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Protocolo de Entrevista - Direcção Regional Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo (ED8) 

 
 

Entrevistado: Dirigente da Direcção Regional   

Entrevistador:  José Hipólito 

Data/Hora: 10 de Novembro de 2008, 11h00 

 

Entrevistado: Entretanto foram objecto de avaliação externa por parte da IGE e foram 

essas escolas que se consideraram estar em condições de avançarem para a 

celebração de contratos de autonomia. O grupo de trabalho começou a trabalhar com 

as escolas um ano antes do prazo que nós depois viemos a trabalhar com elas. Nós 

começámos a trabalhar com elas o ano passado em Julho salvo erro, ou Julho ou 

Junho, o grupo de trabalho tinha começado um ano antes. E o que é que o grupo de 

trabalho tinha feito com as escolas? Tinha reunido, presumo com todas elas, e tinha-

as levado a apresentar uma primeira proposta de contrato que as escolas 

formalizaram em Dezembro de 2006. Entretanto, até Abril/Maio as reuniões foram 

mantidas com os elementos do grupo de trabalho, coordenado pela Senhora Directora 

Regional do Norte que está em Diário da República. Entretanto, nós Direcções 

Regionais fomos chamadas a uma reunião no Norte com esse tal grupo de trabalho 

onde então nos foi dito que esse trabalho passaria a ser assumido por nós. Foram nos 

mostrados os elementos referentes a cada um dos contratos e às respectivas escolas, 

nomeadamente, os ratios professor-aluno, os ratios do pessoal não docente, os custos 

da escola, e isto porquê? Porque na esmagadora maioria das situações o que as 

escolas pedem e aquilo que entendem é que a autonomia corresponde a mais 

recursos, e portanto, as escolas não entendem que a autonomia corresponde a maior 

capacidade de decisão, na prática é isso, em termos administrativos a autonomia 

significa maior capacidade de decisão. Claro que essa capacidade de decisão há-de 

estar sempre associada à gestão de recursos mas os recursos não precisam de ser 

mais, podem ser os mesmos, não é? Se eu tiver capacidade para gerir os meus 

recursos da forma que entender eu não preciso de ter mais, eu posso perfeitamente 

ter os mesmos. Não é esta a leitura que as escolas têm, portanto, as escolas acharam 

sempre que o contrato de autonomia seria uma contrapartida para algo que elas 

mereceriam, teriam mais direito eventualmente que as outras ou pelo menos estariam 

na linha da frente para ter esse conjunto de condições. Quando nós começamos aqui 

a negociar com as escolas partimos um bocadinho da estaca zero até porque os 

contratos eram todos muito diferentes e se quer que lhe diga alguns na minha opinião 

não tinham qualquer viabilidade, porque partindo do princípio de que a autonomia e 
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que os contratos de autonomia, aquela figura contratualizada da autonomia, deve ser 

generalizada a todas as escolas, na minha opinião dos contratos nunca poderiam 

resultar aumentos muito significativos da despesa pública, porque senão o que nós 

estaríamos a perspectivar em meia dúzia de anos era um aumento muito significativo 

da despesa pública. E mais…numa lógica que é diferente dos TEIP. No caso dos TEIP 

há uma identificação de necessidades por parte da administração e uma actuação em 

consonância que implica mais recursos, aqui não. Aqui foram as próprias escolas que 

partindo de processos de auto-avaliação avançavam, e portanto num mesmo 

contexto…vou dar um exemplo: nós tínhamos uma escola que era a Quinta do 

Marquês, a Quinta do Marquês é uma escola de elite, selecciona os meninos à 

entrada e reúne um conjunto de circunstâncias porque é uma escola com grande 

procura, ora, se nós tivéssemos agora a Quinta do Marquês…aquilo que a Quinta do 

Marquês pede numa zona em que há escolas com mais dificuldades do que a Quinta 

do Marquês, os contratos não estariam a servir para aquilo que nós achamos que 

devem servir – para o reforço da autonomia das escolas – nunca podem contribuir 

para um desequilíbrio entre as escolas, não é? Há ali alguma preocupação em 

reconhecer àquelas escolas determinadas competências mas nunca desequilibrando 

com o contexto das restantes escolas. E nós começámos aqui a fazer esse trabalho 

com as escolas frisando uma coisa – o contrato tinha de ser coerente, aquilo que eu 

peço deve servir-me para eu atingir os objectivos a que me proponho, e portanto, se 

eu quero diminuir o insucesso aquilo que eu peço deve ter em vista isso, porque 

muitas vezes pediam-me, por exemplo, pavilhões gimnodesportivos, pavilhões 

multiusos e nós perguntávamos “mas como é que esse recurso ou isso que me está a 

pedir vai contribuir para os objectivos que pretende alcançar?”. E pronto, fizemos aqui 

um trabalho com as escolas nesse sentido. Inicialmente havia níveis de 

autonomia…não sei se a Dra. Ana Lúcia falou consigo…inicialmente nós estávamos a 

trabalhar na perspectiva de sair uma Portaria que tinha níveis de autonomia, portanto, 

