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RESUMO 
 

O objecto de estudo deste trabalho é o Conselho Municipal de Educação (CME) 

enquanto medida política de descentralização, entendida como uma acção pública 

multirregulada com uma forte articulação entre o conhecimento e a política. 

No quadro da análise das políticas e da acção públicas desenvolvemos um 

exercício de análise política a partir de um conjunto de pressupostos que têm a ver com 

acção pública, regulação e conhecimento. Como a medida dos CME se inscreve numa 

política mais ampla de descentralização da educação em Portugal, no fundo, o que 

fazemos é olhar esta questão à luz dos conhecimentos adquiridos pela mobilização do 

quadro teórico das políticas públicas, mas também da história da educação e da 

educação comparada, o que nos permite escrutinar no contexto empírico dos onze 

municípios da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT) os modos como neste 

processo político a acção pública é praticada, a regulação é feita e o conhecimento é 

mobilizado.  

Contamos a história da política dos onze CME recuando aos seus antecessores, 

aos Conselhos Locais de Educação (CLE). Definimos um dispositivo metodológico que 

nos permite conciliar duas lógicas de investigação que se cruzam e se complementam: o 

estudo intensivo, descritivo e monográfico e o estudo extensivo, interpretativo e 

comparativo. Esta complementaridade metodológica possibilita-nos, nas mesmas 

escalas de observação e de análise empírica, cruzar o local, o regional e o nacional. 

Esta tese confirma que a criação do CME é o resultado de uma política pública 

posta em prática com o envolvimento de uma multiplicidade de actores que 

transformaram e adaptaram essa política aos seus contextos locais. A sua 

implementação resulta num sistema híbrido entre a regulamentação nacional, baseada 

no controlo da administração central, e a regulação local intermédia, fundada na 

especificidade de cada regime local, nos espaços de regulação autónoma das autarquias 

e dos diversos actores. A política dos CLE/CME mobiliza no seu processo de 

construção e aplicação vários tipos de conhecimento em função dos vários actores que 

intervêm em diferentes tempos e em diferentes espaços do processo. Finalmente, esta 

tese esclarece-nos como uma medida que poderia ter sido emblemática no processo de 

descentralização se revela um exemplo ilustrativo dos limites e das potencialidades do 

processo de descentralização da educação em Portugal nas últimas décadas.  
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ABSTRACT 
 

The object of the study is the Municipal Council of Education (CME) as a 

decentralizing policy, which is understood as a multi-regulated public action with a 

strong link to knowledge and policy. 

Within the framework of the public policies analysis and public action, we present 

an exercise of political analysis from a set of assumptions that have to do with public 

action, regulation and knowledge. As the measure of CME is part of a broader 

Portuguese decentralizing education policy, we look at this question in the light of the 

knowledge acquired by the mobilization of the theoretical framework of public policies, 

but also the history of education and the comparative education. This allows us to 

scrutinize, in the empirical context of the eleven municipalities of the Urban 

Community of Lezíria doing Tejo (CULT), the ways how, in the political process, the 

public action is practiced, the regulation is made and the knowledge is mobilized. 

We tell the history of the eleven CME withdrawing to their predecessors, the 

Local Councils of Education (CLE). We define a methodological device that allows us 

to reconcile two logics of the research that cross and complement each other: the 

intensive study, descriptive and monographic, and the extensive study, comparative and 

interpretative. This methodological complementarity enables us, under the same scales 

of observation and the empirical analysis, to link the local, the regional, and the 

national. 

The thesis confirms that the creation of the CME is the result of a public policy 

put into practice with the involvement of a multitude of actors that have transformed 

and adapted it to their local contexts. Its implementation results in a hybrid system 

between national regulations, based on the control of central administration, and the 

intermediate local regulation, founded on the specificity of each local regime, in the 

spaces of autonomous regulation of municipalities and actors. In its own process of 

fabrication and implementation, the policy of CLE/CME assembles a diversity of types 

of knowledge regarding the different actors involved in the different periods and places 

of the process. Finally, the thesis clarifies us how a measure that could have been iconic 

in the decentralization process is an example of the weaknesses and strengths of the 

Portuguese decentralizing education process in recent decades.  

Keywords: CLE/CME, public action, regulation, regulation tools, knowledge, 

public policies, decentralization. 
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INTRODUÇÃO 
 

Toda a investigação se reveste da sua particularidade, na qual se jogam múltiplos 

aspectos em que a história de vida da investigadora e a sua relação com o conhecimento 

ganham sentido. As oportunidades pessoais e profissionais que, ao longo dos anos, nos 

foram sendo dadas pelo desempenho de múltiplas tarefas como professora, como 

directora do Centro Educatis (centro de formação de escolas dos concelhos de 

Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos) e, finalmente, como representante do 

pessoal docente do Ensino Básico público no Conselho Municipal de Educação de 

Benavente, abriram-nos horizontes de entendimento sobre aspectos centrais da 

organização e do funcionamento do Sistema Educativo e despertaram em nós o interesse 

especial pelos Conselhos Municipais de Educação (CME) enquanto objecto de estudo. 

A nossa intervenção no CME de Benavente, a vontade de aprofundar os temas 

abordados nas reuniões, de compreender as lógicas de funcionamento daquele espaço de 

consulta e de coordenação de política educativa local assim como a intervenção e a 

interacção dos actores, todos estes aspectos contribuíram para aguçar a nossa 

curiosidade intelectual por estas entidades, enquadradas no processo político mais vasto 

da descentralização da educação em Portugal. 

 

O interesse pelo tema e a intenção de o estudar no contexto académico levou-nos, 

em 2005, à candidatura e à integração no programa de Doutoramento em Ciências da 

Educação, na (agora extinta) Faculdade de Psicologia de Ciências de Educação (FPCE), 

da Universidade de Lisboa (UL), actual Instituto da Educação (IE), na área de 

especialização da Administração e Política Educacional. Apesar da forte ligação com a 

História da Educação, na qual desenvolvemos o percurso de mestrado e integrámos dois 

projectos de investigação1 sob a orientação de António Nóvoa, optámos por uma outra 

área do conhecimento cientes da mais-valia desta opção e da possibilidade de 

estabelecer um diálogo entre estas duas disciplinas, integradas na grande família das 

Ciência Sociais. A familiarização com a literatura de referência do programa de 

doutoramento concretizada no Curso de Formação Avançada «Conhecimento, decisão 

                                                 
1 Referimo-nos aos projectos de investigação «Dicionário de Educadores Portugueses» e «”Liceus de 
Portugal”: Histórias, Arquivos, Memórias». 
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política e acção pública em educação», mas também no Projecto Knowandpol2, ajudou-

nos a perceber como se poderia operacionalizar, no quadro teórico e heurístico da 

análise das políticas públicas, este diálogo entre a história e análise política e, a partir 

destes pressupostos, foi possível perspectivarmos esta investigação materializada na 

presente tese � Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública.  

 

Este ponto de partida, centrado na «pessoa» da investigadora no sentido de se 

apropriar do processo de investigação reconstruindo-o em função dos conhecimentos 

adquiridos, mas também mobilizando reflexivamente a sua experiência pessoal e 

profissional, teoricamente contextualizada, remete-nos para o debate epistemológico e 

metodológico de como se constrói o conhecimento em Ciências Sociais. Entendemos a 

investigação, a produção de conhecimento, como um processo de construção científico-

social, mas também de autoconhecimento (Santos, B.S., 2003: 64-67), assente no 

paradigma interpretativo e crítico que se caracteriza «pela preocupação de compreender 

o mundo social a partir da experiência subjectiva» (Afonso, N., 2005: 33-34, citando 

Burrell & Morgan, 1979). 

