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Protocolo de Entrevista - Presidente do Conselho Executivo da  
Escola «O Estrangeirado»(EE3) 

 

Entrevistado: Professor - Presidente do Conselho Executivo  
Entrevistador:  José Hipólito 
Data/Hora: 25 de Janeiro de 2008, 11h00 

 
Entrevistador:  O primeiro ponto é sobre a candidatura, como é que surgiu? Como é 
que se processou? Como é que foi interpretado o convite do Ministério da avaliação 
externa tendo presente que seria meio caminho para chegar ao contrato de 
autonomia? 
 
Entrevistado: Não sei se estava tão presente na altura. Acho que não. De facto veio a 
informação, depois um ofício a confirmar …para as escolas que já tinham qualquer 
processo de auto-avaliação em curso a candidatar-se sendo exactamente que 
processo de avaliação eram esses, qual tinha sido o caminho para nos candidatarmos 
então  a uma avaliação externa feita por uma comissão exterior ao próprio ministério 
da educação. Portanto que era um projecto piloto de avaliação externa que depois 
tinham sido convidadas a 1200 escolas… e portanto quem quisesse até uma data tal, 
um prazo muito curto na altura, foi em Fevereiro, salvo erro, que até à data x enviasse 
realmente a candidatura dizendo, contando um pouco o processo de auto-avaliação 
que fazia na escola. Nessa altura, sou franca, não nos apercebemos que seria um 
caminho que levava a contratos de autonomia, mas era apenas um processo de 
avaliação externa. Até porque nós sabíamos que a própria auto-avaliação e avaliação 
de escolas estava já consignada já em lei desde 2003, isto estávamos em 2006, não 
é, pareceu-nos a nós natural que fosse começado um caminho mais de avaliação de 
escolas, mais …portanto encarámos isso como uma coisa normal dentro de um 
processo que não sabíamos na altura que isso ia realmente dar a um contrato de 
autonomia. 
 
Entrevistador:  Que estruturas é que…Como é que foi a reacção da escola a essa 
iniciativa? 
 
Entrevistado: …sem grande alarido…Nós Isso foi um processo ao nível de um grupo 
pequeno de pessoas, conselho executivo, um ou dois colegas que nos organizámos 
de maneira a mandar uma candidatura…ao processo de auto-avaliação. Foi divulgado 
junto do Conselho Pedagógico informando que nos iríamos candidatar, das razões que 
víamos  que seria frutuoso para a escola. No fundo de ser uma, como eu já explicitei já 
depois, as razões da candidatura, no fundo parecia-nos a nós, que era ter alguém que 
de fora pudesse ter um olhar diferente sobre o nosso trabalho e que nos dissesse 
assim, sim, o caminho é este, ou não, não isto está mal feito, vamos lá fazer de outra 
maneira… no fundo aquilo foi entendido como um desafio à escola no sentido de 
procurar a melhoria dos nossos conhecimentos, dos nossos processos,… da nossa 
maneira de ver as coisas e de fazer. Foi muito…como a prática de auto-avaliação 
estava um bocadinho interiorizada, a auto-avaliação muito estruturada, no fundo aquilo 
tinha vindo fazer um certo caminho de há longa data para cá e nós estávamos 
habituados cá na escola. Toda a gente era confrontada com questionários 
periodicamente para avaliar vários sectores e procedimento, portanto as pessoas 
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encararam perfeitamente maneira normal, algo como continuidade de trabalho sem 
muito stressante sequer. Acho que reagiram bem. 
 
Entrevistador:  E em relação à organização da visita à escola, como é que se 
processou? Quais os contactos com os representantes da escola e a equipa de 
avaliação externa? 
 
Entrevistado: Para isso foi organizado o tal grupo de trabalho convocou-nos para uma 
reunião que era em Aveiro onde nos pedia que fossemos conselho executivo, 
presidente da assembleia e um outro elemento à escolha da escola que tivesse de 
algum modo relacionado com o processo de auto-avaliação. Pareceu-nos a nós que 
era assim a intenção e fomos três pessoas à tal reunião de Aveiro onde nos foi 
explicitado a constituição do grupo de trabalho, o que é que ia ser pedido como é que 
era a calendarização das visitas, em que é que consistiam. Não nos foi dito na altura, 
suponho, todos os requisitos, ou todos os passos dessa visita, mas foi já avançado 
que seria para nós em Maio próximo, que era dali a logo duas semanas ou três. 
Mediava pouco tempo entre essa reunião de Aveiro e a própria visita e foi-nos dito, 
portanto, como é que eram os procedimentos. Foram-nos distribuídos os documentos 
orientadores dessa primeira visita. O que é que seria pedido à escola, não é. Pediam-
nos então uma apresentação da escola feita numa hora pelo presidente do conselho 
executivo. Pedia-nos depois então aquilo era encaminhado para várias entrevistas aos 
órgãos internos, portanto. Desde não só ao Conselho executivo mas também ao 
presidente da assembleia, à assembleia propriamente dita, aos elementos da 
assembleia. Aos elementos do Conselho Pedagógico, aos directores de turma, aos 
alunos, aos pais. Portanto todos eles representantes de todos estes organismos e de 
todas estas estruturas da escola …Foram contactados durante dois dias e meio, dois 
dias, dois dias, aliás, nós éramos secundária, não éramos agrupamento, portanto 
foram dois dias e tinha uma calendarização muito expressa, rigorosa… 
 
Entrevistador:  Deu um certo trabalho a montar… 
 
Entrevistado: Sim. Sim. Quer dizer foi a contactar as pessoas, a dizer olha vem cá um 
elemento assim …a equipa é constituída por três avaliadores, três elementos e eles 
querem ouvir as pessoas em isolado e em conjunto consoante este calendário… este 
calendário foi todo um processo… 
 
Entrevistador:  A equipa como é que fundamentou o trabalho? Como é que justificou o 
trabalho que estava a fazer nas escolas? 
 
Entrevistado: Como é que justificou? Como assim? Isso foi muito explícito…um grupo 
de trabalho que foi organizado para o efeito para um constituir um referencial, um 
projecto piloto, que constituiria um referencial para a avaliação externa a fazer-se 
depois em todas as escolas do país , um processo gradual. Aquilo foi como um teste, 
não é, tal  como o próprio nome indica, projecto piloto, que seria testado nestas 24, 
seriam aferidos os campo de observação …os procedimentos todos seriam aferidos. E 
o modelo em si que determinava lá as áreas chave do desempenho da escola e os 
questionários de referência que nos mandaram... no fundo balizar um bocadinho assim 
a nossa resposta, a nossa actuação que tínhamos que preparar ….tudo aquilo 
constituía um projecto que ao fim do qual seria visto por toda a equipa no fim dos três 
avaliadores serem distribuídos por cada escola terem recolhido todos os elementos 
eles organizavam-se aferiam o que estava bem e mal o que é que tinha resultado bem 
e o que é que não tinha …o seu relatório já no fim para a escola …para aferirem e 
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para nós conseguirmos… o fim do relatório entregue pudéssemos fazer contraditório 
ao relatório portanto deram algum tempo tudo foi como digo feito a candidatura, Maio 
estiveram cá finais de Junho, Julho recebemos o relatório depois de todos estes 
procedimentos …houve uma sessão de apresentação dos resultados em Setembro 
suponho e depois, portanto a comissão, esse grupo de trabalho existiu até Dezembro. 
Constituiu então um referencial, um guião de avaliação, um modelo de avaliação para 
depois para depois ser implementado noutras escolas  
 
