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Protocolo de Entrevista - Membro do Grupo de Auto-avaliação 
da Escola «O Estrangeirado» (EE1) 

 

Entrevistado: Professor - Membro do grupo auto-avaliação   
Entrevistador:  José Hipólito 
Data/Hora: 25 de Janeiro de 2008, 16h00 

 

Entrevistador:  Como é que surgiu esta iniciativa de criar a estrutura de auto-avaliação 
da escola? 

Entrevistado: Eu tenho ideia…eu sou professor nesta escola desde 1995, mas entre 95 
e 2002, se não me engano, estive noutros locais, portanto requisitado, o que se impõe 
…noutras circunstância, o que significa que  só a partir de 2002 é que entrei para cá e 
nessa altura quando cheguei à escola a escola já tinha um projecto educativo, um 
plano anual de escola, uma avaliação regular das actividades, nomeadamente uma 
avaliação intermédia e uma avaliação final de ano do trabalho que ia sendo realizado 
e, portanto, no meu caso particular eu limitei-me a  participar em qualquer coisa que já 
vinha de trás e que já fazia parte da prática da escola. Todos os anos portanto e é isso 
que eu posso referir pela minha própria experiência todos os anos sendo feito, aliás de 
acordo com a legislação, o plano anual de actividades há também com regularidade 
quer a meio do ano, quer no final do ano um inquérito que é passado pelos diferentes 
corpos da escola…aos organismos de gestão intermédia da escola, e esses…os 
questionários correspondentes são analisados, normalmente pelo conselho executivo 
e mais uma ou outra pessoa que é ela que fica encarregue de elaborar um relatório 
que depois é discutido nos vários órgãos quer em termos … quer mesmo por todas as 
pessoas da escola ao fim e ao cabo têm acesso e ao longo desses procedimentos são 
detectados como é habitual os pontos fortes e pontos fracos e procura-se que no ano 
seguinte o plano anual de actividades esteja enformado justamente pelos pontos fortes 
e fracos de forma a que …possa resultar, ultrapassar as limitações que são 
detectadas. Isso estava a ser feito por altura também de dois mil e qualquer coisa. 
Começou a ser cada vez mais objectivado no sentido em que a ideia foram cada vez 
melhor clarificados os objectivos para cada ano e procurou-se indicadores, evidências 
que medissem verificar em que medida é que eles estavam a ser atingidos e portanto 
quando o processo de avaliação externa é desencadeado a escola primeiro esteve 
interessada em participar nele atendendo à experiência que já tinha e parte dessa 
experiência vinha também uma equipa consolidada há bastante tempo que a escola 
tem …o problema é que eu voltei para cá tinha havido doze anos. Agora tem mais 
quatro ou cinco, mas portanto com uma mesma equipa dirigente isso facilitou, isso foi-
se consolidando ao longo do tempo, isso facilitou que todas estas actividades de 
programação, planeamento e avaliação fossem realizados ao longo do tempo e foram 
sendo sucessivamente melhorados pelas próprias pessoas anteriores que desde 
sempre cá têm estado e também foram adquirindo formação nessa área, estava na 
equipa, estava mesmo interessada em realizar com tanta qualidade quanto possível 
essa actividade. Quando é desencadeado o processo de avaliação externa, a escola 
naturalmente candidata-se e vai tomar por base na candidatura os documentos que 
justamente tinha elaborado, para o acaso, no ano imediatamente anterior e no final da 
candidatura tendo sido seleccionada participou então no processo de avaliação 
externa.     
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Entrevistador:  A composição do grupo qual era? Quais foram os critérios para 
constituir o grupo de auto-avaliação? 

Entrevistado: O grupo de auto-avaliação… Eu penso que terá sido procurado…eu não 
participei na escolha das pessoas. Limitei-me a participar como  

Entrevistador:  A convite… 

Entrevistado: A convite do executivo que terá levado em conta as responsabilidades de 
algumas pessoas ou a experiência anterior ou eventualmente a formação. No meu 
caso terá sido pela experiência que tive «fora» da escola e alguma formação. 