 

A contextualização (pessoal, profissional e académica) desta investigação serve 

fundamentalmente para explicar o nosso interesse pelo tema, mas também para 

esclarecer o sentido das opções tomadas, principalmente da centralidade dada à 

perspectiva de análise das políticas públicas, mas também ao diálogo com a história da 

educação e com a educação comparada. Neste contexto analítico identificamos o 

objectivo central deste trabalho que é estudar a medida política dos CME no quadro 

alargado da descentralização da educação em Portugal. Não pretendemos estudar a 

descentralização como processo político. Antes elegemos uma dada política de 

descentralização e desenvolvemos um exercício de análise política a partir de um 

conjunto de pressupostos teóricos que tem a ver com acção pública, com regulação e 

com conhecimento (Afonso, N., 2003, 2004, 2006; Barroso, 2003, 2006a, 2006b, 2006c; 

Carvalho, 2009, 2011a; Carvalho & Costa, 2011b; Comaille, 2004; Delvaux, 2007, 

2009; Duran, 1990, 2004, 2010; Duran, Thoenig, Majone, Muller, & Leca (1996a); 

                                                 
2 O Projecto Knowandpol trata do papel dos conhecimentos na construção e na regulação das políticas de 
saúde e de educação na Europa. Neste projecto estão implicadas doze equipas (entre as quais a 
portuguesa) e tem uma intenção dupla: por um lado, pretende dar conta dos processos de interacção entre 
o conhecimento e as políticas públicas através de um quadro conceptual aplicado empiricamente a 
estudos de caso; por outro, pretende saber como as relações entre o conhecimento e a política evoluem e 
se diferenciam nos diferentes países. Consultar o sítio: http://www.knowandpol.eu/.  
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Hassenteufel, 2008; Lascoumes & Le Galès, 2004a, 2004b, 2007; Mangez, 2001, 2011; 

Muller, 2005, 2009; van Zanten, 2004, entre outros). No fundo, o que fazemos é olhar 

os CME à luz dos conhecimentos adquiridos neste exercício teórico e heurístico. 

Ensaiamos a resposta à questão central levantada pelo programa de doutoramento � 

como se estuda uma política pública. Neste contexto, apresentamos uma outra 

abordagem sobre os CME diversa das anteriormente desenvolvidas pelos autores 

portugueses que se debruçam sobre as políticas de descentralização (Costa, J., Neto-

Mendes, & Ventura, 2004; Fernandes, 1996, 1997, 1999a, 1999b, 2005a, 2005b; 

Formosinho & Machado, 2004, 2005b; Lima, 2002, 2004, 2007, 2011; Martins, Nave & 

Leite, 2005; Miranda, 2006; Pinhal, 1997, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2006, 2009; 

Pinhal & Viseu, 2001; Prata, 2002, 2008; Prates, 2008; Santos, G., 2002, 2005; Silva, 

2006, entre outros). Reconhecemos essas diferenças principalmente na tipologia do 

estudo adoptada e nos dispositivos teórico e metodológico que lhe estão subjacentes.  

 

Interessa-nos a política em si, espacial e temporalmente contextualizada. Como os 

CME se integram num conjunto de medidas políticas de descentralização, o que 

fazemos é estudar o processo como um todo, desde a sua definição à sua 

implementação. Contamos a história desta política. Recuamos aos antecessores dos 

CME, às Comissões de Ensino (CE) e aos Conselhos Locais de Educação (CLE) e 

traçamos os seus percursos, quer à escala nacional, quer às escalas regional e local; 

marcamos a temporalidade e a historicidade destes processos políticos e o peso das 

opções do passado nas decisões do presente. Falamos da criação e do funcionamento 

dos CLE/CME como expressão de uma política que renomeamos genericamente de 

CME.  

 

O espaço e o tempo da investigação remetem-nos para os onze municípios da 

Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT), herdeira da Associação Municipal da 

Lezíria do Tejo (AMLT), estudados ao longo de quase duas décadas. Trabalhamos o 

arco temporal de cerca de cinco anos que correspondem ao período central do estudo, de 

2003 a 2008, e recuamos sempre que necessário a períodos anteriores. Faz-se um 

exercício retrospectivo de cerca de vinte anos. Um primeiro período, de 1988 a 2003, 

mediado pela proposta do grupo de trabalho da Comissão de Reforma do Sistema 

Educativo (CRSE), referente à criação dos «Conselhos Locais do Ensino Básico», e 

pela publicação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que institucionaliza e 
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regulamenta os Conselhos Municipais de Educação. Entre a criação voluntária e 

informal dos CLE por algumas autarquias e a criação imposta e universal dos CME pelo 

governo decorre, por fases, o processo de concretização legislativa (Decreto-Lei n.º 

115-A/98, de 4 de Maio; Lei n.º 159/99; Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro) e o 

diálogo institucional entre o central e o local, entre a autoridade pública e os eleitos 

locais representados pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP). O 

debate faz-se em torno de questões de princípio: aferir a responsabilidade da nova 

instância em matéria de política educativa local; identificar os intervenientes e 

estabelecer as suas competências; delimitar a abrangência de acção deste órgão. Um 

segundo período, de 2003 a 2008, em que as autarquias e os actores locais, em função 

da existência ou não de CLE nos seus espaços territoriais optam por fazerem a transição 

desta entidade ou pela criação do CME, com referenciais diversos da anterior, 

formatada com objectivos políticos claros de controlo da Administração Central sobre a 

Administração Local.  

 

A construção do objecto de estudo faz-se em torno desta problemática centrada na 

trilogia analítica – acção pública, regulação e conhecimento –, que nos esclarece como 

se estuda uma medida integrada no processo mais amplo da descentralização educativa 

em Portugal. A articulação entre o objecto de estudo � o CME enquanto medida política 

de descentralização � e a problemática da análise das políticas públicas permite-nos 

estudar e averiguar como neste processo político a acção pública é praticada, a 

regulação é feita e o conhecimento é mobilizado. Isto significa estudarmos os CME 

como uma acção pública multirregulada, com uma forte articulação entre conhecimento 

e política. Analisamos a política através da acção pública definida pelos instrumentos 

legislativos e pela prática, pela acção de vários actores convocados em diferentes 

momentos a intervir no processo político que está na base da criação e do 

funcionamento dos CLE/CME. E isto só é possível se tivermos um olhar teórico que nos 

permita assumir que uma política não é aquilo que é definido pelo aparelho de Estado 

mas antes um processo complexo, com vários níveis e vários actores, transtemporal e 

translocal.  

 

Esta perspectiva de entender o social e a sua regulação, de estudar a política 

através da acção dos actores orienta todo o processo de investigação, na definição do 

dispositivo metodológico, na forma como reconhecemos o terreno a pesquisar, como 
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construímos os utensílios heurísticos e hermenêuticos utilizados na recolha e no 

tratamento de informação (como gerimos a recolha documental, as notas de campo, as 

checklists, as entrevistas, a grelha da análise de conteúdo), como apresentamos e 

discutimos os dados recolhidos e tratados tendo em conta quatro dimensões de análise. 

E, finalmente, como arquitectamos todo este trabalho em que se conciliam duas lógicas 

de investigação atentas à singularidade e à comparabilidade, em que se cruzam e se 

complementam o estudo intensivo e monográfico com o estudo extensivo e 

comparativo. Nestes dispositivos teórico e metodológico percebemos como se 

combinam diferentes perspectivas analíticas, como se operacionaliza o diálogo 

interdisciplinar entre a análise das políticas públicas, a história da educação e da 

educação comparada. 