Entrevistador:  E em relação à auto-avaliação das escolas? … com esse objectivo de 
apresentar referenciais… 
          
Entrevistado: Não nos foi dado qualquer referencial. Daí daquilo que eu conheça, eu 
conheço pouco,…tão diferente de escola para escola. Nós nunca tivemos, primeiro, 
formação e depois tudo quanto fazemos um bocado empiricamente, é mesmo assim, 
não é, não havia modelos instituídos. Nós tínhamos aqui alguma experiência que era 
como sabe tal como ele foi…a minha candidatura e há-de ver nós não fazíamos mais 
do que …sabe que esta escola tem catorze anos desde sempre fizemos portanto a 
avaliação dos resultados académicos, não é, ao fim de cada período, no segundo, 
terceiro período, e as medidas…quais eram os caminhos para superar dificuldades 
portanto fomos fazendo assim e depois instituiu-se um bocadinho mais em regra mais 
sistematizado …destinados para avaliar outros sectores da escola, tivemos primeiro a 
experiência que foi interessante de um projecto que integrámos de estudo, portanto, 
incluído na licença sabática de uma técnica superior que nos propôs à escola um 
estudo que era constituído exactamente ver o modelo da EFQM, modelo europeu para 
adaptá-lo, que é um modelo empresarial, para adaptar às escolas, claro que não havia 
feito em Portugal, havia poucas experiências aí e, portanto, nós pegámos e 
participámos e isso foi muito importante como alavanca para o nosso processo de 
auto-avaliação. Alavanca ou pelo menos no meio do processo, apanhou-nos muito 
receptivos, fomos caminhando naqueles parâmetros que o EFMQ já consignava, 
fomos alertando, portanto, alargando a mais vontades na escola …o processo foi 
evoluindo o que é bom e depois nós próprios …uma pequena formação de valorização 
técnica para a gestão aqui com o INA e essa licença sabática também tinha sido no 
INA, Foi importante a escola evoluiu a partir de 98 quando sai o novo normativo do 
modelo de gestão e que põe qualquer coisa como para um plano de actividades e 
haver um relatório de execução intermédio e final. Nós …como vê ali por exemplo 
desde 2000 mais até portanto 89, pois 98…99/2000 começámos a fazer relatórios 
intermédios e a esses relatórios fomos lançando «questionários» perfeitamente 
empíricos…organizávamos com mais uma supervisão de uma pessoa mais avalizada 
nisso mas colegas, tudo com a prata da casa e fomos caminhando, pronto, tentando 
fazer um bocadinho melhor portanto pequenos questionários. A partir de 2000 
estruturámos então um bocadinho melhor por causa do tal que integrámos e foi assim 
um caminho muito rudimentar mas havia qualquer coisa, havia…internamente de 
…2000, a lei 20 de avaliação de escolas já propunha a auto-avaliação de escolas que 
ela era obrigatória, mas claro o dizer, estar no papel e nós fazermos…nós íamos 
tentando cumprir dentro daquilo que parecia que estava razoável e parece que estava 
razoável porque fomos seleccionados, mas eu até me admirei porque imaginava 
sequer porque nós não temos esta prática de ver o que é que os outros fazem, nem o 
ministério dava para cá nada de referência, a verdade é essa, e nós fomos fazendo à 
boa maneira caseira … e fomos caminhando assim. O processo foi um pouco isso. Daí 
que quando viesse, quando veio a tal comissão foi fácil o processo, Quer dizer em 
termos de aceitação da escola foi muito fácil o processo. 
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Entrevistador:  E em relação ao relatório como é que foi recebido o relatório do grupo 
de trabalho? A escola reviu-se? 
 
Entrevistado: Muito, muito, muito. Foi interessante porque toda a gente se reviu no 
relatório. Nós não mandámos a toda a gente mas havia uma coisa ou outra de 
somenos importância que não corresponderia mas…e realmente a escola reviu-se 
porque eu acho que entendemos bem o que se passava e de facto eles mandaram os 
guiões de análise que nós, antes de vir a comissão, para um trabalho também 
interessante propusemos à escola grupos de trabalho muito informalmente, nada de 
muitas reuniões gerais nem nada disso. Nós somos apologistas, assim não se 
consegue trabalhar, mas sector aqui, muito informalmente reuníamos. Quando eu digo 
reuníamos era eu e as minhas colegas do conselho executivo com o tal colega que 
nos acompanhou a fazer a candidatura com mais um outro, muito informalmente  
juntávamos com sector …da psicóloga , outra de apoio e três ou mais colegas que se 
quisessem juntar analisávamos ali uma área qualquer daquele guião. Púnhamos 
questões uns aos outros como é que se punha, como é que se respondia a isto, o que 
é que eles querem dizer com isto e o que é se faz na escola para corresponder a isto. 
Portanto fizemos isto com o Pedagógico, com pessoas …com vários departamentos, 
com as mesmas questões dos vários departamentos. Fomos colhendo a percepção 
das pessoas e depois organizámos a nossa organização, a nossa apresentação de 
escola e toda a documentação que acho eles valorizaram bastante porque eles 
também era a primeira vez…mas pelo menos disseram-nos que valorizaram muito e 
pediram-nos para levar o dossier alguma coisa tinha de interessante. Nós 
apresentámos realmente documentação porque eles pediram também. Essa 
documentação a fundamentar as nossas…a apresentação da escola que fazíamos. E 
realmente parece que foi muito em sintonia. Realmente o relatório não nos 
surpreendeu e é gratificante ser reconhecido e isso é verdade. O bom da coisa acho 
que está no processo e continuo a dizer que ainda não sei muito bem para é que serve 
o contrato de autonomia, mas o bom deste processo é do impacto em nós mesmos e é 
certo que nos faz crescer e há uma relação muito grande entre avaliação e avaliação 
…e nós de facto e isto é verdade todos nós trabalhamos sob pressão se não nos vem 
qualquer coisa de fora a pedir a exigir …e nós também não damos o salto e eu acho 
que isso, esse aspecto foi muito benéfico para aquilo… da escola                                                           
 
Entrevistador:   Agora em relação à elaboração da proposta do contrato, como é que 
se processou? Que estruturas é que participaram? Que critérios foram usados para a 
elaboração da proposta?  
 
Entrevistado: É assim...   
 
Entrevistador:   Não houve nenhum modelo? 
 
