisboa, das cinco escolas em Lisboa. A DREL, disse, fez o balanço daquilo que 
era, digamos, os compromissos que o ministério os contratos de autonomia de cada 
escola…deram o ponto de situação de cada uma delas. Foi aí que nós ficámos a 
saber que um dos compromissos em termos de instalações que a nossa escola já 
estava inscrita…para 2009  
 
Entrevistador:  E- E agora enquanto presidente da Assembleia qual é a opinião sobre a 
nova estrutura que está prevista, o tal Conselho Geral?  
 
Entrevistado: Eh pá, aquilo que eu tenho uma ideia é negativo…é que…o ministério 
está a fazer um bocado em termos estratégicos começou aquela história do Estatuto 
do Aluno…parece que daí para a frente…tem tido assim…«Yes», «Yes». A gestão, eu 
acho que a versão final não pode ficar daquela maneira. O que está a acontecer é o 
seguinte,…o conselho de escola, também acho que o conselho executivo, o conselho 
de escola acho que é difícil este processo de eleição geral do conselho executivo…na 
escola é um bocado problemático depois para o conselho executivo tomar algumas 
medidas, digamos assim, que sejam mais gravosas em termos dos professores etc., 
etc. não vejo que isto seja uma grande questão de princípio. Mas a nível da 
Assembleia, … eu acho completamente uma ideia surrealista pôr como presidente da 
Assembleia uma pessoa que não faz parte da escola. Vejamos, se for uma pessoa da 
Câmara, pronto, eu acho que podemos chegar a…um elemento que «até era 
presidente do conselho executivo?», ao nível do presidente da junta de freguesia 
dentro daquela…o que acontece é que se eu for presidente da escola e trabalhar na 
Câmara, eh pá, a pessoa está-se ralando para a escola, ou seja, aquele amor à 
camisola que é preciso ter em relação a todos os aspectos da escola nunca vai ser 
conseguido por uma pessoa que é estranha à escola, que não trabalha na escola, que 
está na escola de passagem ou por funções que tem na Câmara ou um pai que tem cá 
um filho durante dois ou três anos. Eh pá, uma pessoa dessas nunca pode ser uma 
pessoa capaz de presidir um órgão que vai eleger um…isso não tem pés nem cabeça, 
eh pá, é uma ideia abstrusa completa, que é as pessoas não vislumbrarem 
minimamente a realidade que se passa na escola, portanto dizer que um professor 
não pode ser presidente de uma Assembleia, nem um funcionário, parece, é uma 
coisa que não tem pés nem cabeça, portanto, dizer que o presidente da Assembleia 
tem que ser uma pessoa da comunidade, um pai ou um membro da autarquia não tem 
pés nem cabeça. Eh pá, eventualmente, a tentativa de passar a escolas todas para a 
responsabilidade da Câmara…o representante da Câmara ser o presidente da 
Assembleia, eh pá, é das tais situações, isso implicava depois uma mudança completa 
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da estrutura da Câmara para essas pessoas poderem pegar a camisola da escola, não 
pode ser uma pessoa presidente, de dez escolas do concelho, da Assembleia, etc. 
Portanto, há aqui algumas situações, eh pá, que não se percebe muito bem qual é a 
estratégia, se a estratégia regionalização das escolas, passar as escolas todas para a 
responsabilidade da Câmara, da Câmara ser a presidente de todas as escolas, eh pá, 
isso é uma ideia que ainda pode pensar duas vezes em relação a isso para já há a 
forma como aquilo está posto, eh pá, não tem pés nem cabeça. Hoje em dia aquilo 
que nós vemos, eh pá, as pessoas da câmara…na nossa assembleia está um da 
Câmara e está um da Junta de Freguesia, eh pá, são situações particulares, porque o 
da Junta de Freguesia até foi durante anos e anos presidente do Conselho Executivo, 
sabe do que é que está a falar, não é. Tudo bem, a participação dele até é positiva ao 
nível…e portanto até atende aos apoios apesar das Juntas não terem 
responsabilidade em termos das escolas secundárias…a Junta dá muito apoio à 
escola exactamente porque essa pessoa é especial e que é essa pessoa percebe o 
que é que se joga aqui nas escolas e, portanto, porque nos conhece e, pronto, tem 
uma boa relação com a escola tantos anos, etc., etc. Eh pá, mas em termos de instituir 
isso como lei, eh pá, não tem pés nem cabeça, até porque se formos atender a outros 
concelhos e outras coisas de outras câmaras, pá, eh pá, isto é uma situação 
completamente ridícula.  
 