Entrevistador:  Ser coordenador… 

Entrevistado: Não, eu na altura, pronto, eu na altura nem sei quando sei comecei a 
colaborar … foi ainda antes de ser coordenador. Eu…antes trabalhei no ministério  
antes de ser colocado cá trabalhei no IIE em avaliação, tenho uma pós-graduação em 
avaliação e nessa medida …aproveitar os recursos humanos disponíveis …  

Entrevistador:  Como é que tem sido a participação da escola com o grupo de auto-
avaliação? 

Entrevistado: A colaboração tem sido boa, tem sido sempre mediada pelo Conselho 
executivo, portanto nunca ….As pessoas que têm trabalhado …como há pouco referi 
estão sempre a reportar ao Conselho Executivo, não têm uma actividade que …como 
a algum órgão com natureza própria …faz mesmo parte…nem sequer se aperceberam 
que havia colegas que estavam a colaborar …e que era feito …embora sem relação 
com o grupo… por vezes tenham uma atitude mais de clientes do que participantes da 
avaliação. Vou dar um exemplo os questionários, por vezes as pessoas têm a ideia 
…os questionários fossem anónimos …faz sentido que certos questionários sejam 
anónimos o que não faz sentido para responder no âmbito das suas funções e há aqui 
por vezes ….  

Entrevistador:  E formação? Que tipo de formação foi procurada? 

Entrevistado: As pessoas que aqui estavam já tinham formação exterior …penso pelo 
Instituto Nacional de Administração e tiveram …por acaso na altura eles disseram-
me…que formação é que estes grupos tiveram…Alguma dela foi mesmo formação 
externa …virada para a avaliação 

Entrevistador:  Isso já dentro da situação enquanto elemento da auto-avaliação? 

Entrevistado: Não, anterior. …Não durante esse período não houve necessidade…não 
fazia parte dos objectivos do grupo pudesse ter feito. Auto-formação enquanto grupo e 
não individual. Procuravam obtê-la…mas fazendo parte dos objectivos explícitos do 
grupo não. O grupo nunca fez. 

 

Entrevistador:  E qual o impacto do trabalho do grupo de auto-avaliação? Em que 
domínios é que se faz mais sentir? 

Entrevistado: Estamos numa altura em que se faz sentir transformações …o que 
significa que torna-se difícil conseguir dizer o que é que foi devido à própria escola e o 
que é que é devido à influência… Uma das dificuldades detectadas …o trabalho da 
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escola é tradicionalmente os órgãos de gestão intermédia terem alguma dificuldade 
em conseguir movimentar as pessoas que fazem parte desses órgãos, os 
coordenadores…….o trabalho com responsabilidade própria …a legislação de alguma 
forma ….os directores de turma não é muito claro qual é seu poder e respectivos 
colegas. Isso por exemplo é uma das limitações …. Excepto procurar melhorar …a 
interacção… melhorar a qualidade do trabalho ao nível das reuniões …as alterações 
que estão por aí a suceder em relação à autonomia e gestão vão no sentido de dar 
mais poder aos órgãos intermédios 

Isso trouxe limitações a nível de escola nada poderia ser feito quando foi isso excepto 

senão melhorar os mecanismos de interacção entre os coordenadores,… de 

informação, melhorar o trabalho a nível das reuniões as alterações … a nível da 

legislação autonomia  e gestão vão de facto no sentido de dar mais poder aos órgãos 

intermédios.  

A escola de alguma forma pode ter sentido necessidade de estar a acompanhar esse, 

essas mudanças ..mesmo no aspecto completamente positivo há pessoas que têm 

participado nestes trabalhos, mas que em relação a aspectos como esse. Uma 

expectativa favorável pode de facto melhorar o desempenho da escola. 

Entrevistador:  .Em relação à candidatura, quem tomou a iniciativa? Que estrutura?  