Entrevistado: Nada. Nada. Nada. Esta equipa terminou o seu trabalho e não falou 
sequer de contrato de autonomia. A não ser no relatório, como vê no relatório há, 
portanto, a parte final do relatório é que nos fala logo adivinhar que vamos partir para o 
contrato de autonomia. Adivinhar, não é bem adivinhar, …realmente tem aqui uma 
última síntese …vários passos do documento de síntese eles apontam …que a escola 
revela capacidades para incrementar a sua autonomia na gestão dos recursos, no 
planeamento das actividades educativas e organização escolar …do conselho 
executivo essa autonomia viria para afectar melhor os recursos humanos 
…professores para apoio a alunos …necessidades especiais e os orientadores de 
estágio para permitir a flexibilidade dos horários em troca de aulas a co-docência de 
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certas disciplinas a gestão financeira mais relacionada com a implementação do 
projecto educativo por isso nesta altura foi realmente um…as classificações que eles 
fazem apontam já para …nos é mais visível que realmente vamos partir e que era 
condição de ter a avaliação externa neste momento …dos aspectos mais para nós não 
eram tão claros e percebemos que isto iria para um contrato de autonomia, mas então 
até nos propormos fazermos, como costumo dizer, a nossa proposta de contrato 
mediou algum tempo e, nós, não houve quaisquer referências ao que o contrato é 
……fazer aquilo. Portanto na proposta de contrato, primeiro diziam, queiram dizer os 
compromissos da, como é que era, portanto, mandaram (folheia o dossier de 
documentação sobre o processo que me vai ser cedido) pronto eu penso que é este o 
documento que eu estava à procura diz qualquer coisa como o diagnóstico efectuado, 
foi realizado na avaliação externa, o diagnóstico efectuado permite agora identificar 
pontos fortes e pontos fracos…e eventualmente …tendo em vista a preparação do 
contrato de autonomia, a celebrar o contrato de desenvolvimento e autonomia a 
celebrar, convidam os …a apresentar uma proposta tendo em conta os pontos fortes e 
fracos identificados diga… entre outros aspectos …a estratégia a seguir pela escola 
tendo em vista potenciar aspectos positivos e superar as principais debilidades – tinha 
três pontos ou quatro (está a citar um documento) – a definição dos objectivos claros a 
atingir associados aos resultados, as acções que se propõem a pôr em prática para 
cumprir os objectivos definidos incluindo uma proposta de calendário e as condições 
em que a escola necessita para concretizar a estratégia. Por isso, nós nesta altura 
tivemos foi quase pegar no nosso plano de actividades…tirar partido dos mesmos 
pressupostos, o nosso plano de actividades tinha sido feito…dos pontos fortes e fracos 
do ano anterior, tinha apontado metas, objectivos latos, já foi constituído …objectivos 
mais ou menos estratégicos, com objectivos intermédios portanto isso estava feito. E 
mandámos o plano de actividades e depois a proposta segundo estes pontos que eles 
pediam. Mas o que nos faltou foi ter uma clarividência na altura de fazer mais e ficar 
objectivos que nós não estamos habituados a fazer esta gestão por objectivos. E 
portanto na altura mandámos lá os nossos objectivos, sim senhor, mas quantificá-los e 
a forma como…e definir metas muito concretas foi…penso que de facto numa primeira 
fase não existia. A nossa proposta foi para aqui também, foi neste sentido responder 
de uma forma lata a estas questões.  
 
Entrevistador:   E depois como é que se esboçou a negociação? Antes ainda disso, os 
contactos da escola, o procurar pessoas…fora da escola para alteração da proposta? 
 
Entrevistado: O contrato se for a verificar tem esta preocupação de internamente, 
realmente, as coisas dos processos que diz respeito ao processo de ensino-
aprendizagem nós tratamos uma dinâmica instaurada, uma coisa interna e é criar no 
fundo uma interligação melhor entre…, um bom funcionamento de departamentos que 
era fulcral nesta questão e que nós sabemos que é uma…era e continua a ser e no 
fundo maior fragilidade não haver ali um trabalho muito mais profundo dito eficaz 
desses processos. Isso está muito assente na escola e actuámos aqui muito ao nível 
da escola como é evidente como faríamos…, não é, portanto foi é um enfoque aí a 
melhoria de sucessos, de articulação de currículo, de trabalho cooperativo, de 
concretização do projecto curricular de turma, aí processos internos de…A outra 
vertente que eu acho que isto também veio provocar é o virar mais a escola para o 
exterior e procurar outras vias de criar aqui com o exterior…partimos para …com a 
junta de freguesia ao nível cultural, temos aqui um protocolo que orienta, que 
realizámos logo de imediato porque fizemos várias reuniões conjuntas com a câmara, 
com o Tagus Park, com empresas que nós, poucas, mas que nós víamos que 
tínhamos relacionamentos anteriores e que seria bom a perspectiva de acolherem os 
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nossos alunos de estágio do curso tecnológico de … e agora profissional. Fomos 
partindo assim para o exterior. Fizemos um protocolo concreto com benefícios para os 
alunos , criar bolsas de estudo para os alunos culturais, haver mais ligação com o 
meio, ligámos um bocadinho mais estritamente à junta de freguesia, foi quem deu 
mais resposta, muito colaborantes. A Câmara pusemos logo, mas aquilo é um sistema 
mais complicado, maior, e estamos agora ainda em negociações para, mas portanto 
estabelecemos logo a ponte com isso, TagusPark, instituições de ensino superior com 
as quais temos mais, uma vez que os nossos alunos também vão para o ensino 
superior e portanto, temos, sabemos que a área maioritária é ciências e tecnologias, 
sabemos quais são as faculdades que eles mais requerem. Temos também aqui perto 
o Taguspark, o Técnico, mas temos ligações fortes com o Técnico em Lisboa, com a 
Universidade Católica, até que é uma privada uma vez que os nossos alunos também 
procuram e em termos da gestão tem sempre muitos bons alunos que vão para lá. 
Portanto há aqui, e procuramos portanto fazer pontes também para o ensino superior 
com outras áreas do ensino científico das áreas das biologias e das químicas aqui 
temos o ITTB com os quais fizemos também, procurámos logo fazer um protocolo ou 
pelo menos uma colaboração estreita. Do género, nós participamos nas semanas de 
tecnologia, eles abrem os laboratórios aos nossos alunos. Há, estamos a ver se 
fazemos, realmente um protocolo mais estruturado para formação para os 
professores, portanto a esse nível também é muito importante, não é. Ligámo-nos 
também à Gulbenkian, temos aqui um projectinho. É de facto um projecto de 
investigação ao nível dos alunos do 12º ano na área da biotecnologia. Agora já nos 
estão a pedir, a pedir não, eu abri as portas para, tentei que eles fizessem formação 
aos nossos professores e eles agora acharam isso benéfico e que eu abri sim senhor. 
Venham cá fazer na nossa escola, óptimo, a outros professores, mas faça aqui. Isto 
cria em si alguma ficar muito já…as pontes feitas, algumas mais concretizadas do que 
outras, como é evidente, também o contrato é por quatro anos, não é, claro que a 
implicação aqui é ao nível interno são de vários níveis. Implicou-se o departamento de 
ciências e tecnologias, os protocolos virados para são feitos com os coordenadores ou 
os colegas mais direccionados dentro do departamento…os que estão mais ligados ao 
plano nacional da leitura, a nossa biblioteca, portanto, fazer também um pouco 
voltados para o exterior, ali a nossa biblioteca tem sido muito boa. Há a biblioteca de 
redes escolares ….e tem tido à frente uma colega que é óptima e ela tem conseguido 
mobilizar mais agora os departamentos a colaborarem e é claro isso dá sempre frutos, 
não é, o ano passado tivemos por exemplo o português a lançar uma ideia giríssima 
que culminou no lançamento de um livro …dos alunos do 8º ano. Tudo isto tentar 
que…esse livro por exemplo teve o sucesso, claro às nossas custas. Primeiro, os pais 
e os alunos pagaram o seu livro mas depois tivemos apoios da Junta que achou a 
ideia, não sei quê, e deu-nos apoio para a segunda edição. Portanto isto vai gerindo e 
gerando outras alternativas e melhores frutos depois para a escola, não é. É a esse 
nível, não é. 
 
