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Protocolo de Entrevista - Direcção Regional Educação do 
Algarve (ED14) 

 

 

Entrevistado: Dirigente da Direcção Regional   
Entrevistador:  José Hipólito 
Data/Hora: 9 de Março de 2009, 15h00 
 

Entrevistado: Logo, desde logo, a grande questão que se colocava era dos 

limites do que a lei existente permitia e do que até onde é que se podia ir, e 

essa era a grande questão e depois verificou-se que de facto as questões 

estão de tal forma interligadas que era difícil  estar a avançar com os contratos 

assim caso a caso, porque o avanço que poderíamos estar a dar em cada caso  

não era aquele que se desejaria e o que era possível não era  suficiente. Isto   

foi um puzzle   muito difícil que houve de gerir na altura. Fizeram-se dois 

contratos aqui na região, como sabe. 

Entrevistador:  Então, eu pegava nesse ponto quando a direcção regional 

ficou com a incumbência de implementar os contratos. Que orientações é que 

foram dadas a nível politico, que articulação é que houve com outras direcções 

regionais para haver uma certa harmonização? 

Entrevistado: Desde logo foi criado um grupo, um grupo liderado pelo 

professor Formosinho, que foi trabalhando no sentido de preparar os diversos  

plataformas digamos de autonomia. Uns mais, outros menos, outros 

intermédios. Pensando nas diferenças, nos aspectos de autonomia 

administrativa, autonomia pedagógica, autonomia financeira etc. etc. E com 

base nesses referenciais que foram criados por esse grupo em conjunto as 

diversas direcções regionais iam procurando uma primeira avaliação das 

escolas não é? No sentido de ver quais é que poderiam entrar nas primeiras. 

Não sei eram já não me lembro quantas? Eram .. 

Entrevistador:  24 

Entrevistado: 24? Exactamente. Aqui no Algarve ficaram duas. E depois 

dessas 24. Ficaram só 20, nós ficamos com 2 enfim. Enfim foi um processo 

difícil, porque primeiro era um processo novo. Depois  há muitos anos que já se 

falava na autonomia. Os diplomas há muitos anos que já previam essa 

possibilidade, mas em termos práticos nunca se tinha avançado. Não é? Eu 

ainda sou do tempo em que o ministério da finanças questionavam a 

autonomia das escolas ao abrigo do 143 não é? Está a ver o 143, não 43.  

Entrevistador:  O 43. 
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Entrevistado:.Pois o 43 de 89....O ministério das financias era a primeira 

entidade que  questionava como é que nós achávamos que as escolas tinham  

autonomia administrativa / financeira. Achavam que nós estávamos... diziam 

que não tinha. Mas no diploma  estava lá  consignada. Mas os termos,   mas 

nos termos em que o estava, no entendimento na altura do ministério das 

finanças não significava a verdadeira autonomia administrativa e financeira . 

Entrevistador:  Quais os argumentos que  o ministério das finanças apontava 

para ter essa interpretação.  

Entrevistado: Pois eles desde logo consideravam que não eram entidades 

constituídas como outras da administração central do estado que  

configurassem um regime de autonomia financeira. Eles estavam dependentes 

do gabinete de gestão financeira que é que lhes atribuía as verbas. Quer dizer, 

enfim depois criou-se um quadro de algumas receitas próprias que a principio 

nem tinham. Que passaram a ter, do bar, da cantina do pavilhão desportivo etc. 

Isto foi-se criando ao longo do  tempo e quando chegamos a essa altura. E 

houve de facto um grande empenho da orientação politica do governo da altura  

do ministério de educação para se avançar com os contratos de autonomia, 

enfim nós tivemos que nos empenhar. Está a ver? Eu empenhei-me 

pessoalmente  senão  aqui não seria fechar nada e o desafio que se nos 

colocava era que  é que o óptimo é inimigo do bom e vamos  tentar  ver o que é 

possível porque tínhamos os condicionamentos que nos eram impostos tanto 

por parte do gabinete de gestão financeira do ministério de educação como 

daquilo que sabíamos da parte do ministério das finanças ou as limitações de 

ordem legal. Mas também tínhamos as expectativas que foram criadas nas 

escolas com este processo. Aquilo que as escolas estavam à espera e portanto  

foi nesse quadro, ou desse jogo que foram desenhados aqueles contratos. 