Entrevistado: Faz parte da assembleia… faz parte do pedagógico porque nessa altura. 

Pediu-se ao pedagógico para se avançar com o processo. 

Entrevistador:  E como é que foi? E como foi isto do convite do ministério para uma 

avaliação externa, conducente a um contrato de autonomia. ? 

Entrevistado: penso que… não se importa  

Entrevistador:  como foi visto pela escola o convite para a avaliação externa? Que no 

futuro seria eventualmente assinado um contrato de autonomia  

Tenho muita dificuldade em responder a isso de facto pela escola. Por um lado 

pareceu decorrer naturalmente daquilo que estava a ser feito, um certo 

enquadramento daquilo que estava a ser feito aqui dentro. Por isso, isso parecia 

normal, mas por outro lado as  pessoas têm sempre o pensamento: ora bem lá estão 

eles a quer mostrar mais qualquer coisa. O que é natural   alguns queiram mostrar 

porque fazem e outros digam: lá estão eles a quer mostrar. Por isso eu não sou capaz 

de dizer qual terá sido o sentido da escola como um todo.  E se é se o tal todo existe, 

dentro dos cento e tal professores haverá muitas opiniões diferentes dentro desse tipo 

de enquadramento se está mais ou menos ligado com o que está a acontecer. 

Entrevistador:E agora em relação à visita dos avaliadores? Como foi organizada essa 

visita e qual foi a participação do grupo da autoavaliação.  

Quando o processo de autoavaliação foi desencadeado a certa altura veio a 

informação então  da visita de dois dias e a visita vinha com um programa 

perfeitamente rígido sobre aquilo que se pretendia. O papel da escola foi enquadrar-se 

no programa que estava pré definido e que era uniforme em todas as escolas só 
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dependendo do facto de serem escolas secundária ou básica, se eram 2 ou 3 dias. E 

depois como esse programa estava perfeitamente definido era só falar um pouco 

sobre aquilo que se pretendia  dos órgãos responsáveis da escola. No primeiro dia 

durante essa apresentação deve ter falado, falou de certeza …  reunião de grupo 

poderia ser.. enquanto grupo pareceu uma reunião formal de grupo. O grupo excepto 

quando eram os documentos para serem apresentados como era o caso...   Eu 

participei na dos coordenadores…nós tínhamos todos participado no processo 

anteriormente e a questão foi termos já as perguntas dos três avaliadores e 

relativamente ao funcionamento da escola, particularmente ao funcionamento da 

escola, dos departamentos com a maior liberdade possível atendendo à experiência 

que tínhamos disso…  

Entrevistador:  Não houve uma relação específica com o grupo de auto-avaliação? Os 

avaliadores… 

Entrevistado: Não, não. Não porque como digo tratando-se de um programa pré-

definido as escolas variam..portanto não foi, penso eu, uma iniciativa com esse 

objectivo. Terá havido,…., uma participação e selecção das pessoas…critérios quando 

não era pré-definida, terá havido critérios que não sei dizer quais eles foram. 

Entrevistador:  Em relação ao relatório dos avaliadores…como é que foi recebido pela 

escola e concretamente pelo grupo de auto-avaliação? 

Entrevistado: Foi analisado e fez-se uma resposta que era o que era solicitado. E 

portanto todas as pessoas que tinham participado no processo, e eu também, deram a 

sua contribuição por escrito ou oralmente relativamente ao relatório. As pessoas do 

grupo deram a sua participação e foi incluída, não na totalidade,…na resposta que foi 

enviada ao grupo de trabalho da avaliação externa das escolas. A escola em si          

Entrevistador:  Reviu-se nesse relatório? 

Entrevistado: Voltemos à resposta anterior. Que é, por um lado sim…bastante 
satisfatório, por outro lado lá se fica reforçada a ideia de que as coisas estão a 
funcionar…bem e, portanto, as pessoas reagem diferentemente consoante o seu 
próprio sentir relativamente a esse funcionamento.  