Entrevistador:  … ao nível dos conhecimentos, ao nível jurídico por exemplo, foi dado 
apoio? Tem cá alguém de direito? 
 
Entrevistado: Não, não temos ninguém. A esse nível só a nossa sensibilidade. Dos 
conhecimentos, eu por exemplo, encontrei uma amiga minha. Vê lá se isto tem algum 
jeito, se isto tem…Mas partimos do zero. Partimos do zero. 
 
Entrevistador:   Quais foram, então, os serviços ou as estruturas da educação que 
participaram na negociação? 
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Entrevistado: Na negociação começou por participar a Direcção Regional do Norte 
para quem mandámos a primeira documentação, a primeira documentação foi para lá. 
Foi-nos dito para a proposta ir para lá. Por que eles…lá as pecinhas todas e 
convocaram-nos para uma reunião para o Porto para de facto irmos lá para discutir ou 
pelo menos analisar a primeira. Lá confrontámo-nos com uma comissão, um grupo de 
trabalho que constituído por dois ou três, três directores regionais, portanto quem 
liderava o grupo acho que era…o processo esta centrado na Direcção regional do 
Norte…a Dr.ª Moreira, está aqui o nome, estavam mais, estava o Dr. Formosinho que 
era realmente do grupo de trabalho mais ligado às ciências da educação, à área da 
autonomia. E estavam outras entidades, estavam oito, nove, oito pessoas nesse grupo 
de trabalho. Onde, eles tinham dito, nós também tínhamos enviado o projecto numa 
sexta-feira e foi numa segunda, mas eles tinham lido, tinham lido e tinham observado, 
portanto, puseram-nos algumas questões. 
 
Entrevistador:   De que tipo? 
 
Entrevistado: Do tipo, o que é que nós «esperávamos» com aquele contrato. Quais 
eram os pontos fortes que nós víamos naquele contrato. Portanto, os nossos 
enfoques. Foi muito esperar, não nos adiantaram muito. Realmente saímos de lá com 
aquela ideia de concretizar mais os objectivos, «apontar» metas, quantificar…para nós 
é muito difícil. Tínhamos tentado ir … falar, pronto não sabíamos para o que íamos. 
Depois tentámos realmente aproximar mais aquilo, quantificar mais. Tínhamos a 
noção que não estava muito bem, mas pronto era a primeira experiência. E agora 
temos que reformular quando chegar a altura. 
 
Entrevistador:   Essas reuniões foram com as escolas todas em conjunto ou…? 
 
Entrevistado: Foi em separado. Foi com cada escola. Sei que todas as vinte e tais 
escolas foram porque tive conhecimento aqui da escola perto…uma delas também foi 
noutro dia, mais tarde até, mas foi uma reunião em separado. Não contactámos com 
outros colegas. Aliás… 
 
Entrevistador:   Era para perguntar qual era a sensibilidade que as outras escolas 
tinham? 
 
Entrevistado: Daquilo que eu conheço e só conheço aquela escola e foi mais ou 
menos o mesmo que nós. Portanto o grupo foi simpático, tivemos lá algumas ideias 
foram esclarecedoras, mas… 
 
Entrevistador:   E depois o próximo passo? 
 
Entrevistado: O próximo passo foi…A negociação até chegar… Foi termos, primeiro 
mandávamos e termos algumas indicações deste aspecto ou aquele 
 
Entrevistador:   Sempre lá do Norte? 
 
Entrevistado: Sim. E depois houve um interregno de alguns meses não mais tínhamos 
falado do assunto. Não sabíamos se aquilo continuava no Norte ou se…Foi-nos dito 
que depois a DREL havia de contactar. E de facto fomos contactados em Julho para 
terminar a coisa até Setembro. 
 



 

 

8 

 

Entrevistador:   Isto é 2007. Em Junho é quando recebem o relatório de avaliação 
externa…sim só em 2007  
 
Entrevistador:   É que a DREL entra na negociação  
 
Entrevistado: Sim, só em 2007 é que a DREL entra na negociação. A DREL depois 
pelo que percebo tomou a si os projectos da escola da área de Lisboa. Eram seis ou 
ficaram seis na altura. Oito na altura mas suponho, mas duas ficaram com projectos 
de…seriam escolas com outro tipo de problemas, mais…ficaram com outro projecto de 
apoio, outro qualquer e  
 
Entrevistador:   Tenho informação que não assinaram o contrato… 
                                       
Entrevistado: Não, eu soube porquê, porque ficaram…não foi contrato de autonomia, 
mas de desenvolvimento nas áreas mais, eram zonas mais degradadas suponho. 
Tinham outro tipo de intervenção…outro tipo de intervenção e como acordaram com o 
Ministério outro suporte muito mais profundo, portanto depois ficaram seis. Não sei se 
são seis ou cinco.  
 
Entrevistador:   E nessa negociação com a DREL, houve mudanças? 
 