Entrevistador:  Pode dar alguns exemplos desses condicionamentos legais. 

Entrevistado: Pois, eles entendiam desde logo, como é, que eles pudessem 

gerir desde logo com autonomia os seus recursos. Como é que as receitas 

podiam ter entrada directa no orçamento da escola? Como é que as despesas 

podiam ser efectuadas directamente pela escola? Como é que a escola poderia 

estar dispensada do cumprimento das regras para de aquisição de pessoal? 

Como podiam contratar pessoal? Como podiam assumir despesas para além 

daquelas montantes que eram reconhecidos pela força de lei ? Como é que 

podiam gerir pedagogicamente as diferenças em relação as introduções  que 

eles queriam introduzir  em relação ao currículo único nacional. Havia aqui um 

conjunto de questões que enfim que não eram fáceis de serem ultrapassadas. 

Entrevistador:  Essas questões foram colocadas a nível de reuniões que 

houve para o efeito? 
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Entrevistado: Sim  repare enfim. Havia questões, as questões  genéricas que 

estavam sobre a mesa e o grupo de João Formosinho. Enfim procurava criar 

metodologias que permitissem enfim, em conjunto, no geral, criar condições  

como eu disse à disse à pouco. A grande preocupação dele era criar diversos 

plataformas, patamares de autonomia. Uns mais outros menos, outros 

intermédios.  Avançando mais na área administrativa ou menos e avançando 

mais na área da gestão de recursos humanos e avançando menos na área 

pedagógica. Criando alguma percentagem na área pedagógica que ficasse 

digamos na mão da escola. Mas depois nós tínhamos propostas, cada escola 

tinha a sua proposta. Cada escola tinha as suas pretensões que eram 

diferentes umas das outras e expectativas que se forma criando experiencias e 

culturas próprias de cada um e bom  quando se chegou a altura em que 

chegou à altura, o prazo foi fixado pela senhora ministra de educação e que os 

contratos tinham que se celebrados até ao dia não sei o quê cada um teve  que 

agarrar… eu da minha parte tive que agarrar aqui o Algarve para não podíamos 

falhar 

Entrevistador:  Quando é que começou essa fase a nível da direcção 

regional? 

Entrevistado: Pois foi muito curto. Quer dizer agora datas…  

Entrevistador:  Em Setembro formam assinados  

Entrevistado: Em Setembro foram assinados já não sei a que dia. 

Entrevistador:  A 10 de Setembro. 

Entrevistado: A 10 de Setembro está a ver. Com o pessoal de férias de Verão 

está a ver o tempo que houve eu sei que foram assim. Umas noitadas, 

chamando o Bacalhau por um lado o Carlos pelo outro, que eram os 

presidentes, que eram as escolas que aqui tínhamos. E penso que se 

conseguiu. Eles ficaram felizes, contentes assinaram. A ministra também ficou 

contente porque aquilo ficou dentro dos pareceres que ela entendia. Depois 

tínhamos  também alguns referenciais que o ….apresentava e havia algumas 

discrepâncias. Isto em   a educação ter uma base de dados fiáveis não é fácil. 

Não é fácil porquê? Porque a diversidade é muito grande, tudo muda todos os 

dias. Quer dizer a informação que é pedida hoje não é a mesma que é dada 

amanhã. Hoje é dada pelo presidente do conselho executivo, manhã é dada 

pela chefe dos serviços administrativos a forma como ela dá já não é a mesma 

que o outro deu. Isto para dizer que na altura também houve esse problema. 

Recordo que já tínhamos tudo fechado e a ministra liga-me e diz não pode ser 

“então estes dados não existem então ainda quer dar não sei quantas horas de 

credito. Não pode ser”. E eu disse “Eh pá, não pode ser esses dados não 

podem ser verdadeiros. Não é possível “. Chamei logo os dois estava errado. 
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Mas estava errado  porque  os chefes dos serviços administrativos das escolas 

tinham dado informações erradas também não se estar todos os dias a pedir as 

escolas informações. È o que muitas vezes acontece. Toda a gente pede 

informações. Mas se quiser saber mais datas mais detalhadas mais 

pormenorizadamente é possível saber. Porque quem lá na direcção regional 

quem assessorou este capítulo, esteve comigo foi a Dr. Ana Tília  Mascarenhas 

porque ela era a responsável pelo sector  jurídico, ela é que tem lá os papeis. 