havia escolas que estariam no patamar 0, escolas que estariam no patamar 1…só que 

depois isso mostrou-se de alguma forma inviável de fazer por essa via e portanto 

acabou por sair aquela portaria mais genérica. Em termos muito gerais, o que é que as 

escolas pedem? Pedem competências para gerir recursos, nomeadamente na parte 

da gestão de professores, na contratação de professores, só que aí qual é a grande 

limitação neste momento e a dificuldade de articulação com o esquema que nós temos 

montado. É que nós temos professores nos Quadros de Zona Pedagógica a quem 

pagamos independentemente de terem ou não terem horário, e portanto, quando as 

escolas nos pedem para serem elas a contratar isso pode implicar uma duplicação de 

despesa, ou seja….e noutras casos as escolas até queriam mais, queriam também 
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poder dizer quem não queriam, o que ainda é mais difícil porque os professores que 

estão nas escolas têm um conjunto de direitos, não é? Não pode uma direcção dizer 

que não quer o docente. Aí chegámos a uma solução de compromisso que nos tem 

dado bastante trabalho este ano que foi dizer às escolas “a DRGHE não contrata, a 

Direcção Geral não vos põe lá contratados, portanto vocês requisitam os horários mas 

se houver docentes de quadro eles são colocados, se não houver docentes de quadro 

são vocês que contratam”, claro que já tivemos queixas dos sindicatos porque 

subtraímos os horários às listagens nacionais, tem sido uma confusão imensa porque 

o programa de concursos no sistema informático não está preparado para este tipo de 

situações, mas lá temos conseguido gerir esta situação. 

 

Entrevistador: Quais são os argumentos que as escolas apresentam para gerir dessa 

forma? 

 

Entrevistado: As escolas acham que seleccionando elas os professores que os 

resultados seriam mais controláveis, mas o problema não está na selecção porque 

depois quando nós começamos a conversar com as escolas mais do que os 

professores que recebem o problema encontra-se na lógica da escola com alguns dos 

que lá têm. Ora, alguns dos que lá têm nós não os podemos tirar de lá, pelo menos 

por via do contrato de autonomia, não é? E portanto, o que as escolas gostariam 

mesmo era de ser elas. Tivemos duas escolas com as quais não chegámos á 

celebração do contrato. Uma delas foi a Mem Ramires que é uma escola na zona de 

Santarém, e aliás, o Conselho Executivo demitiu-se, era uma Comissão Provisória que 

se demite na sequência de uma reunião com o grupo do Norte, portanto, eles próprios 

no comboio decidiram que se demitiam. E depois nesse ano, no ano que estávamos a 

negociar o contrato – o ano passado – nós tivemos que abrir um concurso em jornal 

para conseguirmos ter uma liderança naquela escola porque é uma escola claramente 

com problemas de liderança. Para já tem um problema interno que resulta ainda do 

facto do agrupamento não estar suficientemente consolidado. Há a constituição do 

agrupamento e há ali uma grande dicotomia ainda que ainda se transfere para os 

órgãos de gestão entre os docentes do 2º e do 3º ciclo e do 1º, não se entendem. 

Como não se entendem se a liderança for…se o Director ou o Presidente do Conselho 

Executivo sair, os do 1º ciclo fazem uma guerra aos outros e o inverso, e portanto, há 

ali claramente um problema de liderança. Depois como nos últimos anos ninguém 

cumpriu mandatos e ninguém tem formação ninguém reúne os requisitos para…e nós 

inclusive até tentámos negociar com eles no sentido de identificando o problema da 

escola como sendo um problema de liderança o contrato de autonomia, por exemplo, 
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os recursos que poderíamos fornecer seria no sentido de alguns docentes daquela 

escola frequentarem um curso por exemplo nessa área, não é? Porque nós insistimos 

muito nisto. Umas escolas pedem por exemplo recursos na área do português como 

língua não materna e o que nós dizemos é “então mas não têm lá 12, 15, 20 

professores de português?”, porque é que em vez de estar a pedir mais um recurso 

não pede verbas para formação de um recurso da casa que lhe garante…mas as 

escolas têm sempre esta ideia de que é mais, mais e mais e nunca pensam em 

reconverter, em reutilizarem, quer dizer, nunca pensam, também estou a ser 

demasiado generalista, mas de qualquer maneira tendem a achar sempre que se nós 

lhes colocarmos lá mais recursos os problemas se resolvem.  

 

Entrevistador: Isso foi uma escola. A outra… 

 

Entrevistado: A outra acabou por cair porque a outra já era um contrato TEIP, e 

portanto como tinha celebrado um contrato TEIP com a escola o que nós achámos é 

que muitas das coisas que estavam a ser negociadas no âmbito do contrato de 

autonomia de alguma forma já tinham sido satisfeitas no contrato TEIP e não nos 

pareceu muito viável no Ministério da Educação ter duas figuras contratuais com a 

mesma escola, fundíamos tudo num único contrato e pronto…depois não houve ali 

grande capacidade de fazer aquilo, até porque depois os timings foram muito 

apertados. Nós começámos…fizemos uma primeira reunião em Julho de 2007 e os 

contratos foram celebrados em Setembro. Depois voltámos a fazer um conjunto de 

reuniões na última semana de Agosto e na primeira de Setembro. 