Entrevistado: Não houve muitas mudanças… Só os aspectos centrais…Não encontrei 
de facto aquele documento chave que eu queria. Mandaram um fax sublinhado a 
amarelo, portanto com uma cor diferente, quais eram os pontos a retirar, não era bem 
retirar, eles não nos mandaram retirar, mas questionar o que é que queríamos dizer 
com aquilo. Por que é que tinham sublinhado aquilo é…tudo o que dissesse respeito a 
dinheiro e recursos humanos não. Portanto nós teríamos qualquer coisa como 
queríamos, sermos mais autónomos em termos de recrutar mais pessoas para 
determinados lugares não poderíamos fazer. Tudo isso o que envolvia mais recursos 
humanos e que não seguisse os concursos nacionais, etc., não podíamos fazer. Foi 
retirado. E depois foram coisas de pormenor. Primeiro coisas de pormenor. 
Realmente, acertos e coisas sem grande relevo. Depois um ou dois pontos que foram 
realmente mais difíceis de «contratuar».Nós não temos ginásio e queremos um 
ginásio, é preciso um ginásio de facto [toca um telefone- Interrompe-se passa-se para 
o registo seguinte]. ..... Realmente, duas ou três coisas. Que era nós temos lutado, há 
muitos anos a esta parte, com o problema da Educação Física, não só da Educação 
Física, não ter um polivalente, uma sala grande de multiusos onde caiba os 110 
professores da escola, onde caiba os alunos para uma palestra, uma coisa qualquer 
onde nos organizemos a fazer um evento qualquer, onde façamos um pequeno 
teatro,…não temos um único espaço onde fazer formação, não temos um único 
espaço, não há. Há salas de aulas cheias que nem um ovo. Não há gabinetes de 
trabalho para fazer salas de aulas. E não temos um único espaço de prática da 
educação física e de reuniões e de para estes eventos culturais…que fazemos 
sempre. E então é um remedeio constante e isto há catorze anos cansa. Cansa e 
desmobiliza pessoas e anula vontades. Porque é sempre com muito esforço que 
fazemos qualquer iniciativa porque andamos a mudar. Fazemos um pequeno teatro 
onde passam alunos, não passam por lá têm que passar por outro lado de lá para 
pormos uns panos, umas toalhas para fazer ali dentro, transportamos cadeiras, como 
é evidente, das salas para ali, ora ficam as salas sem elas. Não pode haver aulas nas 
salas sem cadeiras…isto é uma coisa. A Educação Física é partilhada com uma 
escola de baixo, aqui contígua, só que a escola tem tantos alunos como nós e nós 
ainda mais do que eles, mas também não tem para si quanto mais para dispensar. E 
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então o que nos dispensa é um dos três que tem é um e dos campos descobertos tem 
vários e nós só temos um. Eles disponibilizam ginásiozinho que é normalmente o mais 
pequeno num sistema de «roulement», sobretudo que nos faz uma coisa enorme, tem 
que ser uma criatividade enorme em organizar os horários …para condição é o 
roulement dos ginásios. Ora está a ver o que é uma escola a funcionar sob isto. Para 
passar …os nossos alunos têm três vezes por semana para passarem lá uma das 
vezes todas as turmas. Isto, agora não podemos .....De facto é de lamentar. Agora 
contrato de autonomia, meu Deus, era impensável não inscrever isso no nosso 
contrato de autonomia. A exigência máxima da escola, tem que ser. A organização de 
espaços de, organização de espaços apesar de ser uma escola com catorze anos é 
uma escola que está com rachas que nunca foram reparadas, tem uma pintura a 
necessitar de ser refeita, mas nós queríamos para além disso espaços, a 
reorganização de espaços….Não há sítio para os miúdos brincarem sequer, porque o 
único campo o desportivo da área livre para a educação física …duas turmas em 
simultâneo ora os garotos, está bem que eles estão em aulas não podem ocupar o 
campo. Tudo isso …acabam por não pôr lá o ginásio…só que também temos a noção 
(interrompido pelo tocar insistente do telefone)    
       
Entrevistado:… a primeira coisa era mais forte. Acabámos por e conseguimos …pelo 
menos a questão do…depois há problemas com o terreno que não há no interior da 
escola e há dez anos a esta parte ou catorze a esta parte andamos a tentar anexar 
aqui um terreno aqui ao lado que é uma quinta do Estado que pertence ao Ministério 
da Agricultura mas tínhamos um espaçozinho tínhamos o aval do director da quinta, 
temos tudo preparado, fizemos um montão de reuniões e movemos céus e terra e o 
«coiso» final do terreno está no Ministério da Agricultura numa gaveta nunca 
mandaram a dizer o sim, aquilo pertence também ao património houve entraves não 
houve vontades nem políticas nem outras para avançar, portanto eu tinha feito tudo à 
nossa medida, dentro das nossas posses e queria realmente desbloquear a questão 
do terreno e inscrevemos isso no contrato e de facto pronto já foi uma condição 
aceitável pelo menos para desbloquear o terreno, bem sabemos que as coisas não se 
fazem de um momento para o outro, nem há assim dinheiros tirados da cartola para 
desbloquear para fazer um ginásio multiusos num qualquer dia, mas o que é evidente 
é que era uma condição que a escola não «perdoava» partir para o contrato de 
autonomia e não inscrever isso não perdoava. A outra era a questão de termos turmas 
enormes, sempre tivemos, estamos sempre a abarrotar, há sempre e é sempre o 
ministério sempre mais um, sempre mais um, os pais reclamam, porque não cabem 
todos. De facto não cabem, por mais turmas que a gente invente e que consigamos cá 
meter e há sempre quarenta que é o máximo dos máximos e não conseguimos fazer 
de outra maneira, não há maneira, realmente, de acolher todos os miúdos. As nossas 
turmas estão a vinte e oito. Todos os anos, todos os anos consecutivamente isto tem 
sido quando em anos…agora as coisas estão mais estáveis, noutras escolas também, 
mas em anos em que nós víamos escolas à volta com meia dúzia de alunos, com 
turmas de vinte, turmas de vinte e cinco e nós com vinte oito, vinte e nove e trinta e 
portanto queríamos inscrever também ao abrigo deste contrato qualquer coisa que 
impedisse esta situação e portanto isto foi uma luta, primeiro riscaram tudo, que não 
podia ser, não podia ser e isso foi uma labuta até ao último minuto da contratação. E 
conseguimos inscrever, há-de ver aí, portanto o limite de vinte e seis. Queríamos vinte 
e cinco que era o que dizia a lei como mínimo e nós não ficávamos fora da lei se 
inscrevêssemos vinte e cinco, não é, e era a nossa batalha, mas ficou nos vinte e seis 
e conseguimos desde que não haja rotura de rede. Pronto ficou nos vinte e seis. Mas 
o que é certo é que estamos no primeiro ano do contrato e estamos com trinta. E 
portanto eu quero agora, isto vai ser um cabo de batalha, mas está consignado no 
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contrato de autonomia, vai ser um campo de batalha daqui para a frente porque as 
pessoas não vão perceber, mas o que é certo é que também nos assiste o direito de 
termos alguma qualidade, querer dar alguma qualidade e então agora já que também 
correspondemos para ter um contrato de autonomia. Então deixem-nos também actuar 
de uma forma onde tenhamos algum bocadinho. Esse é um ponto. O outro que 
realmente também não queriam, está aqui, …., conseguimos inscrever como limite 
máximo vinte e seis desde que não haja rotura na rede. Pronto. Aqui outras coisinhas 
de pormenor, mas este ponto foi de facto muito, muito combativo e era de primordial 
importância para nós e conseguimos também inscrever com uma redacção diferente 
mas o que é que isto supõe, mas não nos queriam deixar, mas perceberam finalmente 
o nosso ponto de vista. Esta escola é do sétimo ao 12º e temos dado muito bem com 
esse sistema, ou seja, os nossos garotos chegam no sétimo percorrem aqui seis anos 
e de facto eles moldam-se aos nossos hábitos à nossa tipologia de exercício, à nossa 
maneira e fazem um caminho de progresso muito grande, porque quando 
estão…fazem um terceiro ciclo de forma já encaminhadora para um secundário com 
um nível de exigência e realmente nós damo-nos bem com isso e sentimos os frutos 
positivos no secundário e nós não queríamos de maneira nenhuma estarmos sujeitos 
como vimos que estávamos quase sujeitos a qualquer dia por alguém se lembrava 
aqui na zona por haver rotura disto ou daquilo, então passávamos a não ter e nós 
queremos um equilíbrio, ainda falta dizer isto, um equilíbrio entre o número de turmas 
do secundário e o número de turmas do básico para os nossos alunos terem 
continuidade e haver sempre mais ou menos lugar para todos os nossos alunos. Coisa 
que não existiria se qualquer dia lembravam-se não, não este ano agora para vocês só 
vai ser três do sétimo, não é, e para o ano então é necessário fazem cinco, para o 
outro ano é necessário fazem três, não é necessário fazem três e nós queríamos estar 
sujeitos a esta flutuação, isto por um lado, porque a flutuação não nos dá, dá-nos 
um…temos os recursos humanos que nós distribuímos da melhor forma porque vê-se 
que o rácio professor-aluno é bom, estamos, portanto no bom caminho melhor que o 
nacional. E nós de outro modo não poderíamos garantir que isso se mantivesse assim. 
Se houvesse uma distribuição, ora agora de uma coisa, daqui a bocado doutra 
portanto não queríamos estar sujeitos a isso porque tanto ao nível do produto final que 
é o nosso aluno que está integrado e que tem uma escolaridade normal e que 
corresponde aos objectivos e vai evoluindo bastante bem e por isso os resultados se 
vêem de outro modo portanto tanto nisso como na distribuição dos recursos da escola. 
Nós nunca criámos horários zero, nunca tivemos, portanto, conseguimos sempre ter 
uma distribuição tal que isto era extremamente importante. E as pessoas à partida não 
estavam a perceber este problema, porque não nos queriam deixar que o 
enquadramento, portanto nós estamos a fazer um contrato no pressuposto de que a 
nossa escola tem estas características que são alunos do sétimo ao décimo segundo 
com um número de turmas equilibrado de um e outro ciclo. Isto era fundamental para 
os resultados da escola e nós não nos queríamos comprometer com resultados se isto 
não nos fosse garantido à partida. E, portanto, isto deu uma luta até ao último minuto, 
até à uma e dez da tarde e a nossa reunião era às duas e meia, e até à uma e dez, 
mas conseguimos inscrever realmente o ponto de uma forma um bocadinho diferente, 
cedemos nalguma parte, mas naquilo que era fundamental não cedemos e de facto cá 
está [tem presente o texto do contrato] que é garantir em termos da gestão da rede 
escolar a continuidade da frequência a todos os alunos do ensino básico que 
pretendam frequentar os cursos do nível secundário de oferta curricular da escola e 
promover o equilíbrio. Isto era fundamental. Promover o equilíbrio entre o número de 
turmas de terceiro ciclo e do ensino secundário. Portanto isto é fundamental…até 
porque há vozes depois, isto agora com os agrupamentos não é o que é que deu, 
forçaram-se a organizar-se coisas que realmente não havia muito consenso. E nós 