Entrevistador:  Em relação à comissão de acompanhamento local  
 
Entrevistado: De Educação? 
 
Entrevistador:  Sim para acompanhar o contrato de autonomia, não é, está previsto.  
 
Entrevistado: Essa é a comissão de acompanhamento da escola não é local, eh pá, é 
para cada escola                                                                                                        
 
Entrevistador:  É para cada escola exactamente. Como é que é vista a existência 
dessa comissão? 
 
Entrevistado: Nós, é vista naturalmente. É necessário, nós ainda não definimos 
exactamente uma estratégia se os dois professores dessa comissão seriam o 
presidente da Assembleia e a presidente do Conselho Executivo 
 
Entrevistador:  Por acaso não diz. 
 
Entrevistado: …nós ainda não definimos uma estratégia para isso ser,…se é 
conveniente ou não é conveniente estarem essas pessoas na comissão de 
acompanhamento ou não. Portanto, assim às primeiras impressões, em princípio é, 
nós estamos um bocado nessa perspectiva das pessoas que percebemos mais ou que 
estão mais dentro dos assuntos…da comissão de acompanhamento, portanto, 
podemos verificar e acompanhar mais de perto isso, mas ainda não definimos 
exactamente essa estratégia. Mas portanto 
 
Entrevistador:  E o relatório, o facto do relatório estar previsto ser publicitado na 
imprensa de grande 
 
Entrevistado: Qual relatório? 
 
Entrevistador:  O relatório final, anual, com o parecer da Comissão. Portanto está 
previsto. O que é que se pensa disso? 
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Entrevistado: Eh pá, não pensamos nada que eu até não sabia disso. Nem sabia 
 
Entrevistador:  A portaria que ainda está em vigor. Não se sabe depois o futuro, não é. 
 
Entrevistado: Nós não. Eh pá, em termos de transparência e actuação da escola nós 
não temos problemas nenhuns de mostrar o que seja preciso de mostrar. Não temos 
nada a esconder. Eh pá, as nossas debilidades, nós também nos conhecemos muito 
bem. Eh pá, ao serem públicas, a nós não nos afecta minimamente. 
 
Entrevistador:  Bom, para terminar, e vamos agora às expectativas, às projecções, 
afinal o contrato que mudanças é que traz à autonomia? Benefícios, 
constrangimentos? O que é que se pode perspectivar, embora estejamos no início? 
 
Entrevistado: Todo este, todo este género de contratos são para todas estas 
experiências que estão no início, quer dizer, nós há sempre aqui uma questão que tem 
a ver com o alinhamento com os outros. Há partida as nossas expectativas, quer dizer 
assim, nós somos capazes de tomar conta do nosso barco sem termos uma tutela em 
cima, só que depois na prática há um certo tipo de situações se ultrapassem, há 
sempre aquela tendência do ministério do centralismo de definição de coisas gerais 
para todos, etc. E, portanto há sempre lugar a dificuldades, a nossa expectativa em 
relação ao contrato de autonomia é…nós pormos as coisas ao contrário: o que é que 
estamos a perder? Nada. Não temos nada a perder 
 
Entrevistador:  Não há qualquer risco? 
 