 

Entrevistador: Como é que se organizou aqui esta equipa para acompanhar a 

documentação? Portanto, foi de propósito ou já existia? 

 

Entrevistado: A equipa como? 

 

Entrevistador: Esta equipa… 

 

Entrevistado: As Direcções Regionais tinham uma outra estrutura. Tinham mais 

Direcções de Serviços e havia uma Direcção de Serviços que tratava de recursos 

humanos e da parte da gestão. Essa Direcção de Serviços terminou porque se achou 

que as Direcções Regionais deviam voltar mais para uma lógica de apoio ás escolas e 

então ainda antes dos contratos de autonomia, portanto, na mesma fase, digamos que 
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a equipa sofre uma transformação e converte-se numa equipa multidisciplinar, 

digamos que são unidades mais flexíveis, que têm como objectivo primordial o apoio á 

gestão e a promoção da autonomia. A promoção da autonomia não passa 

necessariamente pela celebração de contratos, não é? Porque houve um conjunto de 

medidas que foram tomadas no sentido de dar mais autonomia á escola, refiro-me 

concretamente às delegações de competências e as escolas precisam de apoio nessa 

matéria. Portanto, o que nós tentamos é perceber que a nossa missão não é tanto 

decidir aqui os assuntos mas auxiliar as escolas nas decisões que têm de tomar e que 

cada vez são mais. Depois que tipo de apoio é que nós fazemos aqui à gestão? 

Acompanhamos as escolas em matéria de contratação de professores, em colocação 

nos concursos nacionais e nos concursos de oferta de escola, fazemos aqui ainda a 

gestão do pessoal não docente e negociamos também as transferências para as 

autarquias locais nos concelhos que já o fizemos, temos um gabinete que faz 

especificamente o apoio à gestão em sentido estrito, ou seja, todas as questões que 

agora se relacionam com a implementação do novo Decreto-lei de gestão, analisamos 

os recursos que já surgiram e vão surgindo dos actos eleitorais que vão ocorrendo nas 

escolas, damos os esclarecimentos necessários; temos também a parte do 

acompanhamento dos centros de formação, portanto, implementámos este ano em 

paralelo com as escolas, apoiámos as escolas na reestruturação dos centros de 

formação. Agora, concretamente a equipa que foi constituída para estas negociações 

o que nós fizemos foi: fomos buscar uma professora que estava a dar apoio à 

Direcção de Serviços Pedagógicos porque tinha conhecimentos de escola e também 

dos próprios aspectos de natureza pedagógica que aqui também nos era necessário, a 

Dra. Ana Lúcia e eu, da Direcção. A seguir, foi constituída na direcção uma assessoria 

que tem também aqui responsabilidades sobre esta matéria. Fizemos também uma 

primeira reunião depois dos contratos assinados com os Conselhos Executivos, com 

os Presidentes das Assembleias, o Senhor Director Regional, para verificarmos com 

as escolas como é que o processo ia ser acompanhado, a seguir fizemos uma outra 

reunião com as individualidades de mérito que entretanto foram designadas e com as 

pessoas que na DREL foram designadas para acompanhar cada um dos contratos. 

Entretanto, também já reunimos com o grupo de trabalho para fazer um primeiro ponto 

da situação… 

 

Entrevistador: O grupo de trabalho liderado pelo Doutor João Formosinho? 

 

Entrevistado: Exactamente. Também já fizemos aqui uma reunião….fizemos essa 

reunião este ano, salvo erro, Maio, a Dra. Lúcia pode precisar-lhe as datas. Claro que 
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é assim…nós neste momento temos destas 5 escolas um conhecimento muito mais 

profundo do que temos das restantes, até porque no processo de formalização do 

contrato nós tivemos que nos debruçar sobre todos os aspectos. Em todas as 

conversas que tivemos com as escolas houve uma grande preocupação e nós 

percebemos qual era a realidade em concreto dessas escolas. Nós temos 

objectivamente um maior conhecimento destas escolas do que temos das restantes. 

Caracterizamos muito mais facilmente os alunos, o corpo docente, todos esses 

aspectos que se prendem com a organização de uma escola. Agora, na minha opinião 

os contratos acabaram por até em alguns casos gorar as expectativas das escolas, 

porque eu penso que as escolas achavam que os contratos de autonomia lhes iam dar 

muito mais do que na realidade lhes deram nós acabamos por concluir que nesta fase 

não se podia ir muito mais além, porque o enquadramento legal é muito difícil. É muito 

difícil nós negociarmos contratos de autonomia com a realidade que nós temos. Por 

exemplo, a Quinta do Marquês o que é que pedia? Pedia turmas com um número mais 

reduzido de alunos e um equilíbrio maior entre o 3º ciclo e o secundário. Ora, aquela é 

uma zona de ruptura, como é que nós nos podemos comprometer a não colocar mais 

alunos na escola se não temos onde os pôr naquela zona? Questões muito 

práticas…claro que depois isto faz toda a diferença naquilo que a escola considera 

que conseguiu ou não conseguiu com o contrato de autonomia, porque aquilo é uma 

escola que objectivamente tem muitos alunos, não tem espaço, rentabiliza os espaços 

todos até ao limite, tem muita procura, quando vem aqui no âmbito do contrato de 

autonomia nos pede uma coisa que para eles era essencial que era a permissão do 

número de alunos nós não conseguimos fazer porque não há condições naquela zona 

para o fazer. 