 

No estudo intensivo, monográfico e descritivo salientamos os dossiês integrados 

no Anexo I desta tese, em que se incluem as breves monografias dos CLE/CME que nos 

colocam perante a historicidade de cada processo político e nos dão conta das 

singularidades do processo de apropriação desta política em cada espaço local. Esta 

componente descritiva revela-se estruturante nesta investigação dado o carácter 

inovador da política em estudo e o manancial de informação recolhida e tratada. Do 

estudo extensivo, comparativo e interpretativo desenvolvido nesta tese, mais 

propriamente na Segunda Parte, confrontamos os onze processos políticos dos 

CLE/CME não entre si mas relativamente à política nacional: identificamos, 

relacionamos e problematizamos as convergências e as divergências, as semelhanças e 

as dissemelhanças dos CLE/CME e damos visibilidade à dimensão nacional da política, 

valorizando, simultaneamente, a dimensão local, os regimes de conhecimento (Mangez, 

2011) e os processos de construção das diferentes ordens locais.  

 

Todo este trabalho concretizado nesta tese está organizado no presente volume e 

nos respectivos anexos. Este volume compreende duas partes, mediadas pela 

introdução, pelas considerações finais e pela bibliografia. A primeira parte inclui dois 

capítulos e a segunda parte integra quatro capítulos. Os Anexos apresentados em CD-

ROM contêm os Anexo I e II. No Anexo I integramos os onze dossiês dos CLE/CME 

da AMLT / CULT, organizados segundo a mesma matriz: 1. Breve monografia do 

CLE/CME; 2. Inventário do acervo documental; 3. Checklists; 4. Análise de conteúdo 

do acervo documental; 5. Entrevista ao presidente de Câmara Municipal; 6. Notas de 
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campo. No Anexo II incluímos o seguinte: 1. Inventário geral das notas de campo dos 

CLE/CME da AMLT / CULT; 2. Inventário geral da documentação dos CLE/CME da 

AMLT / CULT; 3. Inventário geral das entrevistas; 4. Guião da leitura exploratória e 

pré-análise da documentação dos CLE/CME; 5. Protocolos de observação e 

comunicação; 6. Inquérito-tipo checklist; 7. Guião da entrevista aos presidentes de 

Câmara; 8. Análise de conteúdo (grelha-tipo); 9. Grelha de categorização de análise do 

acervo documental (transversal); 10. Quadros comparativos; 11. Inventário da 

Legislação, dos Protocolos e dos Pareceres; 12. Notas de campo da CULT. 

 

O presente volume está estruturado do seguinte modo: na introdução, para além 

de darmos a conhecer as motivações pessoais, profissionais e académicas que nos levam 

a trabalhar os CME, apresentamos de forma breve o objecto de estudo e a problemática, 

assim como os dispositivos teórico e metodológico que estão subjacentes a esta tese. 

Olhamos o CME como um objecto de estudo, um objecto de análise das políticas 

públicas num contexto mais vasto das políticas de descentralização da educação em 

Portugal. Mobilizamos três conceitos-chave da perspectiva de análise das políticas 

públicas para apresentar os CME como uma acção pública multirregulada, com uma 

forte articulação entre conhecimento e política e, finalmente, mostramos como este 

olhar influencia a organização da nossa pesquisa e a estrutura do trabalho que 

apresentamos. 

 

Na primeira parte, «Construindo uma problemática e um objecto de estudo», 

integramos o capítulo I, «A análise das políticas públicas: acção pública, regulação e 

conhecimento», e o capítulo II, «Estratégias de investigação: a construção do objecto de 

estudo». No capítulo I apresentamos a perspectiva das políticas públicas e, em função 

desta linha analítica, articulamos os conceitos de acção pública, regulação e 

conhecimento a que chamamos trilogia analítica. Fazemos uma leitura sistematizada da 

literatura de referência das políticas públicas que nos reportam para questões 

estruturantes do nosso enquadramento teórico. Em primeiro lugar, para o abandono da 

crença da centralidade do Estado e para a relativização do impacto da decisão política, 

aspectos que alteram o esquema de análise das políticas públicas e põem em evidência 

os diferentes elementos e dimensões de acção pública. Em segundo lugar, para um 

interesse especial pelos processos de operacionalização e apropriação da política no 

intuito de «apanhar» a acção pública «por baixo», de observar e analisar o que se vive 
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no seio das sociedades, nas suas interacções múltiplas, complexas e diversas. Em 

terceiro lugar, para a presença marcante da dimensão histórica das políticas e da acção 

pública quando se fala da génese e da evolução de uma política, quando se argumentam 

as transformações do Estado nas sociedades contemporâneas, a sua recomposição e os 

seus novos modos de regulação. A partir deste quadro teórico mobilizamos um conjunto 

de conceitos centrais que nos permitem abordar uma determinada política como uma 

acção pública multirregulada, com uma forte articulação entre conhecimento e política. 

A relação directa entre esta problemática e a construção do nosso objecto de estudo 

permite-nos interpelar os CME como acção pública, como um instrumento de 

regulação, como um lugar de articulação entre conhecimento e política, como um 

exemplo das políticas de descentralização. 

 

No capítulo II apresentamos as estratégias de investigação para a construção do 

objecto de estudo. Começamos por estabelecer a relação entre a teoria e a empiria para 

justificar as opções tomadas quanto aos dispositivos teórico e metodológico e à 

tipologia de estudo, como conciliar o estudo intensivo e monográfico com o estudo 

extensivo e comparativo. Identificamos os espaços e os tempos de investigação. 

Descrevemos minuciosamente todo o aparato metodológico, todo o processo de 

investigação, nas suas múltiplas fases. Apresentamos esquemas síntese e figuras que 

dão visibilidade aos processos de recolha e de tratamento de dados (actividades 

exploratórias de análise documental, grelha de categorização de análise de conteúdo), à 

arquitectura da investigação (cruzamento e complementaridade entre o estudo intensivo 

e monográfico e o estudo extensivo e comparativo), à estrutura narrativa comum a todas 

as monografias, à estrutura dos dossiês e, finalmente, à estrutura analítica e narrativa da 

segunda parte desta tese. Deste aparato metodológico salientamos a análise de conteúdo 

do acervo documental dos CLE/CME desenvolvida em duas fases interdependentes e 

complementares: a primeira diz respeito ao estudo intensivo e à análise vertical de cada 

CLE/CME, do qual resultam as breves monografias; a segunda reporta-se ao estudo 

extensivo e à leitura transversal da análise de conteúdo dos onze CLE/CME, que origina 

a apresentação e discussão de dados em função das quatro dimensões de análise, 

correspondentes aos capítulos III, IV, V e VI. 

 

Na segunda parte, «Análise dos 11 CLE/CME da CULT: a dimensão nacional da 

política», integramos o capítulo III, «Do Conselho Local de Educação (CLE) ao 
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Conselho Municipal de Educação (CME): genealogia do processo», o capítulo IV, «Os 

modos de configuração dos CME e os contextos nacional, regional e local», o capítulo 

V, «A mobilização dos CME pelas autarquias» e o capítulo VI, «A mobilização dos 

CME pelos actores locais». Nestes quatro capítulos concretizamos o cruzamento das 

duas lógicas de investigação ─ o estudo intensivo e monográfico e o estudo extensivo e 

comparativo ─ num exercício de comparação em que apresentamos e discutimos os 

dados dos onze CLE/CME e desenvolvemos as respectivas sínteses interpretativas.  