Ela tem lá os papeis. Eu não tenho nada não fiquei com papel nenhum. Ela tem 

lá as várias versões. Se quiser ter um a informação mais pormenorizada. Não 

era a Helena Afonso que na altura tinha o dossier na altura era a Tília.  

Entrevistador:  A nível da direcção regional quem assessorou esta fase de 

negociação? Era uma serviço próprio? 

Entrevistado: Ainda não existia. Estávamos numa fase de reorganização da 

direcção regional porque foi criado depois um sector que era o da 

modernização e apoio das escolas. Mas nesta fase em que estamos a falar o 

sector ainda não existia estava a começar a existir e por outro lado houve aqui 

uma task force, houve aqui uma emergência que tinha-se que se resolver 

portanto eu tive que tomar o processo directamente em mãos sob pena, não 

era confinável com os timings que nos estavam a ser pedidos. E o  objectivo 

depois foi todo o dossier  foi devidamente  passado para o sector para que. 

Para quê? Para que a monitorização, acompanhamento e desenvolvimento 

dessas duas escolas   e preparação dos outros dossiers que se iam seguir. 

Que entretanto não se seguiram, porque houve aqui uma mudança de agulha, 

mas  na altura a ideia era temos agora dois casos, mas para o ano vamos ter 

10 e assim sucessivamente. E em 3 ou 4 anos temos todas as escolas em 

regime, com contrato de autonomia. Essa situação entretanto foi ultrapassada 

mas o objectivo na altura era esse. 

Entrevistador:  Quais foram os factores podem ter levado a essa situação de 

ser ultrapassado no seu entendimento. 

Entrevistado:  Pois os factores foi exactamente este a constatação e o facto 

por parte da ministra de que, enfim, isto não era a matéria, a matéria não era 

passível de ser revolvida desta maneira. Quer dizer há questões, as questões 

de ordem. Uma coisa são as questões de ordem pedagógica e essas 

dependem directamente de quem está há frente da organização das energias 

que consegue gerar, das equipas que consegue criar das interfaces que 

consegue criar as famílias, com as crianças etc. E aí está fundamentalmente 

na mão da escola. Mas nos outros capítulos, como por exemplo, na gestão de 

recursos humanos, na gestão financeira aí quer dizer nós não tínhamos quer 

dizer nós não podemos delegar aquelas competências que não temos. Não é? 

Isso era muito bonito de dizer. Delega? Ora! Desde  logo a própria direcção 
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regional tinha os seus limites, a próprio ministério de educação tinha os seus 

limites  o ministério das finanças são o ministério mais centralizador que nós 

temos, quer dizer e continua, enfim. Está a ver começaram-se logo aqui a 

levantar um conjunto de questões. Por exemplo aquilo que hoje é possível 

fazer-se vai ser possível fazer, serem as escolas TEIP a contratarem os seus 

próprios professores é uma matéria que nessa altura não era viável porque os 

dispositivos legais o não permitiam. Como é que nós podíamos deixar o 

agrupamento A ao abrigo de um contrato de autonomia fazer aquilo que a lei 

geral não permitia. 

Entrevistador:  O que levou a que no caso dos TEIP já seja?  

Entrevistado: A evolução da legislação quer dizer é o reconhecimento de que 

são os agrupamentos, são situações muito especificas que têm de facto muitas 

dificuldades e que para suprir essas dificuldades exige-se um perfil específico 

dos professores, e às pessoas que lá trabalham. E portanto ao abrigo dessa 

especificidade reconhece-se capacidade de eles contratarem directamente os 

seus professores. Está a ver. Agora já se deu alguns passos, a nova legislação 

do pessoal, de contratação de pessoal docente assim o permite mas as leis 

anteriores não o permitiam. Nós eu lembro-me bem o professor, o Formosinho 

os grandes problemas com que eles se detectavam era precisamente isto. 