 

Entrevistador: Só uma outra pergunta: como é que foi feita a articulação, que 

orientações foram dadas para que a nível das Direcções Regionais, a negociação… 

 

Entrevistado: Fosse muito semelhante? Havia um elemento no gabinete da Senhora 

Ministra, a Dra. Ana Paula Gravito, a quem nós íamos naquela fase e inclusive até 

veio cá em Julho. Nós fizemos uma primeira reunião com as escolas, fizemos a 

análise dos contratos e depois identificámos aquilo era para nós as dificuldades 

maiores e para mim a maior dificuldade naquela fase inicial foram as expectativas que 

as escolas tinham em relação aos contratos de autonomia, porque nós tínhamos 

escolas a pedir horas, por exemplo, de crédito correspondente a um número muito 

significativo de professores, eu acho que os contratos de autonomia não devem servir 

para isso. Os contratos para reforçar a escola e mais professores, não me parece que 
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seja esse o caminho, não me parece que a autonomia seja isso, e portanto, havia ali 

um conjunto de dificuldades…e a história da gestão de professores, da contratação do 

pessoal não docente, reforço de contratação de psicólogos, portanto, houve ali um 

conjunto de situações, nomeadamente em matéria de recursos humanos que nos 

pareceram muito difíceis de gerir. No caso dos alunos o mais difícil era a redução do 

número de alunos, a redução do número de turmas e nós fizemos uma primeira 

reunião com a Dra. Ana Paula Gravito, que inclusive veio cá à DREL. Nós 

identificámos todos os aspectos que nos pareciam problemáticos, depois fizemos 

reuniões no gabinete da Senhora Ministra inclusivamente com a Senhora Ministra que 

foi dando também as orientações e fomos chegando, digamos assim…eu confesso 

que não conheço os contratos das outras Direcções Regionais… 

 

Entrevistador: E as estratégias a esse nível quais foram? 

 

Entrevistado: O que ficou depois definido…a redacção que existe em determinadas 

cláusulas foi uniformizada no gabinete da Senhora Ministra, e portanto, nós fomos 

chamando a atenção, por exemplo para aquela questão de se ter chegado á 

conclusão de que podíamos ceder na parte de oferta de escola, e portanto, a DRGHE 

nunca contrataria ninguém, seriam as escolas a contratar, mas esgotados os 

professores, foi uma redacção de consenso a que se chegou no gabinete da Senhora 

Ministra, e portanto, a redacção é igual em todos os contratos, foi a Dra. Ana Paula 

Gravito que inclusive depois fechou a cláusula. Por exemplo, muitas escolas pediam a 

gestão do calendário escolar, e portanto o puderem encerrar…e a redacção a que se 

chegou também foi uma redacção única em que se diz “sim senhor, gerem o 

calendário escolar, mas garantindo sempre a guarda dos alunos”. Foram redacções 

que são uniformes. Depois por exemplo a questão do crédito de horário, saber que 

limites é que nós tínhamos para os créditos de horário que podíamos ceder. Então o 

que ficou estabelecido foi: se as escolas estiverem a funcionar com um rácio 

professor-aluno que seja inferior à média nacional vocês têm a margem de manobra 

até à média nacional para gerir. E portanto, os critérios foram sendo estes. 

 

Entrevistador: A nível dos objectivos houve alguma adaptação? 

 

Entrevistado: Houve. O objectivo foi assim: as escolas tinham que se comprometer 

necessariamente…primeiro era a questão do serviço público de educação, mas isso 

teria que ficar sempre como objectivo geral para todas elas, que depois tinha de se 
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traduzir na admissão de todos os alunos e daí as limitações que nós depois tivemos 

em relação a alguns contratos. Depois em relação aos objectivos específicos, inclusive 

este aspecto de que nós…no Domingo antes dos contratos serem assinados ainda 

estávamos a negociar esses objectivos com algumas escolas, porquê? Porque as 

escolas…por exemplo, lembro-me da Luísa de Gusmão que estabeleceu de forma 

muito clara os objectivos para o 3º ciclo. Não queria e fez muita força em 

comprometer-se com os objectivos do secundário e a Senhora Ministra quando viu 

aquilo disse “ou se comprometem para o secundário ou não celebram contrato”, e 

portanto, nomeadamente o caso do Português e da Matemática, e portanto isso ficou 

claro. Tinha que haver objectivos por ciclo e tinha que haver objectivos específicos 

para o Português e para a Matemática e para as taxas de abandono escolar. Digamos 

que é aquilo que agora também se está a exigir para a avaliação de professores. 