 

No capítulo III trabalhamos a primeira dimensão de análise ─ Do CLE ao CME: 

genealogia dos processos políticos. Estudamos a história dos CLE/CME nas suas várias 

fases e evidenciamos a temporalidade, as continuidades e as descontinuidades dos seus 

processos políticos resultantes das especificidades e das particularidades dos regimes de 

conhecimento e das ordens locais.  

 

No capítulo IV trabalhamos a segunda dimensão de análise ─ Os modos de 

configuração dos CME e os contextos nacional, regional e local. Comparamos as 

diferentes formas de que se revestem os desenhos dos CME, os modos como se 

configuram, tendo por referência a matriz organizacional e funcional do dispositivo 

legal, o Decreto-Lei n.º 7/2003. Escrutinam-se e analisam-se as diferentes estruturas 

organizacionais e funcionais dos CME resultantes dos jogos dos actores, das regras e 

das acções em cada espaço local.  

 

No capítulo V trabalhamos a terceira dimensão de análise ─ A mobilização dos 

CME pelas autarquias. Damos uma atenção especial aos processos de apropriação da 

medida política dos CME pelos actores autárquicos: como operacionalizam e gerem 

estas entidades; como nelas se revêem; como interpretam as relações sociais e políticas 

nelas estabelecidas; como assumem uma determinada concepção de regulação que lhes 

é imposta. Mostramos e demonstramos como uma mesma política provoca formas de 

instrumentação diferenciadas, gera problemas e resultados diversos em cada CME e em 

cada espaço local.  

 

No capítulo VI trabalhamos a quarta dimensão de análise ─ A apropriação dos 

CME pelos actores locais. O nosso interesse dirige-se agora para os processos de 

apropriação da medida política dos CME pelos actores locais, protagonizados pelos 
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representantes das múltiplas entidades e associações existentes em cada concelho, pelas 

direcções dos agrupamentos/escolas secundárias e por outros convidados. Na sequência 

do capítulo anterior analisamos os CME como acção pública dando voz aos actores 

locais, percebendo a complexidade das relações sociais e políticas desenvolvidas no seu 

interior e no seu exterior e o seu significado nos processos de descentralização em cada 

espaço local. 

 

Para encerrar, nas considerações finais, salientamos o papel das sínteses 

interpretativas integradas em cada final de capítulo e consideramos a sua importância ao 

mesmo tempo que o seu valor relativo: dos dados apresentados e discutidos em função 

de cada dimensão de análise retiram-se algumas ideias centrais que representam a 

passagem da interpretação para a inferência, ideias essas que não consideramos 

definitivas. Para além dessas conclusões parcelares, avançamos com algumas 

considerações finais que se prendem com a centralidade da dimensão descritiva na 

nossa tese e com o papel assumido pelos dossiês dos CLE/CME, mas também com os 

dispositivos teórico e metodológico que nos permitem concluir sobre o modo como, no 

processo dos CLE/CME a acção pública é praticada, a regulação é feita e o 

conhecimento é mobilizado. 
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Construindo uma problemática e um objecto de estudo 
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CAPÍTULO I – A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: ACÇÃO 
PÚBLICA, REGULAÇÃO E CONHECIMENTO 

 
  

Tomar como referência a medida política dos CME no contexto da 

descentralização da educação em Portugal e estudá-la na perspectiva de análise das 

políticas públicas significa a concretização de um exercício teórico e metodológico que 

nos informa do modo como se estuda uma política, como se analisa o desenrolar de um 

dado processo político, desde a sua definição à sua execução, dando a conhecer a sua 

complexidade e a sua temporalidade, a sua capacidade de transformar e de alterar o 

rumo da própria política que o originou. Dito de outro modo, a construção do nosso 

objecto de estudo faz-se em torno de uma problemática centrada em três grandes linhas 

analíticas – acção pública, regulação e conhecimento –, que nos esclarecem como se 

estuda uma medida integrada no processo mais amplo da descentralização educativa em 

Portugal. Assumimos a medida política dos CME como um processo de grande 

complexidade, eminentemente social e histórico, em que estão envolvidos múltiplos 

actores posicionados em diferentes níveis e escalas de acção pública (transnacional, 

nacional, local), em diferentes tempos e espaços de construção e de operacionalização 

da política.  

  

Propomos um novo olhar sobre os CME. Até aqui os CME têm sido referenciados 

e estudados, quer pelos autores portugueses que se debruçam sobre as políticas de 

descentralização, quer por alunos de mestrado e de doutoramento no quadro de 

trabalhos académicos em Administração Educacional que tomam como objecto de 

estudo esta organização. Distinguimo-nos destas abordagens, pois estudamos esta 

política pública a partir de três conceitos centrais � acção pública, regulação e 

conhecimento � e é em função desta trilogia analítica que construímos a nossa 

investigação. Olhamos para os CME como uma política pública no domínio da 

descentralização do sistema educativo e entendemo-la como uma acção pública 

multirregulada e com uma forte articulação entre conhecimento e política. Este 

argumento é o fio de condutor de toda a tese e especificamente deste primeiro capítulo 

que dividimos em sessões. Nessas sessões (títulos e subtítulos) apresentamos, 

caracterizamos e articulamos a trilogia analítica, partindo do quadro teórico e da 

literatura de referência do Projecto Knowandpol e do Curso de Formação ─ 
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«Conhecimento, decisão política e acção pública em educação». Assim na primeira 

sessão trabalhamos a análise das políticas como acção pública e estabelecemos a 

ligação entre os conceitos de política e de acção pública; na segunda sessão abordamos 

a regulação das políticas públicas e relacionamos os diferentes modos e espaços de 

regulação da acção pública com os instrumentos de regulação utilizados; na terceira 

sessão analisamos o papel do conhecimento nos processos de regulação; na quarta 

sessão estudamos a descentralização das políticas educativas e a recomposição do 

papel do Estado à luz da nossa trilogia analítica; na quinta sessão, estudos sobre os 

CME fazemos a revisão da investigação que tem sido feita sobre estas entidades; na 

sexta sessão a relação entre o quadro teórico e o dispositivo metodológico 

estabelecemos a ponte com o capítulo seguinte e questionamos como é que o referencial 

estudado influencia a construção dos dispositivos de inquirição e de investigação que 

apresentamos. 

 

1. Análise das políticas como acção pública  
 

A referência à análise das políticas como acção pública começa por ser uma 

indicação genérica da matriz teórica adoptada nesta tese. Independentemente do diálogo 

interdisciplinar que se desenvolva com outras linhas de pesquisa, nomeadamente com a 

história da educação e com a educação comparada, a análise das políticas como acção 

pública representa o eixo estruturante desta investigação. Apresentamos esta perspectiva 

de análise contextualizando historicamente o seu percurso disciplinar e as rupturas com 

as abordagens mais convencionais da análise política. Tal como Comaille, 

questionamos se este percurso resulta de «uma mudança da realidade, de uma mudança 

nas representações da realidade ou de uma mudança da apreensão da realidade pelas 

ciências sociais, pelo enriquecimento dos utensílios de observação e análise» (Comaille, 

2004: 413-414).  