Entrevistado: Eh pá, eu na Assembleia disse uma coisa muito simples, quer dizer, pá, à 
partida não diminuiu os orçamentos que vieram para a escola. O Ministério continua a 
pagar…Eh pá, ou seja, do ponto de vista do perder, nós não perdemos nada. Do ponto 
de vista de ganhar, pá, vai depender das conjunturas, das situações de termos unhas 
para tocar a guitarra, etc. Agora, isto ao princípio é muito complicado, tem que ser uma 
grande dinâmica, eh pá, isso é verdade, agora há muitos aspectos que não são, nós 
ainda não conseguimos operacionalizar, também é verdade. Agora, mas nós temos 
quatro anos, eh pá, que este primeiro ano seja um primeiro ano de uma pessoa 
acalmar, verificar, etc. Nós temos aqui a fazer coisas, agora, importantes, tentativas 
como primeira escola do concelho que tem este contrato de autonomia. Por exemplo, 
uma das grandes vantagens estabelecer…a estabelecer protocolos com as empresas, 
das universidades com todas as coisas que existem aqui no concelho, as portas 
abertas para esse tipo todo de situações…TagusParque, etc., etc. Isso para nós é 
excelente, temos curso tecnológico, temos os estágios todos garantidos porque temos 
bons contactos…, ou seja, nós estarmos na liga da frente em relação a estes 
aspectos…pode ser benéfico para a escola. Nós abrimos as portas, temos as coisas, 
mais ou menos, delineadas, as estratégias, etc. Agora o que é que se passa aqui? O 
que se passa aqui,  a vida dos professores mudou muito nos últimos tempos e muitos 
aspectos que podiam ser mais rapidamente implementados, hoje em dia as pessoas 
estão com muita falta de tempo para fazer isso. É preciso, pá, uma maior 
disponibilidade, «pelo menos» um corpo relativamente alargado de pessoas da escola, 
pá, por exemplo, ….ir ter com a direcção do TagusParque porque as pessoas tem que 
dar as aulas e não sei quantos. Hoje em dia essas tarefas estão muito dificultadas em 
termos das escolas, mais a mais agora com a avaliação de desempenho. Por 
exemplo, os principais responsáveis da escola, coordenadores de departamento, eh 
pá, vão ter mais não sei quantas horas a dar à escola à borla. Vão ficar 
completamente atafulhados num processo altamente burocrático, altamente duma 
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maneira, como está ser implementado de uma maneira irrealista e que, pá, está a 
consumir esforços e tempo numa perspectiva que não é a mais adequada para a 
escola. Portanto isto aqui vai implicar, há outras coisas que vão ficar para trás. Em 
termos de contrato de autonomia se calhar há outras coisas que podiam ser 
implementadas mais rapidamente se calhar vão ser, se calhar vão demorar a ser 
implementados, eh pá. Portanto nós tivemos a porta aberta para podermos 
implementar as coisas, tudo bem. Agora, há certo tipo de coisas continua a ser um 
bocado abstrusas, que é, eh pá, nós temos um contrato de autonomia, temos os 
nossos departamentos organizados de uma certa maneira, agora para a avaliação de 
desempenho vamos ter que fazer, organizar os departamentos à maneira do 
ministério. Quer dizer…um bocado caricatas só dá vontade de rir que é o grupo de 
educação tecnológica, por exemplo, dois elementos do grupo de educação tecnológica 
serem avaliados no departamento de matemática, isto é uma…não tem pés nem 
cabeça, há assim uma série de situações completamente estúpidas, pá, que, eh pá, 
mas pronto, nós …Agora em termos de…contrato de autonomia não faz mal às 
escolas. Agora bem pode fazer ou não, vai depender, agora é evidente, o que 
acontece, é assim, não sabemos nunca o dia de amanhã. E se em determinadas 
alturas puder haver uma certa resistência, uma certa…implementar o contrato de 
autonomia … certa perspectiva pode ser no decurso destes quatro anos haja 
situações que permitam uma outra leitura ou outra aberta. Eh pá,… não saia 
beneficiado por causa disso. Agora prejudicados, eh pá, não me parece.  
 