 

Entrevistador: Uma outra pergunta: houve o cuidado também nestas equipas com a 

formação das pessoas que estavam à frente? Por exemplo, ligado ao Direito, uma vez 

que se tratava de um contrato… 

 

Entrevistado: Eu tinha alguma facilidade porque eu tenho uma licenciatura em Direito, 

portanto nesse aspecto digamos que aqui na DREL a coisa estava mais ou menos 

resolvida, daí que tenhamos colocado muitas questões de enquadramento legal, se 

bem que depois a Portaria nesse aspecto como invoca…não sei se já reparou que a 

Portaria (…) aquele bendito Decreto-lei de 60 e tais, eu obviamente enquanto 

advogada há muitos anos já sugeri por diversas vezes que se querem um diploma 

daquele género que façam outro, porque eu acho que a Lei de Bases vem resolver 

claramente aquilo, mas quem sou eu. Mas é assim…quando não sabemos o que 

havemos de utilizar…mas eu sei que toda a gente se socorre daquele Decreto-lei. 

Agora, o difícil aqui não é afastar as normas legais porque nós invocando aquele 

Decreto-lei podíamos fazer tudo o que nos apetece. O problema depois é como é que 

nós convencemos as finanças disso! Porque há ali regras…as escolas queriam por 

exemplo em termos de orçamento quase gerir aquilo, nalguns casos e nalguns 

contratos que eu vi, gerir aquilo como se de uma empresa pública se tratasse, com 

uma autonomia financeira total. As escolas não têm essa possibilidade. Ao não terem 

essa possibilidade como é que nós íamos convencer o Ministro das Finanças? E o 

mesmo se passa com as contratações. Nós neste momento para contratarmos alguém 

o Ministro das Finanças tem que autorizar a contratação. Ora, como é que nós 

podíamos estar a permitir que as escolas contratassem à margem do orçamento de 
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estado? Porque essas normas são normas do orçamento de estado, e portanto, 

tínhamos aqui muitas limitações a esse nível.  

 

Entrevistador: O papel do grupo de trabalho de avaliação externa para este processo 

de negociação teve importância? 

 

Entrevistado: No grupo de trabalho que negociou os contratos de autonomia penso 

que não está ninguém do grupo de avaliação externa porque esse grupo é coordenado 

pela IGE e é responsabilidade da IGE. Agora, nós tivemos bastante atenção aos 

relatórios produzidos pela IGE e nesse aspecto… 

 

Entrevistador: Naquele caso são casos que até foi o grupo piloto? 

 

Entrevistado: Exactamente. E nós tivemos alguma formação com o grupo piloto que 

nos apresentou inclusive toda a metodologia do trabalho até chegar aos resultados 

finais e á proposta de trabalho a desenvolver na fase posterior que é aquela em que 

agora estão. Tivemos em atenção os relatórios até para ver aquilo que devíamos ou 

não exigir ás escolas que fizessem. No caso, por exemplo, da Mem Ramires, era 

claro. A própria IGE identificava ali um problema de liderança… 

 

Entrevistador: Essa reunião foi antes de começar a negociação? 

 

Entrevistado: Foi antes de começar a negociação. E portanto, aí fizemos um trabalho 

de análise dos relatórios. Não sei se a Dra. Ana Lúcia lhe forneceu. A Dra. Ana Lúcia 

fez análise de conteúdo de todos os relatórios que nos serviu depois de baliza para o 

trabalho que foi feito com as escolas.  

 

Entrevistador:O grupo de trabalho liderado pelo Dr. João Formosinho só foi a essa 

reunião? 

 

Entrevistado: Fizemos uma primeira no Norte. 

 

Entrevistador: Sim, e que orientações é que…? 

 

Entrevistado: Essa primeira reunião no Norte ainda as coisas não estavam 

tão…foram-nos apresentados os quadros teóricos de análise e de trabalho, o grupo de 
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trabalho tinha já produzido um conjunto de documentação, nomeadamente em torno 

da questão do que era o serviço público de educação, que seria o conceito 

fundamental em torno do qual ou na sequência do qual se desenvolveria todo o 

contrato. Foram-nos apresentados esses enquadramentos…ainda se estava a 

trabalhar nessa fase. Agora, em relação aos níveis de autonomia aí é necessário 

claramente um conhecimento muito profundo da legislação em vigor e das alterações 

dos últimos anos porque o grupo de trabalho colocava aspectos como estando no 

nível 1 que neste momento já foram delegados às escolas, ou seja, a delegação de 

competências alterou de uma forma muito significativa…é pouco perceptível, passou 

um bocadinho despercebido mas o que é certo é que nós delegamos nas escolas, o 

Senhor Director Regional, delegou nas escolas muitas competências que são muito 

significativas, por exemplo, a história da autorização do funcionamento de turmas, nós 

passávamos aqui o Verão a autorizar…então no secundário era uma situação muito 

complicada, porque no secundário então com as línguas, o menino vem do estrangeiro 

e não traz a língua tal, nós tínhamos aqui que autorizar caso a caso e neste momento 

as escolas desde que tenham lá o professor podem automaticamente autorizar o 

funcionamento da turma, isso dai não pode é implicar aumento de custos. Agora, pode 