 

Adoptamos uma perspectiva da sociologia da acção pública, o que nos leva a 

resgatar as múltiplas influências do campo da ciência política, da sociologia das 

organizações e da sociologia e a esclarecer as questões centrais à volta do conceito 

polissémico de políticas públicas. Dito de outra forma, o mapeamento da literatura 

coloca-nos perante esquemas analíticos dos modos como se entendem e se estudam as 
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políticas públicas. A sua abordagem possibilita-nos o reconhecimento de utensílios 

teóricos e conceptuais fundamentais que possibilitam avançar para a análise sectorial de 

uma política pública, neste caso de uma medida de política educativa.  

 

1.1. Políticas públicas e acção pública 
 

O que melhor caracteriza a análise das políticas e da acção públicas é o facto de 

abordarmos o Estado a partir da sua «acção» (Duran, 2004: 240-241) e em «concreto» 

(van Zanten, 2004: 24). Esta perspectiva de análise, que associa os termos «política 

pública» e «acção pública», é herdeira de um vasto um debate teórico e metodológico 

protagonizado desde os anos de 1970 até à actualidade pela ciência política e pela 

sociologia1. Lascoumes e Le Galès referem-se à tensão existente entre estas duas 

perspectivas de análise das políticas públicas: de um lado, a perspectiva da ciência 

política que atribui um papel proeminente ao Estado e aos governantes na organização e 

na pilotagem da sociedade; do outro lado, a perspectiva da sociologia que dá uma 

atenção especial à interacção dos indivíduos, às mudanças, aos mecanismos de 

coordenação, à formação dos grupos, ao jogo de normas e aos conflitos. Enquanto que a 

primeira dá primazia às análises de cima para baixo (top down), em que a regulação 

política e as mudanças da sociedade pela política estão estritamente associadas ao 

Estado, a segunda privilegia as análises de baixo para cima (bottom up) e entende a 

regulação política como coordenação da acção colectiva no seio das organizações e das 

redes públicas e privadas (Lascoumes & Le Galès, 2007: 14-15). Ambas referenciam o 

impacto directo que estes olhares têm nas escolhas das problemáticas a investigar2. 

Lascoumes e Le Galès esclarecem os seus pontos de vista da seguinte forma: 

 

                                                 
1 A perspectiva de análise das políticas e da acção pública retoma os grandes paradigmas das ciências 
sociais: da sociologia, da sociologia política, da sociologia do direito, da sociologia das organizações, da 
sociologia dos movimentos sociais, da economia, da história, da sociohistória. (Lascoumes, & Le Galès, 
2007: 8-10).  
 
2 Draelants e Maroy explicitam as áreas de interesse empírico e teórico das perspectivas analíticas que 
estudam o Estado em acção e clarificam a mudança de perspectivas de análise. Enquanto que os estudos 
tradicionais da ciência política se centravam mais nos inputs, nas actividades governamentais e em 
actividades específicas (como a política eleitoral), o escrutínio das políticas públicas passa a analisar o 
Estado através dos seus outputs e por vezes dos seus outcomes. Por output entende-se os actos de 
operacionalização de uma política pública e por outcome os resultados, os efeitos dessa mesma política 
(Draelants & Maroy, 2007: 3-4). 
 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

16 

Sem que seja necessário materializar estas categorias, os termos «política pública» e «acção 
pública» permitem resumir estas duas perspectivas. Contudo dada a reestruturação do Estado 
contemporâneo, a perspectiva mais estado-centrista das políticas públicas apaga-se para dar lugar 
ao que chamamos de sociologia política da acção pública, noção recuperada pela maioria dos 
autores actuais. Tomando em linha de conta uma grande diversidade de actores e de formas de 
mobilização, não se reconhece menos importância à dimensão política e interroga-se sobre a 
recomposição do Estado, um aspecto pouco considerado pela sociologia, nomeadamente em 
França (Lascoumes & Le Galès, 2007: 15). 

 

Esta forma de olhar o político resulta do abandono da crença da centralidade do 

Estado, visão inspirada na primazia concertada entre a acção do Estado, a intervenção 

governamental e as autoridades públicas. Introduz uma perspectiva sociológica e 

construtivista de entender os fundamentos do político, do que se passa no seio das 

sociedades, das suas interacções múltiplas, diversas e complexas que estruturam o 

fundamento político. Neste contexto de mudança analítica Muller identifica uma 

primeira ruptura relativamente aos estudos clássicos, em que os analistas das políticas 

públicas não hesitam em abrir «a caixa negra do Estado»3 questionando-se sobre os seus 

determinantes, mas também sobre o seu funcionamento. Na sua opinião, socializa-se o 

olhar sobre o Estado ultrapassando desta forma as achegas tradicionalmente de cariz 

mais jurídico (Muller, 2000: 190). Refere que esta primeira mudança de perspectiva 

(centrada na observação dos resultados da acção do Estado) ocasiona uma segunda 

ruptura ainda mais importante, na medida em que se põe em causa a imagem 

convencional do «decisor» e o impacto da decisão política na acção pública4. Os estudos 

integrados na análise cognitiva estabelecem «os limites da racionalidade dos sistemas de 

decisão, sublinhando a importância das estruturas cognitivas desses mesmos sistemas e 

os limites da capacidade dos actores em mobilizarem as informações pertinentes» 

(Muller, 2000: 191). Sobre o «momento» da decisão argumenta do seguinte modo: 

 

 

                                                 
3 Muller reconhece na sociologia das organizações a origem desta ruptura decisiva com os estudos 
clássicos sobre o Estado. Na sua perspectiva é graças aos conceitos teóricos e heurísticos deste modelo de 
análise – de actor, de poder, de estratégia … – que a análise das políticas públicas pode abrir a «caixa 
negra do Estado» e interrogar-se sobre os seus determinantes e o seu funcionamento (Muller, 2000: 192). 
 
4 Enquanto que Muller referencia duas grandes rupturas relativamente aos estudos clássicos do Estado e 
das políticas públicas, Lascoumes e Le Galès falam de três rupturas decisivas na análise dessas políticas 
públicas: a ruptura em relação ao voluntarismo político (as investigações demonstraram que não é pelo 
facto de as leis se sucederem que uma política se transforma); a ruptura em relação à unicidade do Estado 
(a sociologia das organizações destronou esta visão mostrando a diversidade dos grupos e das estratégias 
no seio do Estado); a ruptura em relação ao fetiche da decisão (as pesquisas provaram a existência de 
processos contraditórios que se desenvolvem a montante e a jusante da decisão e de como essa mesma 
decisão se dissolve na acção colectiva) (Lascoumes & Le Galès, 2007: 16-17). 
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O «momento» da decisão aparece como um processo esquivo durante o qual os actores de natureza 
diferente (políticos, funcionários, grupos de interesse …) vão participar numa espécie de 
sedimentação progressiva de escolhas (que nunca são dadas à partida), mobilizando de uma forma 
pouco coerente as informações e os dados extraordinariamente heterogéneos (Muller, 2000: 191). 