Entrevistador:  Foi isso que notei… 

Entrevistado: -  E de certa maneira é o que tem sido. O Relatório em si tem sido 
utilizado…que estava a correr bem, a correr menos bem a escola tem a opinião deles 
com o cuidado de colmatar essas dificuldades apresentadas... 

Entrevistador:  Então essa foi a posição do grupo de auto-avaliação? 

Entrevistado: Sim. Sim…será bastante, quanto a nós, os documentos seguintes foram 
beber ao relatório de avaliação externa  

Entrevistador:  E, portanto, houve muitos pontos de contacto com aquilo que os 
relatórios de auto-avaliação já tinham…? 
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Entrevistado: Penso que sim. Não tenho…era capaz de buscar os documentos e 
colocá-los em paralelo, mas penso que sim. O que também é natural visto que os 
próprios relatores…avaliadores se basearam muito no que as pessoas lhes foram 
informando …e estava razoavelmente referido nos relatórios internos.  

Entrevistador: E em relação ao grupo de avaliação externa, para acabar, como foi vista 
essa tarefa dos avaliadores de avaliação externa? 

Entrevistado: Eu penso que aquilo foi…bem …que não se sentiu …avaliação ou uma 
inspecção as pessoas têm o sentimento de estar de pé. Aí sim, eu senti que as 
pessoas não …isso. E outra coisa que…acontecido foi por vezes faz-se a preparação 
da avaliação da inspecção e sem dúvida que terá havido alguma coisa. Também teve 
um carácter mais informal do que formal, as pessoas…não houve nenhuma 
preparação de respostas a dar…tão importante porque de algum modo tornava o 
processo mais transparente, mas também de algum modo com algum rigor…se é que 
procurando menos enviesar …não se pode a dizer. Por isso foi um dos aspectos 
pareceu-me bastante positivamente ao que estava… 

Entrevistador:  Em relação à autonomia da escola, feriu, aumentou? 

Entrevistado: No começo, penso que agora assim, não foi notado. …quem não souber 
que foi assinado um contrato de autonomia é capaz de não notar diferença nenhuma 
entre …anterior e este, Aliás ainda não se pode notar porque os aspectos que vêm 
referidos no contrato está a ser aplicado no concreto e isso se possa tornar visível. Um 
dos aspectos que vem referido no contrato tem a ver, só para dar um exemplo, com 
uma aspiração da escola natural, esta escola não tem pavilhão gimnodesportivo e 
então conseguiu-se que apareça numa das alíneas do contrato …se isso vier a ser 
feito, esse prazo do contrato é de cinco anos, penso  interpretarão que houve de facto 
o efeito é mais ao nível do material, digamos assim, pessoas…diferença na 
escola…?...não há razão nenhuma para achar que tenha sido por causa da 
autonomia…últimas tenham sido conseguidas… 

Entrevistador:  Pronto, o contrato, como é que foi elaborado? Antecipou...  

Entrevistado: Foi o conselho executivo que elaborou…em articulação e negociação 
com o órgão do ministério…em relação à negociação em princípio o grupo de auto-
avaliação, onde eu estava, participou …a impressão que dá é que o processo se 
afastou em demasia do ministério e que…o que é que se pretendia relativamente ao 
que aparecia…de tal modo que a ideia que eu tenho é que o contrato foi assinado à  
última da hora...como fazem todos os contratos que são assinados atendendo 
ao...tivesse sido aceite.  

Entrevistador:  Houve alguma participação formal ou mesmo informal do grupo de 
auto-avaliação na elaboração da proposta… 

Entrevistado: As pessoas, consultas às pessoas não assim uma participação formal … 

Entrevistador:  E em relação agora ao acompanhamento do contrato de autonomia? O 
que é que se pensa fazer? O que é que se está a fazer? O que é que, neste caso, o 
grupo de auto-avaliação … 