“Bom  nós queremos, mas afinal, temos aqui um conjunto, um quadro legal, 

que não permite que se possa andar”.Não permite. Pode haver vontade de mas 

o regime legal não o permite. Essa era a principal dificuldade. Andávamos 

todos ali um pouco à volta. Enfim, na altura andávamos aí pelas escolas eu 

então vamos lá consegui ver o que é que vocês querem. Depois lá fazem em 

termos do Inglês para primeiro para o primeiro ciclo que era um dos grandes 

problemas que tinha o Carlos lá no Algores e não sei quantos. Lá conseguimos 

com alguma arte e engenho encontrar forma de satisfazer aquilo que eles 

queriam um pouco assim transversalmente. 

Entrevistador:  Quais foram os artigos mais difíceis de fechar? Aqueles das 

competências? Os compromissos dos ministério? 

Entrevistado:  Não os compromissos do ministérios, esses resolvemos 

facilmente eles não queriam nada de especial. Nós aqui tínhamos e temos as 

escolas mais ou menos em condições e portanto se bem me lembro o 

Bacalhau queria apenas uma salinha mais de informática porque era uma 

escola especializada nessa área. O Carlos também queria mais uma sala de 

informática, o Bacalhau queria lá mais uma obrazecas lá na parte da gestão, 

coisa de somenos que fizemos logo no imediato  e não houve qualquer 

problema nisso. Não as condições físicas que as escolas queriam isso não 

houve problema nenhum, nenhum. Isso foi o mais fácil. Agora Problemas mais 

difíceis. Primeiro a possibilidade de poder ter alguma diferenciação primeiro na 
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gestão pedagógica que era ter alguma pequena variação no currículo. O 

currículo nacional tinha que ser cumprido, mas eles queriam fazer ali algumas 

nuances. Bom mas com algumas conversas que fomos tendo lá com 

conseguimos resolver-lhes estas  situações mas foi de facto uma dificuldades. 

Porque nós cá, essa possibilidade ainda não existe. A escola assumir o seu 

currículo. Pode dizer-se que  pode variar 10%. Mas o que é isto de se poder 

variar 10% ? Ou 20 %.  Essa foi uma dificuldade. A segunda dificuldade, as 

escolas queriam ter curso livre para contratar o seu pessoal. Bom não podiam 

ter curso livre. Não podiam mandar o pessoal que lá tinham embora. Isso não 

funciona assim. 

Entrevistador:  Houve essa manifestação de...  

Entrevistado: Eles queriam ter, pois, está a ver isto. Pois nós sabemos que 

uma boa parte do pessoal nomeadamente já não digo o pessoal docente… 

mas vamos falar do pessoal não docente, uma boa parte do pessoal não 

docente, uma boa parte é pessoal que é como se não tivesse a intenção deles 

era correr com esses e a intenção deles era poderem contratar, mas serem 

eles próprios a contratar com as suas próprias regras. É uma das dificuldades, 

nós na administração pública, nem a direcção regional o podia fazer  quanto 

mais a escola. E depois também não era licito nós  irmos  buscar aqueles que 

não prestam na escola A e ir metê-los na escola B. Não serviam para a escola 

de Algores mas já serviam para a escola de Silves? Não pode ser. Tem que 

haver ética nisto, não podia para depender  os problemas, os interesses lá do 

Carlos ou do Bacalhau ir entalar os outros. Enfim. Depois criam contratar um 

psicólogo, um deles, mas para contratar um psicólogo é preciso dinheiro é 

preciso autorização não podia dizer no contrato a escola é livre de contratar. 

Não podia. Porquê? Não podia ?às portas a administração pública. As pessoas 

não podem ser contratadas. A Direcção Regional não podia contratar pessoal. 

Como é que eu podia dar essa competência à escola se eu próprio não podia. 

Nós próprios precisamos de psicólogos e não os temos, ou não os tínhamos . 

Andávamos aí, tínhamos que fazer uma rede tínhamos que fazer contratos  

com ONG's, com Câmaras com não sei o quê? E acordos de colaboração para 

ver se disponibilizávamos  esses recursos. Como é que ia agora dizer à escola: 

“ pode contratar um psicólogo, cada agrupamento pode contratar um 

psicólogo.” Não pode. Queriam uma assistente social. Não pode. Depois 

queriam criar Xs grupos disciplinares. Não pode. Os grupos disciplinares são 

os definidos por lei. São os cinco grupos acabou-se são aqueles que têm que 

existir  definidos por lei, acabou-se. Se quiserem ter outros têm que gerir isso 

com base no crédito da escola. Mas o credito que a  escola têm  é o que está 

definido que está definido por lei. São essencialmente estes os grande 

problemas. É muito difícil pois com certeza. 
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Entrevistador:  Em relação aquele grupo de avaliação externa das escola que 

já foi aqui referido. Qual foi a importância dele para  todo o processo de 

contratualização? 