 

Duran associa o primeiro momento de viragem, relativamente aos estudos 

clássicos, à «crise do Estado providência» ocorrida nos anos de 1970. Argumenta que 

esta crise se fez sentir tanto do ponto de vista económico como político, na medida em 

que a incapacidade de fazer face aos problemas económicos alimentou as dúvidas e as 

incertezas sobre a capacidade política das autoridades públicas gerirem com eficácia os 

seus assuntos. Refere que neste contexto de mudança, marcado pela imagem de um 

Estado frágil e indeciso, se generalizou o interesse pela análise das políticas públicas 

dando origem a estudos marcados pela visão desencantada do Estado (Duran, 2004: 236-

238; Draelants & Maroy, 2007: 1-3). Considera ainda que estes estudos contribuíram 

para um segundo momento de viragem (o lugar do Estado e do poder público são 

relativizados na análise dos processos de decisão) num contexto político económico e 

cultural de mudança ao qual se associam os fenómenos da descentralização, da 

integração europeia e da globalização, factores que contribuíram para impor o peso do 

local e do supranacional em representações que conheciam apenas o nacional. As escalas 

de acção espacial multiplicam-se do topo para a base – da União Europeia, às regiões, 

aos departamentos e às cidades – em que a proliferação das fontes de influência 

ultrapassa o quadro nacional (Lascoumes & Le Galès, 2007: 5). Estes processos não 

correspondem mecanicamente ao enfraquecimento da intervenção do Estado, tal como 

nos recorda Le Galès (2003, 2005), antes à partilha deste papel com múltiplas entidades 

e actores colocados em diferentes escalas de acção pública (Barroso, 2006a: 11), 

correspondendo mais a uma redefinição dos seus modos de acção e ao reequacionamento 

dos seus processos de regulação. Não se trata de reforço nem de retracção mas da 

recomposição do Estado pois, consoante as suas áreas de intervenção, este reorganiza-se 

retirando-se ou reforçando o seu papel, ou mesmo mudando de meios de acção, 

inventando instrumentos menos intervencionistas mas mais eficazes. 

 

Este debate teórico e metodológico em torno da sociologia da acção pública 

afirmou-se progressivamente na Europa a partir dos anos de 1990, como reacção à 

importância dada até então ao papel do Estado, nomeadamente aos modos de governo do 

social (Comaille, 2004: 414, citando Castel, 1995). A partir de então a Análise das 
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Políticas Públicas (APP) revela-se um campo de pesquisa ligado à ciência política, 

afastando-se provavelmente das suas origens mas beneficiando de um questionamento 

mais autónomo. Duran defende que a evolução do conceito de política (policy) 

testemunha essa mudança «impondo-se como uma categoria analítica cujo conteúdo é 

construído pela pesquisa que se demarca da categoria forjada pelos próprios policy 

makers» (Duran, 2004: 240). A afirmação da crescente autonomia da agenda de pesquisa 

das políticas públicas passa, no seu ponto de vista, pelo abandono progressivo do 

conceito de políticas públicas e pela adopção do conceito de acção pública (Duran, 2004: 

240). Comaille sistematiza desta forma a mudança de paradigma: 

 
Face a uma visão monocentrada, hierarquizada e descendente da decisão pública como 
instrumento de um Estado que planifica, que incita e que determina os objectivos e concebe as 
regras, impõe-se progressivamente a ideia de uma acção pública em multi-níveis, implicando uma 
multiplicidade de actores e no seio da qual o Estado não é mais do que um parceiro participante na 
sua co-construção (Comaille, 2004: 415, citando Chevallier, 2003).  
 
 

1.2. Política pública: um conceito polissémico 
 

Deste debate em torno do conceito de política pública retemos a sua natureza 

polissémica «sem uma definição perfeitamente consensual entre os especialistas, mesmo 

que as propostas partilhem traços comuns» (van Zanten, 2004: 24). A mobilização que 

fazemos dos vários conceitos de política e de acção públicas tem uma dupla intenção: 

por um lado, identificar, delimitar e analisar os principais elementos e dimensões de 

uma política pública; por outro, justificar o nosso interesse pela perspectiva de análise 

que associa as políticas públicas à acção pública, abordando autores de referência.  

 

Para Thoening, na linha da abordagem cognitiva, política pública «designa as 

intervenções de uma autoridade investida de um poder público e de legitimidade 

governamental sobre um domínio específico da sociedade ou do território» (Thoening, 

2004: 326). Segundo este autor, essas intervenções expressam-se de formas diversas: 

constituem-se como um conjunto de medidas concretas com um determinado conteúdo; 

traduzem-se em decisões e em contributos; inscrevem-se num «quadro geral de acção» 

(o que permite distinguir uma política pública de medidas isoladas); caracterizam-se 

pelos públicos visados; definem-se pelos fins a atingir, gerando efeitos. Por fim, define 

política pública como um «fenómeno social e político específico, empiricamente 

fundado e analiticamente construído» (Thoening, 2004: 326). 
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Muller reforça esta ideia de que a política pública «não é um dado mas antes um 

construído» (Muller, 2009: 23). Propõe um esquema de análise que realça as dimensões 

cognitivas e normativas das políticas públicas (sem esquecer a organizacional). Afasta-

se dos esquemas «sequenciais» da decisão política5, relativizando a imagem 

convencional do decisor e o impacto da decisão política na acção pública. Na sua 

opinião, as políticas públicas não se confinam aos processos de decisão em que 

participam múltiplos actores, mas estendem-se ao espaço «onde uma dada sociedade 

constrói a sua relação com o mundo» ou, melhor dizendo, aos processos de construção 

de uma interpretação da realidade, das representações de uma dada sociedade «para 

compreender e agir sobre o real tal qual o apercebe» (Muller, 2009: 58). O objecto das 

políticas públicas não é «resolver problemas» mas construir os quadros de interpretação 

do mundo, os referenciais6 que estabelecem uma relação entre as políticas e a 

construção de uma ordem social.  

 

Duran sugere a substituição progressiva do conceito de política pública pela 

categoria analítica de acção pública. Justifica esta mudança pela necessidade de alargar 

o campo de pesquisa da ciência política à sociologia e de automatizar a agenda de 

investigação, libertando-a das ligações às contribuições mais próximas «das esferas do 

poder» (Duran, 2004: 241; 2010: 30-31). Fala de sociologia de acção pública para 

marcar esta mudança, na medida em que o foco da análise teórica e empírica não se 

direcciona unicamente para os objectos tradicionais da ciência política, antes se alarga 

                                                 
5 Muller propõe algumas precauções relativamente à análise sequencial com o objectivo de evitar uma 
visão demasiado simplista das políticas públicas. Em primeiro lugar, refere que a ordem das etapas de 
uma política pode não corresponder ao modelo sequencial e exemplifica: uma decisão pode ser tomada 
sem que o problema seja anteriormente posto; certas etapas podem ser simplesmente omitidas; a 
operacionalização pode começar antes da formalização da decisão. Em segundo lugar, refere que por 
vezes as etapas são difíceis de identificar, como o momento da decisão ou mesmo a fase de aplicação. 
Reconhece utilidade à grelha sequencial pelas questões que esta põe e pelas respostas que fornece, mas 
argumenta que a sua utilização não deve ser mecânica (Muller, 2009: 25-27). No quadro de análise das 
políticas e da acção públicas as críticas aos esquemas sequenciais alertam-nos especialmente para a 
ordem, para a omissão e acumulação de etapas. Este último aspecto interessa-nos especialmente já que a 
decisão política não se restringe a um único momento (convencionalmente entregue ao Estado e à 
Administração Central); a decisão política está presente noutras etapas, nomeadamente na 
operacionalização da política quando os actores locais interpretam e aplicam as orientações políticas 
centrais adaptando-as aos seus contextos e aos seus interesses.  
 