 

 

11 

 

não podemos estar arbitrariamente que equipas quaisquer que elas sejam por 
pressupostos que não estes que nós temos a fazer-nos, portanto, a entrar noutro 
esquema. E pronto, quer dizer, foi assim mais ou menos os pontos mais quentes que 
eu me lembro agora.  
 
Entrevistador:  Em relação à assinatura do contrato? 
 
Entrevistado: A assinatura do contrato? 
 
Entrevistador:   Como é que foi a cerimónia? 
 
Entrevistado: Ai a cerimónia foi muito gira. Foi, a assinatura do contrato foi convidados 
a ir, só nos deixaram ir o presidente do conselho executivo e o presidente da 
Assembleia, não havia lugar para mais e foi de facto uma cerimónia muito simples não 
foi nada «do outro mundo». Estavam presentes em Caparide. É uma quinta que tem lá 
um auditório bom e que o ministério realmente organiza lá grandes reuniões. E, 
portanto, estavam os presidentes dos conselhos executivos e o presidente da 
assembleia de escola e outras individualidades, estavam os directores regionais de 
todo o país, não sei quem estava mais. 
 
Entrevistador:  Qual era o sentir das outras escolas? 
 
Entrevistado:O sentir das outras escolas…Sim, apesar de tudo foi um momento 
interessante, eu acho que sim, quer dizer, eu acho que não é por nos sentirmos 
elitistas, nem por sermos os maiores, nada disso… 
 
Entrevistador:  Havia entusiasmo? 
 
Entrevistado: Havia, havia realmente, mas eu acho que uns mais criativos do que 
outros. Naquele momento também não era momento para isso…não cabia ali. Esteve 
o Sócrates e esteve a Ministra da Educação, não sei quem mais, Secretários de 
Estado. Ele fez uma intervenção no sentido de ser um momento importante…primeiro 
passo para a autonomia das escolas. A senhora ministra também discursou e depois 
foi os presidentes foram assinar, passaram, cumprimentaram a mesa, foram 
chamados por, não sei que ordem, tinha uma ordem qualquer, tínhamos lugares 
marcados. Eu sei que me sentei atrás e depois mandaram-me para a frente. Mas…e 
foi um colega qualquer… direcções regionais…mas não vejo que tenha outra. Foi uma 
cerimónia simples. Lá assinámos o contrato e depois ofereciam almoço. Eu, por 
acaso, fiquei com o almoço que tinha com o conselho pedagógico e vim-me embora 
logo. O Presidente da Assembleia…depois tivemos que ir assinar o resto porque só 
assinámos um para ser simbólico e aquilo eram três, três… 
 
Entrevistador:  Versões ?… 
 
Entrevistado: Versões não, cópias. Três originais no fundo e depois como não fiquei 
para o almoço parece que no fim do almoço houve a assinatura dos restantes. Eu fui à 
DREL assinar. 
 
Entrevistador:   E agora o futuro? O acompanhamento do contrato, como é que se está 
a fazer? Como se pensa fazer uma vez que no final do ano é preciso… 
 
Entrevistado: Ao nível interno ou externo? 
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Entrevistador:  Ao nível interno. 
 