Entrevistador:  E, agora, dentro de outra perspectiva, e para o Ministério da Educação 
como é que se perspectiva a acção dele agora com os contratos da autonomia para as 
escolas? Mudanças ou vai ficar tudo na mesma? 
 
Entrevistado: O Ministério da Educação, eu acho, o ministério da educação é uma 
máquina altamente pesada e que funciona de uma maneira mais irracional que eu já 
vi. Eh pá, agora o que é que acontece do ponto de vista do ministério, se o ministério 
aligeirar das suas preocupações em termos de ter metade das escolas, por exemplo, a 
trabalhar com contratos de autonomia não há aquela carga em cima do ministério a 
resolver as coisas todos os dias, etc., etc. E que isso permita libertar recursos internos 
do ministério para fazerem outras coisas de jeito, pá, quer dizer isso era ouro sobre 
azul. Eh pá, se o ministério continuar na mesma com aquelas estruturas super pesada, 
com aqueles burocratas…que nunca, o grande problema…a maior parte das pessoas 
que trabalha no ministério não gosta de dar aulas, não gostam das escolas, não 
gostam dos professores (risos) e não gostam de ser professores. Eh pá, é um bocado 
complicado. Agora que, agora isso é preciso sempre ter alguém dentro do ministério 
que tenha a força para mudar as coisas lá dentro. A partir do momento que haja, as 
escolas, que haja uma certa, eh pá, que o ministério liberte, se o ministério libertar a 
sua tarefa diária …escolas, os contratos de autonomia com pessoas responsáveis e 
com provas dadas nas escolas, com as coisas a funcionar, não deve ser com 
projectos educativos, com planos anuais de actividades, com relatórios que têm que 
apresentar etc., etc., isso permite «impedir?» que o ministério oriente a estratégia com 
outro aspectos que são importantes, que o ministério «dedique?», eh pá, isso era bom 
do ponto de vista do ministério. Agora para isso é preciso que isto obedeça a uma 
estratégia bem definida, que as pessoas que definiram esta estratégia, em termos do 
ministério, tenham isto bem na cabeça e que façam essas reorientações. 
 
Entrevistador:  . E as Direcções Regionais como é que podem «lucrar» com isto? 
 
Entrevistado: Eh pá, vamos lá a ver eu não conheço a situação, bem a estrutura da 
Direcção Regional, mas a ideia de cada vez que lá vou é que tenho de…tem lá 



13 

 

centenas de pessoas que não fazem nada. Aliás quando há algumas coisas para 
resolver, a pessoa fala…eu não sei quê, não está cá há dez dias, demora vinte 
dias…tão básicas e tão simples, ou seja, esta estrutura interna do ministério nem se 
faz, nem sei se tem sentido haver as direcções regionais, não faço ideia, não é. 
Ou…algumas Direcções Regionais mais pedagógicas, mais ágeis, eh pá,…a estrutura 
parece…uma pessoa entra ali nas coisas da Direcção Regional e aquilo é uma 
catrefada de pessoas, se calhar uma pessoa for fazer a tal avaliação de desempenho 
ali (risos)…não sei qual é o objectivo, eh pá, é evidente que …a partir da estratégia 
que se vão para as coisas. Uma coisa é haver um sistema central de educação, outra 
coisa é haver uma …regional de educação. Pronto isso é logo uma estratégia, isto são 
duas estratégias completamente diferentes. Uma coisa é ter um sistema central de 
educação a passar para um sistema regional de educação. Se é esse o objectivo as 
coisas têm que ser feitas com pés e cabeça, com jeito, não sei quê, não sei que mais, 
é evidente…as direcções regionais deixam de ter sentido. E aquela estrutura toda 
burocrática do ministério deixa de ter sentido. Agora como é que isto vai ser, eu não 
sei, pá. Haja alguém que pense no assunto, pá, e alguém que defina uma estratégia 
em relação a isso. Agora que em termos de, de, digamos, de rendimento, o ministério, 
a estrutura do ministério, eh pá, o rendimento é abaixo de cão.... 
 
Entrevistador:  muito obrigado 
 
    