6 Para Muller o referencial de uma política é «constituído por um conjunto de prescrições que dá sentido 
a um programa de acção pública, através da definição dos critérios de escolha e dos modos de designação 
dos objectivos» (Muller, 2004b: 371). Abarca um processo cognitivo de diagnóstico e compreensão do 
real (limitando a sua complexidade) e um processo prescritivo de acção sobre esse mesmo real. O 
referencial, enquanto estrutura de sentido, articula quatro níveis de percepção do mundo (distintos, mas 
interligados): os valores, as normas, os algoritmos e as imagens. 
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para «o que se passa no seio das sociedades, nas suas interacções múltiplas, diversas e 

complexas, que as estruturam» (Comaille, 2004: 414). Neste contexto de análise define 

assim política pública: 

 

(…) o produto de um processo social, que se desenrola num tempo determinado, no interior de um 
quadro institucional que limita o tipo e o nível dos recursos disponíveis através de esquemas 
interpretativos e de escolha de valores que definem a natureza dos problemas políticos colocados e 
as orientações da acção (van Zanten, 2004: 26, citando Duran, 1990: 240; ver também Barroso, 
2006a: 11). 

 

Nesta perspectiva de análise a construção do objecto de estudo ultrapassa o campo 

de investigação da decisão política e alarga-se a outras dimensões da acção pública. 

Delvaux referencia as dimensões que caracterizam a acção pública, pondo em evidência 

«a multiplicidade e a diversidade dos actores, o carácter compósito do actor público, a 

mitigação das relações hierárquicas entre actores, a relativização do impacto da tomada 

de decisão política, a não linearidade dos processos, assim como a fragmentação e a 

flexibilidade da acção» (Delvaux, 2007: 88). Explica como a perspectiva da acção 

pública altera o esquema de análise das políticas públicas: como se abandona a visão 

centralizada do Estado; como se substitui um contributo hierárquico e descendente por 

uma visão multipolar e estratificada; como se presta atenção à multiplicidade e à 

complexidade dos actores públicos e privados colocados em diferentes escalas de acção 

pública; como a descentralização, a integração europeia e a globalização contribuíram 

para impor o peso do local e do supranacional em representações anteriormente 

reservadas ao nacional; como se relativiza o impacto da decisão política; como se olha 

para a participação dos actores nos processos políticos; como se entende a fragmentação 

e a flexibilidade da acção; como se estudam os processos regulação; como se analisam 

as relações entre o conhecimento e a política7 (Delvaux, 2007: 61-88). 

 

Lascoumes e Le Galès propõem um modelo de análise para o estudo da acção 

pública (esquematizado no pentágono das políticas públicas) em que articulam os cinco 

elementos que consideram estruturantes de uma política pública8: os actores, as 

                                                 
7 Delvaux justifica este interesse teórico e heurístico pelo facto de considerar que, quanto mais os 
processos políticos são marcados pela sua não linearidade e pela sua complexidade, mais os actores que 
neles participam transportam consigo conhecimentos diversos que penetram nesses processos por canais 
diversos (Delvaux, 2007: 61-88). 
 
8 Segundo Lascoumes e Le Galès, uma política pública compreende cinco elementos (que se interligam 
entre si, conforme o esquema proposto pelo pentágono das políticas públicas): os actores, as 
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representações, as instituições, os processos e os resultados. Este esquema sistematiza 

os focos de interesse teórico e heurístico da análise das políticas e da acção públicas, 

dando especial importância à observação precisa dos programas e das burocracias em 

acção, ao contributo sectorial da política, à análise fina dos actores e dos sistemas de 

acção e ao estudo das diferentes sequências da acção pública (com os seus sistemas de 

actores, as suas dinâmicas e os seus paradoxos) (Lascoumes & Le Galès, 2007: 12-13). 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. O pentágono das políticas públicas (adaptado de Lascoumes & Le Galès, 2007:13). 

 

Nesta proposta de análise estes dois autores insistem na ligação entre o político e 

o social e defendem uma abordagem em que se associam estas duas entradas, marcando 

a necessidade de se estudarem as articulações entre a regulação social e a regulação 

política, entre o que é governado pelas políticas públicas e o que não é; entendem as 

políticas públicas como hipóteses de trabalho no sentido de não serem programas 

estritos e racionais, mas experiências a observar (marcadas pela incerteza e pelos jogos 

dos actores), puzzles a resolver aquando da sua implementação. Referem o seguinte: 

 
 
 

                                                                                                                                               
representações, as instituições, os processos e os resultados. Os actores individuais ou colectivos são 
dotados de recursos, de certa autonomia, de estratégias e têm a capacidade de fazer escolhas conforme os 
seus interesses materiais e/ou simbólicos. As representações são os quadros cognitivos e normativos que 
dão sentido às acções, as condicionam mas também as reflectem. As instituições são as normas, regras 
rotinas, procedimentos que governam as interacções. Os processos são as formas de interacção e de 
reorganização ao longo do tempo que dão conta das múltiplas actividades de mobilização dos actores 
individuais e colectivos. Os resultados, os outputs são as consequências, os efeitos da acção pública 
(Lascoumes & Le Galès, 2007: 13). 

Actores 

Instituições 

Resultados Processos 

Representações 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

22 

(…) a acção pública contribui para a mudança social, para resolver conflitos, para ajustamentos 
entre diferentes grupos de interesses, mas visa igualmente atribuir recursos, criar ou compensar as 
desigualdades. A interacção, mais ou menos bem organizada, entre autoridades públicas e actores 
sociais é central para as políticas públicas. Não reivindicamos que a sociedade é necessariamente 
estruturada pela política, mas acreditamos que o é em parte, através das políticas públicas 
(Lascoumes & Le Galès, 2007: 17). 

 

Hassenteufel (2008), na linha analítica dos autores anteriores, congrega os 

elementos de uma política pública em três componentes principais: os fundamentos da 

política (o motivo da sua existência); os seus instrumentos de acção (que possibilitam a 

acção dos actores); o seu público (sobre o qual a acção pública incide os seus efeitos). 

Considera que estes componentes correspondem às três sequências-chave de uma 

política pública: «a definição da agenda sobre os quais agir, a adopção das decisões e, 

finalmente, a operacionalização concreta destas decisões» (Hassenteufel, 2008: 9). Este 

autor perspectiva ainda o trabalho do analista atribuindo-lhe várias tarefas: a primeira, 

que consiste em dar visibilidade aos fundamentos cognitivos de uma política pública e 

descobrir o «porquê da acção pública?»; a segunda, que identifica e analisa os 

instrumentos de acção pública (que fazem a ligação entre a orientação da política e a 

materialização resultante da sua aplicação) e que pretende saber «como agem os 

actores?»; a terceira, que analisa os processos de operacionalização da política (na qual 

se integra a identificação e o estudo dos actores visados e implicados na política) e 

averigua «quais são os efeitos da acção pública?» (Hassenteufel, 2008: 9). 

 

Desta leitura sistematizada de alguns dos autores de referência na análise das 

políticas como acção pública retemos alguns aspectos que consideramos estruturantes 

para o enquadramento teórico da nossa tese. 

 

Em primeiro lugar, o significado teórico e empírico das rupturas experimentadas 

por esta perspectiva analítica ou como a mudança dos objectos empíricos contribuíram 

para a mudança dos objectos de investigação. O abandono da crença da centralidade do 

Estado e a relativização do impacto da decisão política na acção pública alteram o 

esquema de análise das políticas públicas, pondo em evidência os diferentes elementos e 

dimensões da acção pública9. Significa que esta «não pode ficar confinada, por isso, ao 

                                                 
9 Quando se fala de elementos e de dimensões das políticas e da acção públicas, percebemos que se trata 
de diferentes versões da mesma perspectiva de análise. Existe mesmo uma relação estreita entre uns e as 
outras, sendo difícil precisar onde acabam os primeiros e começam as segundas. Em Hassenteufel 
entendemos perfeitamente esta ligação, quando refere que os componentes (elementos) de uma política 
correspondem às três sequências-chave (dimensões) dessa mesma política (Hassenteufel, 2008: 8-10). 
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estudo de certas dimensões dos seus processos de concepção e de execução e dos efeitos 

que determinam» (Barroso, 2006a: 12), antes deve abarcar «os quadros globais 

permitindo integrar, ao mesmo tempo: o estudo das ideias e dos valores que orientam a 

tomada de decisão; a autoridade e o poder dos actores implicados; as consequências das 

acções para os seus beneficiários e para a sociedade em geral» (Barroso, 2006a: 12, 

citando van Zanten, 2004: 24).  

