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10 de Maio de 2007 

 

O contacto com a CULT (Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo), a entidade 

representativa das 11 autarquias alvo da minha investigação, foi concretizado depois de vários 

telefonemas, na tentativa de obter uma entrevista com o seu presidente. Por informação do Dr. 

…, técnico da autarquia de Azambuja, soubera que este cargo era desempenhado pelo 

presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Como não me foi possível estabelecer esse 

contacto, nem sequer com o secretário executivo, Dr. …, optei por solicitar uma entrevista 

informal a uma das técnicas da entidade, a Dr.ª …. De imediato se prontificou receber-me. 

Como tinha uma reunião com a vereadora da câmara de Santarém, no dia 10 de Maio de 

2007, pelas 10 horas, perguntei-lhe se seria possível marcar o encontro para a tarde desse 

mesmo dia. Respondeu-me positivamente. Como desconhecia a precisa localização geográfica 

da CULT, pedi-lhe algumas orientações quanto ao percurso a seguir. Fiquei a saber que a 

entidade se encontrava sedeada no CNEMA, num dos edifícios do Centro de Exposições de 

Santarém.  

Com pontualidade, fui recebida pela Dr.ª ….  

Agradeci-lhe a possibilidade que me deu de a questionar sobre o funcionamento da 

CULT e sobre as implicações das decisões comuns no dia-a-dia de cada autarquia. Falei-lhe 

da minha investigação sobre os CME e do meu interesse em perceber de que forma as lógicas 

de economia de escala condicionavam as opções dos municípios no campo educativo. Queria 

saber quando fora criada a CULT, como funcionava, quantas vezes se reunia. Rematei 

dizendo que qualquer informação sobre a CULT ser-me-ia útil para o trabalho que estava a 

desenvolver. Também lhe pedi licença para tirar algumas notas, pedido ao qual acedeu 

prontamente. 

Começou por me falar da periodicidade dos encontros. Reunia-se uma ou duas vezes 

por ano, existia há cerca de 20 anos, não com esta designação, mas com a de Associação dos 

Municípios das Lezíria do Tejo. A designação CULT surgira em 2004, com o governo de 

Durão Barroso, ligada à lei das comunidades urbanas. Esta iniciativa teve que ver com a 

expectativa de se receber mais competências. Em tom de desabafo, referiu-me que se tratava 

de uma entidade intermédia, quase vazia de competências, pois os municípios tinham muita 

dificuldade em delegá-las. Não sabia se esta relutância era processual, se era política. Durante 

as reuniões, os presidentes das câmaras concordavam com essa delegação de competências, 

mas os técnicos não lhe davam seguimento; apenas em algumas situações, e para 
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determinados sectores, houve sensibilidade para aderirem à economia de escala. Foi o caso 

das Cartas Educativas, em que se fez um concurso a que concorreram cinco empresas. Surgiu 

a ideia de ajudar as câmaras na organização do desporto escolar, mas neste caso rejeitaram 

tudo o que não fosse oficial e obrigatório. 

Seguidamente, falou-me das reuniões temáticas e sectoriais: da agenda XXI; do Plano 

Estratégico Regional; do desenvolvimento sustentável, como referenciais para a 

contratualização dos fundos comunitários. Ainda neste contexto dos fundos, a CULT gerira o 

FEDER e já era detentora das linhas estratégicas do QREN. Referiu-se que nestas discussões 

havia a preocupação de cruzar as opiniões de todos: da população em geral e dos diversos 

parceiros. Finalmente, definida a estratégia, avançavam com um colóquio concelhio, em que 

procuravam realçar o que havia de melhor, mas também de pior nos 11 municípios e na 

região. 

Procurei orientar a conversa de forma a obter alguma referência ao funcionamento das 

reuniões sectoriais da educação e perceber como eram geridas as intervenções dos presidentes 

e dos técnicos. Falou-me de algumas reuniões mais alargadas onde estavam presentes os 

presidentes e os vereadores da educação, assim como de outras mais restritas onde 

participavam unicamente os técnicos. 