Entrevistado:. A importância dele foi...bom está a ver para quem está a 

trabalhar nestas áreas novas ainda com algum desconhecimento  é sempre 

muito confortável poder ter alguém por trás que vai pensando nos problemas, 

que vai apresentando soluções. E no fundo alguém que tem capacidade para 

propor soluções e levantar problemas. Não, foi importante evidentemente. Quer 

dizer para mim, como nunca esperei que pudessem ser eles a arranjar a 

solução como se fosse uma varia mágica. Para mim eu nunca esperei nem 

mais nem menos do que aquilo que eles fizeram.  

Entrevistador:  Os relatórios que eles fizeram. Foram usados. Conhecidos 

enfim? 

Entrevistado:  Sim foram então não foram? Com certeza que foram. Mas eu 

nunca tive nem expectativas nem a mais nem a menos eu sempre percebi que 

aquilo que eles podiam fazer estava confinado aquilo que podiam. Mas na 

altura, havia pessoas que diziam que esperavam outra coisa. Mas não podiam 

esperar. Não é? Eu sempre disse são pessoas externas, que estão aqui que 

podem dar algumas ideias, em alguns capítulos não tem grande conhecimento 

do que é a administração pública, se calhar aí temos nós mais conhecimento. 

Eu acho que deram um bom contributo. Dentro das minhas expectativas 

deram. Ora mas houve muita gente que pensava… e na altura criticavam, sei 

diziam por exemplo o Carlos… nós mandamos para lá mail, mas eles nos 

respondem, não respondem às nossas dúvidas, ao fim e ao cabo o que querem 

que eles respondam? As matérias que eles não sabem responder. Nem podem 

responder Isso já são matéria de outro tipo Pá. Para mim fizeram o seu papel e 

até acabaram por A mais B fazer a demonstração de que aquela metodologia 

não era que aquele caminho não era o caminho certo, não era o caminho 

adequado. 

Entrevistador:  Quando disse que eles colocavam dúvidas. Quais foram os 

problemas que as escolas tinham quando tiveram que elaborar a primeira 

proposta de contrato de autonomia?  

Entrevistado:.A primeira posposta. Está a ver Ah! Eles não tinham qualquer 

base que enfim pudessem utilizar. Quer dizer tudo começou a ser a principal 

questão quando. Isto na época era uma matéria totalmente nova. Eles não 

tinham nada para onde pudessem olhar. Como sabe é sempre enfim mais 

confortável nós podermos ter um ponto de partida nem que depois o ponto de 

chegada seja completamente diferente sem ter nada haver com aquilo. Mas há 

um texto sobre o qual se pode começar. Não havia. Até porque eles, o 

processo eu ainda me lembro, aquilo havia fases, primeiro candidataram-se, 
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depois havia prazos em que lhes tinham que mandar não sei o quê? E depois 

nunca lhes mandaram nada. E as escolas depois foi-lhe feito o desafio. Não 

estejam à espera de nada comecem do zero comecem do zero. Agora está a 

ver 24, 20 cada uma a trabalhar por cada lado os papeis não tinham nada a ver 

uns com os outros. Portanto esta equipa do João Formosinho também teve 

uma dificuldade enorme porque eles não conseguiam, os papeis eram de tal 

forma diferentes que não havia um tronco comum. Talvez tenha sido um defeito 

talvez devesse ter havido um trabalho prévio de criar sei lá uma espinha dorsal 

um esqueleto, algo que depois mais tarde se procurou fazer mas que de 

principio não se fez e algumas sentiram… não sei se já falou com as escolas. 

Já falou com as escolas? 

Entrevistador:  . Algumas. 

Entrevistado:.Com as nossas ainda não falou? 