Entrevistado: Ao nível interno para já foi divulgá-lo ao número máximo de pessoas…e 
em todas as ocasiões, nas reuniões, no pedagógico, nas reuniões do princípio de ano, 
divulguei sempre partes que estávamos a fazer. À medida que ia sendo elaborado, 
ideias sem nada muito estruturado. Ideias, ideias…depois exactamente a divulgação 
foi da mesma forma, nas reuniões gerais de início de ano, houve reuniões com pais, 
houve reuniões com a assembleia. Nas várias reuniões sectoriais foi-se dando 
conhecimento, não é. O conhecimento, não é, explicitando, fiz um powerpoint e 
aquelas coisas que se fazem. E depois divulguei um bocadinho numa sessão de 
apresentação de resultados e foi pedido…até propus aqui uma comunicação que eu 
organizei no Instituto de Qualidade …portanto também divulguei um bocadinho. E a 
divulgação também na Net, aqui no placard. Uma vez já «definido» foi divulgado a 
esses níveis e depois nas reuniões como lhe digo com a Junta, com a Câmara, com 
TagusPark, com as pequenas empresas, sempre levando e divulgando. Fazemos 
perceber os nossos intuitos do porquê. Em termos do acompanhamento agora, claro 
que há uma comissão instituída, não é de acompanhamento, mas são pessoas 
também ligadas à estrutura da escola como é evidente. E vai-se fazendo a par e passo 
com o plano de actividades, porque o plano de actividades, tal como eu digo e fiz 
questão de estar expresso no próprio contrato, o plano de actividades é no fundo 
balizador ano a ano para concorrer para aqueles objectivos do contrato, que não são 
diferentes do plano anual. Portanto, agora, ainda não sei muito bem essas metas, 
essas «notificações» faz-nos algum…confuso ainda. E há um questão que nos faz 
espécie, há muito ter inscrito aí um dos objectivos é, isto antes de termos 
conhecimento das grelhas agora de avaliação de professores, antes, parece que eu 
estava a adivinhar, o objectivo que era tentar as notas da avaliação externa de todos 
os exames não sejam muito díspares, muito díspares…uma grande diferenciação 
entre a nota interna e a nota do exame. É claro que isto é a nossa aspiração. A sério, 
toda a gente faz o exame desde noventa e três, noventa e quatro fazemos isso. Eh pá, 
aqui há um grande desvio vejam lá o que é que se faça, trabalhamos para …. E 
pareceu-nos a nós na altura muito natural haver e falámos aos colegas na altura, aos 
departamentos, toda a gente sabia que isto sucede. Mas agora vem a avaliação de 
desempenho, vem lá uma coisinha inscrita com os resultados não podem ter diferença 
de não sei quê e então anda tudo a dizer não isto agora põe outras questões que dão 
ruído à coisa que é…Mas eu agora tenho de trabalhar é …quero lá saber das atitudes 
agora é os resultados…Isto não pode ser, não é, e  há algum ruído se não pudermos 
esclarecer bem o que é que aquilo quer dizer…É claro que nós continuamos a querer 
que não seja grande diferença. Agora…o que lá está não nos choca nada porque é 
mais aproximado possível. É claro, mas sabemos também que a nota interna nunca 
vai ser igual à nota de exame tem que ser muito superior ao, muito superior não, 
também não  é normal, algo superior. Isso são ruídos como digo. Isto para o 
acompanhamento vai-se fazendo à medida que se faz do plano. Portanto o plano 
tem…vai haver agora há sempre no final do primeiro período os resultados escolares 
depois o relatório intermédio do PAA. Estou agora a construir as grelhas tentar já 
centrar um bocadinho e também ir corresponder àqueles objectivos. No final do ano 
fazemos aqueles balanços que lhe mostrei, exemplo do processo em si, não é, quando 
vão à Assembleia, sempre que a Assembleia vai a ponto de levar um registo e pronto 
não sei se vai ser um acompanhamento muito diferente disto que eu estou a dizer 
agora. Não sei francamente. 
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Entrevistador:   Em relação à comissão de acompanhamento local, já foram escolhidos 
os professores? Ou os critérios que possam levar à selecção? 
 
Entrevistado: A comissão de acompanhamento, na reunião de acompanhamento 
fomos chamados à DREL …há uma equipa constituída…isto foi em Dezembro 
passado, acho que foi em Dezembro, portanto foi-nos dito que até final de Dezembro 
devíamos pensar em …O que é que nós pensámos exactamente…                                                                
 
[Interrupção pelo telefone] 
 
Entrevistado: Ora eu estava a dizer… 
 
Entrevistador:  Em relação ao acompanhamento local 
 
Entrevistado: Parece-nos a nós que era assim. Pediu-nos que fosse o presidente da 
Assembleia e eu própria. Mas depois questionámos, mas somos comissão de 
acompanhamento e estamos a acompanhar aquilo que nós próprios executamos, 
disseram-nos outra vez que não era desprovido. E porque nós se é para haver esses 
elementos da comissão de acompanhamento é que vão à DREL ter as tais reuniões 
periódicas ora não tem sentido que vá outra pessoa interior que não seja quem esteja 
no cerne da questão. E então vamos propor realmente eu própria, o presidente da 
Assembleia e o terceiro elemento que diz aí convidámo-lo, o representante que é da 
nossa Assembleia da autarquia que é uma pessoa…que percebe a dinâmica da 
escola, tem sido muito um parceiro realmente que nos esclarece. Sempre é um 
elemento externo, não é, à própria escola, pode ter um olhar mais objectivo sobre 
aquilo que a escola desenvolve e diferente porque é um elemento da comunidade e da 
autarquia…Foi o que nós escolhemos. …se vai ser assim ou não vai… 
 
Entrevistador:   E em relação ao facto do relatório, pelo menos a portaria dizer isso, 
tem que ser publicitado a nível da comunicação social 
 
Entrevistado: Qual relatório? 
 
Entrevistador:   O relatório final. Deve ter um parecer da comissão  
 
Entrevistado: (Risos) Quer crer que eu só descobri que estava a falar disso. Ó Isabel   
que tínhamos um ponto seis que a gente nunca viu para responder a isto. Sabe que a 
portaria só saiu em Setembro. E quando nós fomos à DREL nem sequer vimos a 
portaria, não nos foram contadas coisas porque elas próprias foram confrontadas com 
coisas que nós tínhamos e que …ser elas da portaria e exactamente esse relatório ... 
Esse relatório…Exactamente, eles escreveram isto aqui …oh diabo nunca vi isto aqui. 
Vê lá tu o que eu me ralei com isto aqui. Não sei, acha que isto põe algum problema? 
 
Entrevistador:   Não. Como é que é visto isso? 
 
Entrevistado: Realizar. Não sei como é que é visto. Estou a pensar pela primeira vez, 
está a ver.  Avaliar é anualmente. A auto-avaliação eu realizo. A auto-avaliação faço. 
Com a divulgação no site da escola dos resultados obtidos e das metas alcançadas.  
 
Entrevistado: O que a portaria diz é que é o relatório tem que ser publicitado. O 
relatório a entregar na DREL. O tal relatório anual de progresso tem que ser entregue 
na DREL juntamente com o parecer da Comissão de Acompanhamento, isto que é 



 

 

14 

 

entregue na DREL, tem que ser publicitado na comunicação social, jornal, imprensa. 
Agora não sei precisar se diz de grande tiragem ou tiragem local…   
 
Entrevistado: Não sei. Aqui de facto existe…….Como é que eu vejo isto? Vamos lá a 
ver. ...É positiva, negativa, é neutro...Porque isto é assim. Estes processos agora para 
nós, para os vinte que estão deste lado, porque no ano seguinte já foram mais cem, 
que se calhar vão assinar contrato qualquer outro dia, um contrato idêntico de certeza. 
Isto depois torna-se banal. É ou não é? Há-de haver o perigo de copiar? Não sei. Não 
sei. Quer dizer isto é …dos coisos públicos que têm de ser …apresentar fora os 
resultados. E as instituições vão ser avaliadas portanto agora…. Vai avaliar 
instituições …e não sei se os outros «organismos» também fazem…não sei nada de 
gestão…quer dizer sei aquilo que estes catorze anos me deram. Mas, neste momento 
é neutro, não é, não sei que impacto isso tem. Agora se não fosse neutro, ficasse 
muito aflita é sinal …agir em consciência. Como eu penso ….os compromissos que cá 
tenho também. Hei-de fazer um relatório correspondente aos compromissos …não 
imagino…os compromissos que a escola teve e fazer, descriminar as acções que 
foram feitas ano a ano, não é. Agora as metas alcançadas sim. Olhe, dos tantos 
protocolos que tenho que fazer, tenho x, isso é uma meta, sei lá (desabafo). ... Por 
último..Vou aprender a fazer. 
 