é autorizar. E parecendo que não, do ponto de vista até de organização de escola, isto 

é muito significativo, e da relação de muitas escolas connosco – também lhe digo que 

muitas escolas preferiam que fossemos nós a decidir tudo e continuam a mandar-nos 

tudo. Outro exemplo: as licenças sem vencimento dos professores até 90 dias, éramos 

nós que autorizávamos. Isto pode parecer uma coisa sem grande significado mas não 

é, porque repare…o docente pedia a licença, imagine que pedia a licença de 30 dias, 

a licença vinha para cá e nós autorizávamos, chegava lá, a escola entretanto ia pedir 

um horário ou abrir uma oferta e entretanto tinha lá o professor já a licença ia a meio, 

agora a escola pode fazer coincidir o momento da contratação com o momento da 

autorização e em termos de organização de escola isto faz toda a diferença. E aí o 

grupo de trabalho foi construindo…e daí ter-se chegado à conclusão que não era já 

viável dividir a competência em diferentes níveis porque havia muitas coisas que o 

grupo de trabalho apontava para o nível 1 e nível 2 e por força da delegação de 

competências estavam nas escolas, e portanto já era nível 0. 

 

Entrevistador: Passando agora para o acompanhamento, como é que se fez? Como 

é que se criaram…? 

 

Entrevistado: O que nós fizemos aqui foi: não sobrecarregamos ninguém com mais 

do que uma escola, e portanto designamos um acompanhante nosso para cada uma 
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das escolas. Relativamente ás entidades de mérito, nalguns casos foram as escolas 

que nos propuseram, noutros casos fomos nós que propusemos ás escolas. Por 

exemplo, a (…) propôs logo de imediato. A Dra. Maria do Céu Roldão, a personalidade 

de mérito lá deles foi a DREL que propôs e portanto houve escolas que avançaram 

logo, em que por exemplo a representante não precisou sequer da documentação que 

nós fornecemos porque já tinha tudo, houve outras que não, fomos nós que 

fornecemos o contrato, os elementos todos, a caracterização da escola…tudo isso 

para que depois se fizessem as reuniões. Há escolas mais activas e escolas menos 

activas. Eu vou-lhe dar um exemplo: esta história da possibilidade de contratarem 

correu muito bem em duas escolas – a Charneca em inícios Setembro já me estava a 

telefonar e nós com a DRGHE deu muito trabalho porque a aplicação informática não 

estava preparada para aquilo mas conseguimos que a escola pudesse contratar por 

oferta logo em inícios de Setembro, a Luísa de Gusmão esqueceu-se que aquilo 

estava no contrato, a DRGHE não colocou porque bloqueou aquelas escolas à 

contratação e eles só vieram a ter professores em princípios de Outubro porque se 

esqueceram, foram pondo nas disciplinas e esqueceram-se também que à 2ª cíclica já 

não devem colocar lá mais, e portanto, o que é que aconteceu? Na primeira não 

puseram porque acharam que a DRGHE recuperava os horários anteriores – nunca é 

assim mas pronto – puseram na 2ª cíclica, não foi lá colocado ninguém, aliás, já não 

tinha sido colocado nas residuais, acharam estranho, acho que discutiram 

internamente na escola mas não disseram nada a ninguém. Nós aqui não temos 

possibilidade para ir controlando isso. Como as escolas têm sempre de lançar os 

horários e pode haver modificações de horários não conseguimos saber se aquilo é o 

1º horário, se é o 2º, se o que é…portanto, partimos sempre do principio de que as 

escolas estão a agir em conformidade com aquilo que foi acordado. E portanto, qual 

não é o nosso espanto quando em inícios de Outubro a escola faz uma manifestação, 

vai para os jornais dizer que não sabe o que está a acontecer porque não há…chamei 

cá a escola e então não tinham percebido que aquilo era o resultado do contrato…”Sr. 

Dra. vai-me desculpar, mas então não percebeu que nas negociações…? “ah, pois, já 

me tinha esquecido, vocês podiam nos ter lembrado”, está a ver? Nós lembrámo-nos 

de desencadear os procedimentos para cumprirmos a nossa parte, agora se a outra 

parte…e aí chegámos mesmo a equacionar a rescisão do contrato e ainda não 

está…porque é assim…este comportamento por parte da escola denuncia uma 

incapacidade de ter esse nível de autonomia ou pelo menos afastar aquela cláusula, 

porque para eles aquilo acabou por não ser um beneficio mas sim um prejuízo.  
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Entrevistador: Isso entra no outro assunto que tinha aqui, que é: o que é que 

representa para Direcção Regional a existência dos contratos? O que é que isso 

muda? 