Entrevistado: Eu sobre isso não me parece que haja grandes alterações àquilo que 
vinha a ser feito. Embora tenha que haver algumas. Talvez o tempo seja demasiado 
curto para permitir...continuar com os mesmos procedimentos que vinham de trás 
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…para poder avaliar também a formação neste processo vai ser levada também para 
poder avaliar o impacto do contrato de autonomia 

Entrevistador:  O relatório anual… 

Entrevistado: Vier a ser elaborado? Este ano não é. Também está previsto avaliações 
este ano…Inevitavelmente a avaliação será… este ano, mas há agora um momento 
portanto em Fevereiro e vai começar, digamos assim, a elaboração de instrumentos. 
Terá que haver alguns aspectos para levar em conta porque o contrato de autonomia, 
os contratos de autonomia prevêem tratar a sua alteração. Nessa medida por certo a 
questão que se coloca é em que medida é que possa haver aspectos …por alteração 
face àquilo que foi feito, as limitações que se encontram, mas tenha já sido feito com a 
minha colaboração, neste caso, não vejo assim nada.  

Entrevistador:  Portanto em Fevereiro é que está a ser feito… 

Entrevistado: Agora num período em que está...tudo em simultâneo… se bem que a 
avaliação de desempenho ter estado em discussão pública, na perspectiva do final do 
ano, o regime de gestão e autonomia. E, portanto, torna-se muita coisa para…nós ao 
nível de escola conseguirmos… 

Entrevistador:  Como é que é vista a existência da tal comissão de acompanhamento 
local, que está previsto nos contratos?                               

Entrevistado: Neste momento, uma vez que não começou não sei dizer nada.  

Entrevistador:  Mas como é que é vista a existência dessa estrutura? Que em princípio 
tem que fazer um parecer sobre o vosso relatório, não é…A criação de uma 
estrutura… 

Entrevistado: Posso dizer o que me parece que sucede. O que parece que tem a ver 
com a evolução geral que a escola tem , como muitas têm, com a comunidade e com 
a autarquia. Uma boa relação formal, as pessoas, os professores não se sentem bem 
com a intervenção seja de da autarquia, seja de encarregados de educação na escola. 
Por vezes acham que estão a extravasar as competências( sorriso), na medida em 
que a escola, atribuídas as competências maiores, esta continuar-se-á a colocar na 
medida em que…ponto de equilíbrio no sentir que não vai ser muito favorável. 
Relativamente a esta comissão não me parece que tenha grande importância. Agora 
os outros aspectos que estão a aparecer que têm a ver com a mesma relação com a 
autarquia…com a comunidade parece que estão a gerar alguns atritos, aliás como 
aconteceu na última lei, na última lei…a Assembleia de escola tinha maioria de 
professores, salvo erro, quando foi proposta e ,agora, o Conselho de Escola parece 
que está a haver essa reacção e a reacção tem muito a ver com as pessoas a que se 
dá demasiado poder aos pais ou à autarquia o que está a fazer envolvida em jogos 
político-partidários. São fundamentalmente estes dois aspectos…que as pessoas 
sentem relativamente a estas intervenções. Em relação à dita estrutura de 
acompanhamento local não se falou nada. O sentido de ter havido com isto, 
embora…me parece que seja um pouco de pormenor, digamos assim, o grande efeito 
da comissão de eventualmente  uma comissão para já. Mas, pronto, as comissões 
quando estiverem, por ser a primeira vez, também sentirão dificuldades naquele 
parecer a elaborar. Só depois … as coisas aparecerão com mais importância.  

Entrevistador:  E, já agora, o que é que se pensa do relatório ser publicitado na 
comunicação social que é uma das disposições que vem na portaria? 
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Entrevistado: Também não, eu pessoalmente, enquanto opinião pessoal, eu 
pessoalmente… 

Entrevistador:  Tem mais valia…mais democracia… 

Entrevistado: Eu penso que sim é uma questão de democracia. A experiência, no 
fundo, a experiência da avaliação por um lado, portanto a participação dos cidadãos 
na gestão do serviço público de educação. E a mim parece-me muito importante que 
aconteça. Em todos os domínios de actividade … a participação do público, portanto 
não só às escolas que prestam serviços ao público, parece-me perfeitamente natural 
quando se trabalha ao nível da participação …para o público. De forma como ele é 
feito e apresentado …é importante trabalhar…como está disponível. Agora poderia 
ser….com ele…  

Entrevistador:  E para finalizar, então com o contrato de autonomia o que afinal 
representa para a escola e para a sua autonomia? Que mudanças traz? 