 Entrevistador:   Neste contrato, afinal de contas, que mudanças é que perspectivaram, 
no sentido futuro, que mudanças é que pode trazer para escola, para a autonomia? 
Que vantagens, que riscos, que constrangimentos pode nesta altura… 
 
 Entrevistado: Riscos só os que eu vejo é e se nós não conseguirmos corresponder. 
Se à partida os objectivos foram mal formulados e nós não temos consciência disso. 
Se não pudermos corresponder, o que é que acontece? Não imagino. Também 
ninguém nos sabe responder. Já fiz esta pergunta. Somos presos (uma colega do CE 
sugere). Somos destituídos do cargo. Olha, venha para cá outro fazer o projecto 
(alguma trocas de palavras com a colega) Não isto é uma organização muito diferente 
de uma empresa. Isso é um real problema. As estruturas intermédias, nós não 
fazemos nada. Nós, presidente do conselho executivo, que podemos responder com 
os resultados parciais com os objectivos que são mais encaminhados…tanto um como 
o outro, não é. E é muito difícil para nós, primeiro alinhar toda a gente nesta filosofia, 
tem sido cavalo de batalha. Acho que nós envolvemos as pessoas na escola que se 
envolve, são muito bons profissionais, de um modo geral falando, não é. Tenho de 
facto uma escola com gente muito empenhada e tenho uma garantia de trás, mas 
também não sei, há que diferenciar. Eu espero que alguém tenha esse discernimento 
que isto não é uma empresa. Isto não se quantifica, exactamente em termos agora 
muito, muito, concretos algumas coisas que aqui se desenvolvem. Eu não tenho só 
aqui resultados escolares, tenho outras coisas de processo que não são quantificáveis 
sequer ou que não são tão transparentes assim para classificar. Isso é tudo muito lato. 
Não sei. Não sei que lhe diga. 
Entrevistador:  Vantagens. 
Entrevistado: Vantagens, vantagens aquelas que eu já descrevi também. O 
regulamento interno, uma pessoa quando é confrontada com um desafio tenta 
corresponder e dá o salto, mas pronto, em princípio faz-nos crescer. E isso é uma das 
vantagens. Muito mais trabalho muito mais pressão, muito mais. Isto é um comboio 
muito grande quem vai na carruagem da frente sente esta pressão toda e tenta 
corresponder, quem vai muito mais atrás e nem se apercebeu, … e já se deveria ter 
apercebido, eu nem sei como vai ser. Acho que traz algum decréscimo de 
constrangimento, não sei como isso vai ser. Depois as coisas estão muito pouco 
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claras e não há ajudas nenhumas. Nós trabalhamos completamente no escuro. Não 
há estruturas nenhumas que nos ajudem. Nada. Até aqui ou ainda não há muito 
parâmetros para nós sabermos com que é que contamos. Nós queremos referências, 
ao tentar contar aqui alguns indicadores é muito difícil, porque eu não sei sequer o que 
é a nível nacional. Não há uma politica de… nós não sabemos sequer o que é que a 
escola do lado faz, quanto mais a nível nacional. As coisas estão muito pouco claras a 
esse nível, a dificuldade é essa trabalhamos muito no escuro e não há estruturas que 
nos dêem esse aval. Isto que fazemos é muito à base do empirismo é muito procurar 
fazer…? 
 
Entrevistador:  . Vendo agora noutra perspectiva, o que é que isto pode significar para 
o ministério de educação…os contratos na gestão do sistema? 
 
Entrevistado: Eu acho que eles não têm capacidade para nos responder. Tanto é que 
…muitas balizas nos compromissos do ministério. Neste momento, eles não têm muita 
capacidade de resposta. Se for a ver aqui os compromissos do ministério a gestão da 
rede, enfim assim aquilo, não lhes causa problema nenhum a não ser ter a 
transparência e nivelar. Esta zona é difícil a este nível. Esta zona de Oeiras é 
dificílima, todos os dias há gente a refilar porque não coube na escola. E é de facto 
temos que ser muito criteriosos. Mas pronto o facto de estar aqui inscrito não quer 
dizer que não sejamos…? Cada vez temos que ser mais criteriosos. Mas também é 
um direito nosso. O Ministério, isto para eles não causa problema nenhum. Outra coisa 
que eu quis inscrever aqui, eles aproveitaram a ideia de certeza, porque eu lembrei-
me disto muito antes de se falar que era possível dado que a herdade, há o programa 
de intervenção nas escolas secundárias, que é um programa que já está no ar, já tem 
os dinheiros para eles, têm até 2016, salvo o erro, este programa. Portanto eu fiz 
inscrever isto na vigência do contrato portanto quero que dêem prioridade à escola e 
que ela se fosse dos catorze anos que tem de existência não fosse mil novecentos e 
não sei quantos, e troca o passo, e trinta e em princípio precisaria mais do que nós. 
Portanto nós estamos na calha…? Mas a eles não lhes faz dar mais dinheiro para isto, 
não é. Eles estão lá e é só «reorganizar», canalizar para as escolas sessenta por 
cento daquilo que eu aproveitar. Agora, está bem, é o nosso trabalho, não é, o 
compromisso é deles, têm de dar sessenta por cento, ficam lá com quarenta, tudo 
bem. Só que de facto eu é que tenho que pedalar para corresponder para depois ter o 
benefício. 
 
Entrevistador:  Pois. 
 
Entrevistado:. Autorizar a concessão do crédito horário…? Financeiro, ora está bem, 
se eu não conseguir poupar as horas eles também não dão. Bom, tudo bem. Tomar as 
medidas necessárias…ah ... do Ministério, o trabalho está feito. Fui eu que o fiz 
também, não é. Agora é só ir lá buscar, ver em que gaveta está…convocam as 
pessoas e até já temos o nosso presidente da Câmara já conseguiu o terreno por 
outras vias claro e também vai-nos dar o…pelo menos disse ele, disse ele, não é. 
Agora façam lá é só uma pequenina reunião que não está feita. Exacto…?Tudo está 
feito da minha parte…?Agora diga, não é, o que é que eles despenderam neste 
primeiro ano. Primeiro ano, não, nestes primeiros contratos?  
 
Entrevistador:  E as Direcções Regionais, como é que ficam com os contratos? 
 
Entrevistado: Não pergunte, que eu não sei. Há uma equipa a trabalhar no 
acompanhamento. Agora…                   
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Entrevistador:  Na sua função…havendo contratos a sua tarefa fica mais facilitada…? 
 
Entrevistado: Eles deram toda essa abertura... prometemos se nós…sempre 
disponíveis para responder às nossas dificuldades. Portanto, dificuldades ou  há uma 
equipa para isso... e vai haver reuniões periódicas. Penso que isto está tudo no ensaio 
primeiro. Somos um pouco as cobaias. É, somos um pouco as cobaias. Agora não sei 
como pensam organizar ... com muitos bons olhos, por exemplo, eles terem 
capacidade para aproveitar as capacidades económicas …, para exactamente as boas 
práticas …, nestas escolas deve haver, suponho que sim, não é. Que tentem 
sistematizá-las, publicá-las e servir de referência. Absolutamente não sei.                                       
 
 
Entrevistador:  Muito Obrigado 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 