 

Entrevistado: Eu vou-lhe dizer o que é que eu acho que são os contratos de 

autonomia. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos que dar mais capacidade de 

decisão às escolas e para mim a autonomia é capacidade de decisão. Se isso deve 

estar ou não associado a mais recursos é uma outra questão porque eventualmente 

os recursos que as escolas neste momento dispõem se nós disséssemos às escolas 

em termos de modelos a funcionar desta maneira “este é o vosso orçamento e vocês 

agora gerem, vocês é que têm de identificar se precisam de mais um psicólogo ou se 

precisam de mais um auxiliar”…eu acho sinceramente que este é o caminho e o 

caminho não é andarmos a colocar professores a nível centralizado, eu acho que é 

este é que é caminho. Isto está muito longe disso, nem sequer é uma aproximação, 

estamos ainda muito longe e nem sei se algum dia conseguiremos chegar a isto. 

Agora também lhe digo…eu acho que as escolas neste momento não estão 

preparadas para mais que isto e não estão preparadas para mais do que isto por culpa 

de todos nós porque também nunca demos às escolas….é como as crianças – as 

crianças não crescem se não lhes for dada essa capacidade de crescer – e com as 

escolas aconteceu exactamente isso e nós temos escolas com lideranças muito fortes 

e muito capazes de fazerem isso e temos outras….não é por incapacidade das 

pessoas, é porque as rotinas, porque o modo de proceder, porque o modo de 

organização de escola está muito dependente da administração, porque a própria 

relação dos Conselhos Executivos com o seu corpo docente, com os seus recursos, 

baseia-se muito numa autoridade que é autoridade legitimada por quem está acima, 

ou seja, é muito fácil um Conselho Executivo dizer a uma escola ou a um professor “eu 

estou a fazer isto porque foi a DREL que mandou” e isto pode parecer pouco mas é 

uma grande condicionante daquilo que é a capacidade de decisão daquela escola e 

um indício de que aquela escola vai ter muita dificuldade em avançar para outro…ou 

pelo menos nesta fase. Eu acho que este é que é o grande problema: é a dependência 

que se criou em relação aos níveis de administração regional e central. Repare, criou-

se a ideia de que o concurso nacional de professores corre sempre mal, as escolas 

fazem muitos erros em matéria de contratação de professores, muitos! Todos os anos 

há escolas a enganarem-se no que requisitam, a linguagem não é fácil, é muito 

hermética. Falarmos em QZP e a contratação de QZP, para quem está aqui…agora 

para as escolas que falam disto pontualmente eu sei que isto não lhes faz…agora, 

todos os anos nós temos uma escola a requisitar 80 professores porque se 
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enganaram e em vez de pedirem o que precisam metem lá tudo o que têm. Todos os 

anos nós temos escolas que trocam professores de Educação Física de um ciclo por 

outro, todos. E depois isto pode parecer…mas sabe qual é a razão quando vêm aqui? 

A DREL enganou-se, a DGRHE enganou-se e este nível de responsabilidade também 

condiciona porque têm sempre alguém que serve ou de carapuça ou de couraça, 

digamos assim.  

 

Entrevistador: Havendo contrato facilita ou dificulta a missão da DREL? 

 

Entrevistado: Não são estes os contratos que nos facilita. Estes contratos 

servem…para já, serviram para percebermos o que é negociar um contrato de 

autonomia. Esse para mim foi o maior ensinamento de todo este processo e depois 

servirão como ponto inicial de alguma coisa que não pode ser isto. Se quer que lhe 

diga eu acho que com isto, muito sinceramente, “a montanha pariu o rato”, isto é muito 

pouco, para aquilo que eram as expectativas das escolas. Agora, o que é certo é que 

isto foi aquilo a que se conseguiu chegar ao fim de 10 anos de lei de contrato de 

autonomia e portanto dá. que pensar. Se ao fim de 10 anos foi isto que conseguimos, 

não é? O que é que aqui mais impede a concretização disto? E há dois impedimentos 

a vários níveis: primeiro é a nível legal, isso é muito evidente, a nível legal nós temos 

muitos constrangimentos, são as questões orçamentais, são as questões de 

contratação, um conjunto de dificuldades, mas são também as mentalidades. 

 

Entrevistador: E o novo decreto da autonomia? Vem ajudar? 

 

Entrevistado: Nesta matéria não tem grandes diferenças. Agora, a regulamentação é 

que eu acho que vai ter que ter grandes diferenças. 

 

Entrevistador: Uma última coisa: os relatórios anuais de progresso como é que está o 

andamento deles? 