Referiu-se a um aspecto que achei interessante e que dizia respeito às reuniões com os 

presidentes. Quando se encontravam, qualquer que fosse a temática da reunião, falavam das 

iniciativas dos seus municípios e da forma como resolviam os problemas. E para melhor 

ilustrar o que dizia, explicou-me que os presidentes chegavam mesmo a dizer «Ah! Fazes 

assim? Então eu também vou adoptar essa estratégia. Já ganhei o dia!» 

Quando as reuniões eram sectoriais e envolviam os técnicos, então a situação era outra; 

mostravam-se muito cautelosos, pois não tinham a capacidade de decisão, ou melhor dizendo, 

o poder de decisão para optar por este ou por aquele caminho.  

Os municípios tinham algum receio de intervir no campo educativo. Os presidentes, e 

principalmente os técnicos, quando confrontados com algum projecto de incidência no campo 

educativo, mostravam-se receosos, justificando-se com a necessidade de não entrarem no 

domínio dos agrupamentos escolares. Falou de muitos entraves colocados pelos municípios, 

mas também se referiu a um bom exemplo: o da Chamusca, em que a vereadora, sendo 

professora, avançava com propostas de mudança muito pertinentes. 

Voltei a falar-lhe nas Cartas Educativas, pois estava interessada em saber como 

decorrera o processo de escolha da empresa e da elaboração das mesmas. Voltou a dizer-me 
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que tinha havido um concurso limitado a cinco empresas, tendo ganho a CEDRU – Centro de 

Estudos e de Desenvolvimento Regional e Urbano. No seu conjunto as cartas custaram 77 

164,00 euros e 65% do seu custo fora suportado pelos fundos comunitários pertencentes ao 

FEDER. Foram financiadas pela medida 3 – Capacidade Institucional: Programa Operacional 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Perguntei-lhe se me facultava todas as cartas educativas. Respondeu-me positivamente, 

e disse-me que enquanto as ia gravar em formato digital, eu poderia folhear o dossier em que 

estava arquivada toda a documentação sobre as mesmas. Assim fiz. Encontrei os ofícios de 

alguns agrupamentos escolares e dos 11 municípios. Chamou-me a atenção um ofício do 

Agrupamento Mem Ramires, de Santarém, a referir alguns aspectos que se prendiam com as 

avaliações demográficas feitas pelo grupos de trabalho e com as quais não concordavam. 

Continuando a folhear o dossier, encontrei referências a rectificações à Carta Educativa de 

Santarém, concretamente as correcções introduzidas por este agrupamento escolar. Também 

estava arquivado um ofício da Câmara de Benavente, datado de 3/2/2005, onde se definiam as 

alterações à Carta Educativa, assim como outros dois referentes à aceitação da carta pelos 

municípios da Golegã e de Salvaterra de Magos. 

Terminada a gravação, a Dr.ª … voltou à sala onde me encontrava e aproveitei a ocasião 

para lhe falar das notas que retirara dos ofícios que mais me tinham chamado a atenção.  

Perguntei-lhe quem tinha feito a ligação entre a empresa e os municípios. Respondeu-

me que tinha sido o administrador executivo da CULT, o Dr. …. 

Finalmente entregou-me um CD-ROM com as Cartas Educativas dos 11 municípios, e 

as respectivas divulgações em power-point apresentadas aos respectivos Conselhos 

Municipais de Educação. Também me entregou o seu cartão de visita para que, sempre que 

precisasse, a contactasse. Agradeci-lhe toda a amabilidade e fiquei de novamente lhe falar, 

mas não antes de trabalhar todo o material recolhido. Também me mostrei interessada em 

consultar com mais atenção o dossier das cartas educativas. Mostrou-se disponível para me 

receber. 

Como tinha sido um dia longo, dividido entre o contacto com a vereadora de Santarém e 

com a técnica da CULT, achei por bem fazer-me ao caminho.  

 

Ao longo do percurso pensei na abordagem teórica das diferentes escalas e níveis da 

acção pública, como centrar-me nesta perspectiva, para tentar perceber como esta entidade 

intermédia, e os seus actores, intervêm no processo da construção da política educativa local. 