Entrevistador:  Não, Não 

Entrevistado:.Vai ver que as nossas escolas naturalmente aonde mostrar na 

altura  alguma...porque, enfim  Quer dizer, não se pode dizer que o processo 

tenho corrido bem. Eu acho que não, mas acho que se fez. Cumpriu-se com o 

objectivo, eu depois já lá não estava, já lá não estava para fazer a avaliação 

dos resultados e não sei o quê. Mas o mais importante era ver daquilo que se 

fez ver quais foram os resultados. Fazer uma grelha. Vamos lá ver. Ponto um, 

tendo em conta,  os vários aspectos, as varias facetas, ponto um, dois e três 

das várias facetas e agora vamos ver os resultados atingidos, os objectivos que 

se pretendiam atingir e os resultados que se atingiram, e depois os uma coluna 

final com os afastamentos. O que foi cumprido e o que não foi cumprido. Isso 

era muito importante que se fizesse porque era a maneira de poder ver em que 

medida o que a escola pretendia fazer o que conseguiu fazer com as 

facilidades ou com o regime de autonomia que lhe foi facultado  e o que não 

conseguiu se derivou do contrato ter sido mal feito ou de não lhe terem dado as 

competências necessárias ou se foi o objectivo que foi  mal fixado nalguns 

caso. Enfim esse balanço era importante fazer, quer dizer em princípio.  

Entrevistador:  Estão a fazer o relatório de acompanhamento? Ainda não saiu 

cá? 

Entrevistado:  Essa é uma pergunta curiosa. É importante que pudesse falar 

nomeadamente aqui por estas nossas duas escolas. Porque eram escolas 

muito boas, com grande dedicação tanto um como outro tem uma grande 

dedicação à causa pública eles estão sempre prontos a qualquer hora do dia e 

da noite para aquilo que seja necessário só não fazem o que não podem de 

facto. 
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Entrevistador:  Que expectativas das escolas ficaram muito? 

Entrevistado:  Pois isso gostava eu de saber. Porque como sabe eu sai. 

Entrevistador:  Mas na altura do fecho dos contratos. 

Entrevistado: No fecho dos contratos sei que eles estavam contentes, que 

achavam que tinham feiro um bom acordo. Enfim reconhecendo que era o 

possível., mas .. naquilo que era essencial conseguiu-se cumprir-se naquilo 

que era essencial mesmo pelo lado do ministra. Tivemos aqui a fazer coiso, 

tivemos aqui uma negociação. Mas eu acho que eles no final acharam que sim 

senhora, tinham conseguido um bom acordo. O que eu gostava de saber era 

se de facto eram aqueles os caminhos eram aquelas as receitas, eram aquelas 

as medidas adequadas para atingir o objectivo que eles queriam atingir. O 

Bacalhau tinha na cabeça um esquema de responsabilizar em cadeia. Ele 

queria como presidente do conselho executivo responsabilizar o chefe do 

departamento, o chefe do departamento ter por sua vez dois ou três colegas 

que não sei o quê que fizessem por exemplo o enquadramento de todos os 

jovens. De todos os jovens colegas que chegam à escola que pudessem 

trabalhar todos com a mesma metodologia, objectivos que pudessem durante 

todo o ano acompanhar o desempenho de cada um desses colegas. Havia ali 

um esquema muito interessante de cadeia, de rede que permitia ter um acento 

tónica importante na vertente pedagógica. Ver o que cada um fazia na sala de 

aula. Independentemente da avaliação, que ainda não falavam na avaliação na 

altura, portanto o que acontecia na sala de aula. Quais as necessidades e 

carências? O que era preciso fazer para superaras dificuldades do colega A e 

do B e do C. O Carlos, que era do Algoz, tinha a grande preocupação dele, 

estava ligado aos meninos pequeninos que vinham do pré-escolar era criar 

hábitos de trabalho desde pequeninos, criar áreas de trabalho numa boa 

ligação com a família. Meter logo o inglês no pré escolar era uma das coisas 

que ele queria fazer. Começar logo com o apoio ao estudo logo de pequenino 

porque aquilo, pronto era. Cada um deles tinha a sua preocupação central, não 

é? Nós procuramos, através do acordo, tentamos satisfazer. Ora por acaso era  

uma coisa que eu gostava de ver esses pontos todos. Era ver esses pontos 

todos, porque eram as questões centrais, era uma negociação e eu pedi-lhes 

porque “vamos lá ver aqui quais são as questões centrais?” Ponto um, dois, 

três, quatro, cinco, ponto seis. Nós fomos ver se para cada uma delas nós 

conseguíamos arranjar as soluções. Eu penso que conseguimos arranjar para 

todos as soluções. E até mesmo com o crédito global. Houve ali ainda um 

reforço com o crédito global. Eles ficaram ali com mais possibilidade …. Sabe 

que o crédito global, eles ficaram ali assim.. Com esta lei, ele vale para o que 

vale se há escolas em que o crédito global se calhar é óptimo é excelente. 