Entrevistado: Aí também só posso responder a nível… 

Entrevistador:  Que expectativas se espera [sic]….?... 

Entrevistado: Eu pessoal significa que eu vou falar tendo em conta que …a sociedade 
e a educação, ou seja politicamente, eu acho que estes contratos de autonomia são 
extremamente limitados e que de facto não estão a trazer grande autonomia para a 
escola. Aliás notou-se na própria negociação. Quem estava à frente a trabalhar nessa 
área achou que relativamente a esta escola aquelas alíneas que estavam a ser 
negociadas não traziam nada de novo, como se dizia, a expressão que se usou foi o 
isco. Isso já nós fazemos, não nos está a trazer grande coisa de novo. O que 
interessou às escolas estar à frente disso porque isso também lhes permitirá trilhar 
passos seguintes, mas este em concreto, e a própria portaria, os domínios em que 
pode haver autonomia, digamos assim, são demasiado limitados para que se possa 
falar efectivamente de autonomia. Embora qualquer dos aspectos não era feito…de 
qualquer forma é melhor tê-los do que não os ter. Não, parece-me que não vai trazer 
ainda grandes…, encarado ainda uma etapa do processo que possivelmente traga 
mais autonomia. … O que de alguma forma no nosso estado é difícil, porque há uma 
série de outras limitações, que se ponha em funcionamento. Por outra, os serviços do 
Estado para poder alterar… isso será difícil que a autonomia efectivamente torne as 
escolas autónomas, mas ao mesmo tempo autonomia sem querer a desorganização 
ou falta de organização…faltava às nossas escola, de qualquer forma está…de igual 
enquadramento…o que acontecerá é …organizações, e portanto elas…organizações 
e autónomas me parece que estará a dificultar  

O próximo, talvez os próprios responsáveis políticos não saibam exactamente para 

onde, aonde ir. No processo de negociação da escola foram liminarmente recusados 

nesse domínio. 

Entrevistador:  Quais? 

Entrevistado:  relativamente à contratação de professores, horários, cargas horárias, 

planos curriculares essas limitações são de facto digamos não há grande flexibilidade 

para que possamos mexer nos planos curriculares. Terá que haver um certo 

enquadramento para que se possa mexer nos horários dos professores….. embora em 

alguns aspectos o contrato não tem um grande impacto dentro desses domínios…. 
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Entrevistador:  Que riscos ou desafios os contratos podem... 

Entrevistado: em termos de desvantagens não me parece que traga  

Entrevistador:  E riscos? 

Entrevistado: Também não me parece que traga. Traz desafios no sentido em que se 

torna cada vez mais uma organização. Mas em relação a outras coisas, o 

enquadramento legal está a contribuir para isso. Portanto não me parece que se 

consiga distinguir as outras alterações que se estão a dar, estão a impor em termos… 

Entrevistador:E para o ministério, que vantagens é que a escola vê para o ministério 

para os contratos de autonomia?  

Entrevistado: Eu fui….. é difícil responder a isso..  Eu penso que para o ministério há 

uma razão ideológica e políticas para os fazer. Faz parte dos governos e ministros de 

educação … tem que haver algumas medidas que vão nesse sentido, mas tal como 

estão são feitas não vão. 

Entrevistador:  Eu vou precisar. Isto está previsto há 10 anos. E porquê agora com 

este governo? 