 

Entrevistado: Agora estão reuniões agendadas exactamente para fechar os relatórios 

do ano anterior, mas eu penso que alguns dos representantes já têm em mão os 

relatórios preliminares. Digamos que ainda numa…e estão a fazer essa análise, uma 

das minhas técnicas vai agora a uma reunião, a Dra. Ana Lúcia também vai, nós 

estamos á espera, porque vamos lá ver…o nosso representante está lá e tem 

exactamente os mesmos poderes que têm os restantes elementos da equipa. Agora, 
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estamos á espera que estas reuniões se concluam para depois fazermos o balanço do 

primeiro ano. Por aquilo que me é dado a perceber com a excepção do Liceu de 

Gusmão que eu acho que há aqui claramente um incumprimento do contrato ou pelo 

menos uma não compreensão daquilo que era a competência que o contrato atribuía e 

no fim prescindiram da competência ao agirem daquela forma, foi inconscientemente 

mas o que é certo é que rescindiram. No caso dos restantes contratos as coisas estão 

a correr de uma forma, digamos, normal. As escolas continuam a exigir que nós 

façamos as obras pelas quais nos comprometemos e nós temos essas obras 

agendadas no caso das secundárias. Agora estamos mais expectantes é 

relativamente a alcançar os objectivos específicos da parte das escolas mas estamos 

ainda á espera dos resultados. 

 

Entrevistador: A Comissão Nacional já está formada alguma…? 

 

Entrevistado: A Comissão Nacional está formada. Essa Comissão Nacional integra 

alguns elementos do grupo de trabalho. 

 

Entrevistador: Liderado pelo Doutor João Formosinho? 

 

Entrevistado: Exactamente. Quando cá veio foi precisamente no sentido de fazer já 

um balanço daquilo que nós estávamos a fazer com as nossas escolas. agora também 

lhe digo…em termos de organização interna nós não…a equipa tem esta designação, 

agora, não foram estes os contratos que vieram alterar o nosso…porque são em 

número reduzido. Nós temos 373 órgãos de gestão e temos 5 contratos de autonomia, 

não é? O que se tira daqui para generalizar também não é muito, e portanto, digamos 

que não é muito significativa a alteração. Gostaríamos muito de avançar para uma 

autonomia mais visível. 

 

Entrevistador: Agora recordo-me, as câmaras municipais, uma vez que no 115 

estava previsto, participaram na negociação? 

 

Entrevistado: Têm um elemento designado pelos concelhos municipais de educação.  

 

Entrevistador: Mas na negociação não estiveram presentes? Foram só elementos da 

escola? 
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Entrevistado:  Foram só elementos da escola. Eu penso é que e nós já estivemos 

inclusive a fazer aqui uma reflexão sobre essa matéria, que é saber até que ponto 

estes contratos são atingidos por um lado pelos contratos que nós celebramos com as 

autarquias, porque repare, nós temos aqui no caso de uma básica 2,3 num 

agrupamento, nomeadamente a Matilde Rosa Araújo, nós assumimos com eles a 

contratação de uma empresa de limpeza, ora, passa para a autarquia, no caso de 

Oeiras ainda não passou, mas no momento em que passar a questão que se coloca é 

que aquela cláusula contratual vai ter que ser assumida pela autarquia também, 

porque a autarquia digamos que nessa matéria se vai substituir à administração 

central. Nos próximos contratos de autonomia não vai ser possível negociá-los sem a 

participação das autarquias, claramente. 

 

Entrevistador: Quando é que estão previstos? 

 

Entrevistado: Nós não temos neste momento qualquer informação sobre essa 

matéria. A Senhora Ministra o que queria mesmo era que se celebrassem contratos. 

Porquê? Para que se tivesse uma primeira experiência e eu acho que foi importante 

para vermos a dificuldade que há em negociar estas coisas e em concretizar. Isto é 

muito bonito mas depois na prática são as limitações legais, são as questões de 

organização da escola, há aqui um conjunto de dificuldades com que nos debatemos. 

Eu estou convencida de que se nós neste momento disséssemos ás escolas “meus 

amigos, este é o vosso orçamento, vocês têm que gerir a partir de Janeiro” e a 

começar a fazer o que fazem com o crédito de horário, sabe o que fazem com o 

crédito de horário? Não há exemplo nenhum mais cabal do que é a autonomia total 

das escolas. Nós dizemos “esta é a vossa bolsa de horas, o vosso crédito é este, 

giram como entenderem”, nem sequer é preciso chegar a Janeiro, a partir de 

Setembro, a partir do momento em que a IGE vai á escola eu começo a receber e-mail 

e faxes a dizer assim “tem que vir cá a IGE, ultrapassámos o crédito de horário, se não 

se importe autorize mais X para regularizar a situação”, e portanto eu penso assim: se 

nós lhes déssemos um orçamento o que é que ia acontecer? Passado meia dúzia de 

dias iam dizer “não temos auxiliares, temos os pais a quererem fechar a escola, e 

portanto, dêem-nos lá mais qualquer coisinha…”. Não acredito que isto fosse 

generalizado porque acho que aí também o nível de responsabilidade aumentaria e na 

esmagadora maioria das situações as escolas cumprem as orientações em matéria de 

distribuição de serviço, de constituição de turmas, por aí fora. Agora, se nós déssemos 
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uma margem de manobra maior nesta fase aqui corríamos o risco de nos acontecer 

com muitas escolas. 

 

Entrevistador: Muito obrigado! 

 

 