Porque acresce aquele  outro credito global que está oculto e que deriva da 

actividade dos escalões. Há outros em que isso não acontece. O crédito global 
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é mais aquilo que ali acontece e ponto final. Não tem lotações para 

componente lectiva e pronto a situação é muito diferenciada e não vertida  no 

dispositivo legal está igual para todos. Não é uma situação assim muito cordial. 

Entrevistador:  .Para terminar. Como se pode definir este contrato de 

autonomia? Que desafios que vantagens? Ele trás para as escolas. 

Entrevistado:.O que eu penso, quer dizer que se pretende com esta conversa 

todos nós sabemos. É dar à escola mais capacidade para poder gerir os seus 

destinos. Dar meios e condições para que eles possam adequar à sua 

especificidade própria uma ligação como o município, com as famílias, com a 

cultura local e criar nesse caldo as condições para poderem vencer melhor os 

desafios que tem. Bom. Esse é o objectivo. Mas se para atingir  isto é através 

do contrato de autonomia, ou se é através de outro dispositivo legal que crie, 

que defina diversos níveis a que as escolas podem aceder, diversos níveis de 

autonomia a que as escolas podem aceder é outro esquema. O que estava 

previsto a que esses 20 se seguiriam 100 e aos 100 mais 400. Mas bom mas 

parou não se seguiu mas nada. Mas por quê? Porque com aquilo que se 

passou a tutela teve consciência de todos que aquela matéria tinha que ser 

organizada de outra forma. Provavelmente não seria aquele o caminho. Não 

teria ser aquele o caminho. E eu penso que é outro eu penso que o caminho é 

outro. Eu penso que o caminho poderá ser. Criar a nível legal 2 ou 3 ou 4 

níveis de autonomia perfeitamente definidas com claros, bem definidos onde 

não haja problemas com as finanças, onde já não haja problemas com a 

administração pública. Se isso tiver convertido em força de lei, se é lei já não 

há esses problemas já desapareceram. E depois, sim senhora, este 

agrupamento está em condições de entrar aqui no nível um, então sim 

senhora, entra directamente no nível um pode entrar no nível dois. Está a ver?  

Entrevistador:  Quem é que identifica as escolas que estão neste ou naquele 

nível? 

Entrevistado:  Tem que ser resultado da avaliação. Porque agora temos outro 

pormenor, porque a avaliação a primeira coisa que temos que fazer é a 

avaliação. Agora isto agora da avaliação começou muito ao contrário. Não é? 

Porque o que há primeiro que avaliar é a organização o que interessa para o 

comum do cidadão é se a organização funciona ou não funciona. Porque se eu 

trabalhador A ou B ou C funciona bem ou menos bem tudo é importante mas o 

que é que interessa em termos gerais? É se a organização XPTO, é 

competente se dá resposta em tempo útil às perguntas e questões que lhes 

são colocadas. Nem no SIADAP isso estava previsto só começou a estar 

agora. Esse problema o que foi à cabeça sempre foi a avaliação das pessoas. 

Mas agora também já está prevista também a avaliação das organizações. Mas 

se tivéssemos começado pela avaliação das organizações se calhar as coisas 
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tinha tomado outro… porque era desde logo através dos responsáveis, era 

desde logo através dos responsáveis, através dos líderes das organizações 

que nós tínhamos que começado a agarrar as situações portanto por isso eu 

penso que neste momento fruto de toda esta situação vai com certeza vai 

concerta. Não sei quando, mas em breve prazo irá haver um novo   

processamento em matéria de autonomia das escolas. Estou convencido que 

irá ser isso que irá acontecer no ministério. Não sei se será nesta legislatura se 

calhar já não será, mas com certeza que vi haver aqui uma outra forma de 

abordar o problema da autonomia.  

Entrevistador:   Muito obrigado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