Entrevistado: Quando sai  do gabinete fizeram um projecto lá para enviar para o Diário 

da Republica com o enquadramento dos contratos de autonomia, portanto não. Às 

vezes são questões de oportunidade, que as coisas avançam. Diferentemente em 

relação às pessoas que estão encarregues delas, consoante.. consegue tocar em 

várias coisas ou não. Do governo tem feito parte, do Roberto Carneiro é que não 

aparecia. 

Entrevistador:E em relação à gestão do próprio sistema?  

Entrevistado: Eu poderia.. eu diria que a estrutura do ministério também não facilita. É 

uma coisa gigantesca que tem um estrutura nacional. Depois estruturas em termos 

regionais com presidentes de Lisboa e vale do Tejo. Tem centenas de filiais que tem 

de controlar. Isto é extremamente difícil.   Não há maneira nenhuma de fazer uma 

gestão eficaz disto. Tenta sempre as mesmas medidas para todos. Portanto  a 

autonomia só facilitaria. Não o ministério, mas o serviço publico de educação se ela 

realmente pudesse …  então o ministério, como órgão regulador daquilo que se 

passaria no terreno sem precisar de fazer… primeiro sai o decreto, depois 

regulamentos e depois ainda saem umas circulares para interpretar aquilo. As escolas, 

e muitas vezes com aspectos contraditórios …,de modo que as escolas ficam …as 

escolas usam isto como argumento para não fazer certas coisas dizendo o que não 

está ou o que é contraditório. Se houvesse apenas um quadro relativamente genérico 

e as escolas tivessem de facto essa autonomia …, penso eu, o sistema só poderia 

ganhar com isso, dentro de um enquadramento que insere-se de facto …aspecto 

concretos e particulares…quem são os alunos que têm acesso a essas escolas, os 

cursos, mas mesmo assim tenho…a própria possibilidade às escolas de elas criarem, 

elas próprias, sem estarem completamente libertadas pela lista de cursos…seja os 
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cursos profissionais ou os Cef’s …são de alguma forma particular, embora os Cef…há 

sempre uma questão…precisaria de haver mais maleabilidade da parte do 

ministério…para as escolas actuarem. 

Entrevistador:  E, para finalizar, em relação às Direcções Regionais, a existência 

desses contratos? 

Entrevistado: As Direcções Regionais eu penso que se vai jogar, se vai jogar o 

problema de…porque isto está no princípio 

Entrevistador:  Claro. 

Entrevistado: O que se pode perspectivar, a meu ver, como em qualquer organismo, é 

….que lhes está a fugir poder e que portanto não darem o apoio que deveriam dar, 

mas não sei se…Parece-me que seja natural que possa suceder e, portanto, há 

necessidade de reagir a isso, portanto as escolas com autonomia deviam…tornar-se 

independentes em relação às Direcções Regionais. Portanto há o ministério….não há 

necessidade de haver qualquer Direcção Regional…aquela em concreto faz. Por isso, 

o que parece que será natural é que o haver problemas de alguma conflitualidade 

como há habitualmente entre órgãos e serviços devido à alguma sobreposição de 

esferas de competência. 

Entrevistador:  E o Município? No princípio estava previsto haver a assinatura, ser 

várias partes ,… 

Entrevistado: Os municípios dos maiores e com serviço de educação com alguma 

experiência. Assim, apanhar com…as suas competências ao nível da educação  vai 

tornar-se…vai ser difícil de gerir um processo que está a iniciar-se. Foi logo, houvesse 

logo uma…não tenho notado qualquer preocupação do município…relativamente a 

isto procurar que as escolas sejam de facto produtivas, mais eficazes e eficientes 

…temos um serviço de educação, mas também aí está a ser modificado …as 

competências…isto também já vem de trás, já foi anunciado há anos e anos também 

já esteve para ser assinado, se é que se já não foi assinado uma outra passagem de 

competências para as autarquias. Estas coisas neste momento não me parece que 

uma grande marca curiosamente. Com noventa e cinco…com o intervalo de tempo… 

que tenha uma grande marca de intencionalidade, digamos assim.                               

Entrevistador:  Muito Obrigado           

 

 

 

  