 

Em segundo lugar, o campo de interesse teórico e heurístico alarga-se ao que se 

passa a montante e a jusante da decisão política, principalmente ao que se passa nos 

processos de operacionalização e de apropriação da política. «Apanhar» a acção pública 

«por baixo» significa, antes de mais, observar e analisar o que se vive no seio das 

sociedades, nas suas interacções múltiplas, complexas e diversas. São as formas e os 

impactos dos processos de apropriação de uma política nas ordens locais que nos dão 

conta das mudanças que a acção pública se propõe introduzir e nos transmitem a 

dimensão das lógicas da recomposição do Estado e dos seus novos modos de 

regulação. Essas mudanças jogam-se na articulação entre a regulação social e a 

regulação política: «A regulação política é, por conseguinte, submetida a um desafio 

permanente, o de conciliar a construção de uma ordem política legítima e de contribuir 

para a construção de uma ordem social … forçosamente complexa e contraditória» 

(Lascoumes & Le Galès, 2007: 18, citando Jobert, 1999: 125). 

 

Em terceiro lugar, a presença marcante da dimensão histórica das políticas e da 

acção públicas quando se referencia a génese e a evolução de uma política, quando se 

explicam as transformações do Estado nas sociedades contemporâneas, a sua 

recomposição e os seus novos modos de regulação, ou mesmo quando se argumentam 

as rupturas analíticas e as mudanças nas formas de entender a intervenção estatal. Dito 

de outro modo, quando se estuda uma política percebemos como a questão da 

historicidade tem um lugar especial. As análises de longa duração (desenvolvidas por 

muitos dos trabalhos da sociohistória das políticas públicas) permitem perceber e 

especificar o que muda e o que permanece na acção do Estado; ajudam a quebrar o hiato 

entre o passado e o presente de uma política pública mas também a ultrapassar algumas 

questões disciplinares entre a história e as outras ciências sociais (Hassenteufel, 2008: 

13-14, citando Laborier & Trom, 2003). 
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2. Regulação das políticas públicas  
 

Estudar a política como acção pública significa entender como se jogam e se 

articulam os processos de regulação, como a acção pública é regulada através de vários 

actores. A regulação é entendida como uma função primordial para a manutenção do 

equilíbrio de qualquer sistema físico ou social. Permite a esse sistema, através dos seus 

órgãos reguladores, identificar problemas, analisar e processar informações e avançar 

com orientações e ordens para serem executadas. O potencial explicativo desta 

abordagem sobre sistemas físicos e biológicos ignora a dimensão estratégica e a 

imprevisibilidade do comportamento humano. Por conseguinte, a sua base 

argumentativa, ao ser aplicada aos sistemas sociais, deve ter em conta a complexidade e 

a conflitualidade da actividade dos homens, já que a regulação social não se opera por 

mecanismos automáticos mas por jogos entre actores: «Não são os homens que são 

regulados e estruturados, mas os jogos que lhes são oferecidos» (Barroso, 2005a: 66, 

citando Crozier & Friedberg, 1977: 244).  

  

Neste contexto, entendemos por regulação «a coordenação da acção colectiva 

indispensável à atribuição de valores numa sociedade» e por regulação da educação «o 

conjunto de dispositivos e procedimentos que, numa determinada sociedade, moldam a 

provisão colectiva e institucionalizada da acção educativa em função dos valores 

societais dominantes» (Afonso, N., 2005: 34).  

 

A regulação social é complexa e híbrida e resulta do equilíbrio dinâmico de 

sistemas instáveis, de uma constante definição e interpretação da regra consoante os 

interesses particulares dos componentes do grupo e o interesse geral do mesmo (Afonso, 

N., 2005, 66, citando Bauby, 2002: 15): não pressupõe a ideia de uma ordem imposta 

por um actor central. Também não sobrevaloriza o controlo (Delvaux, 2007: 77, citando 

Jobert, 1998: 122; Commaille & Jobert, 1998: 122), antes se assume como uma 

regulação multipolar marcada pela multiplicação dos níveis de acção onde participam 

actores diversos, com interesses divergentes, senão mesmo antagónicos (Commaille, 

2004: 416; consultar também Mangez, 2001). Deixa transparecer o conflito, os 

antagonismos e as discórdias, «esta actividade de regulação social não é forçosamente 

consensual e pode-se afirmar através de compromissos entre grupos rivais, esclarecidos 
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seja pelo conflito, seja pelo contrato, ou até pelo consenso» (Delvaux, 2007: 77, citando 

Pollet, 1998: 329).  

 

Concebido desta forma, o conceito de regulação abre-nos um campo de análise 

teórica e empírica que nos permite apreender outros dispositivos para além da lei e de 

outras instâncias que contribuem para «ordenar» a sociedade. Por um lado, ajuda-nos a 

entender o Estado pela sua acção; por outro, desenvolve uma análise mais fina e 

concentra-se na acção do Estado através dos seus instrumentos de acção pública. Dito 

de outro modo, permite-nos analisar as regras e os seus efeitos mas também os seus 

processos de construção e de mudança. Reynaud (1993) transmite-nos essa ideia de que 

a regulação não significa o estabelecimento ou a manutenção da ordem mas antes a 

operação conjunta de criação, de destruição e de renovação dos elos sociais. Fala de 

uma regulação conjunta resultante do encontro entre duas regulações: uma vertical, de 

controlo assente nas regras formais promulgadas pelo poder político; outra autónoma, 

horizontal, feita dos «jogos dos actores» das regras informais (Delvaux, 2007: 77-78, 

citando Reynaud 1993). 

 

Barroso associa-se aos trabalhos de Reynaud para descrever dois fenómenos 

diferenciados de regulação (mas interdependentes): (1.º) a criação e a aplicação das 

regras que orientam os actores e (2.º) a apropriação e a transformação que os actores 

fazem dessas mesmas regras. No primeiro caso estamos perante uma regulação 

institucional, normativa e de controlo10, definida como «o conjunto de acções decididas 

e executadas por uma instância (governo, hierarquia de uma organização) para orientar 

as acções e as interacções dos actores sobre os quais detém uma certa autoridade» 

(Barroso, 2006a: 13, citando Maroy & Dupriez, 2000). Subjacentes a esta definição de 

regulação enquadram-se as dimensões de coordenação, controlo e influência de uma 

autoridade legítima (no domínio da economia, como no da educação). No segundo caso 

estamos perante uma regulação situacional, activa e autónoma11, como um processo 

dinâmico de produção de «regras do jogo» que abrange a definição de normas «que 
                                                 
10 A regulação de controlo é entendida como um modelo vertical, expressão de administração burocrática, 
baseada na impessoalidade e na formalidade, caracterizada pela «regulação voluntária dos 
comportamentos, através da regra e da lei» (Afonso, N.,: 74, citando Friedberg, 1995: 9). 
 
11 A regulação autónoma é entendida como um modelo horizontal e difuso, baseado em mecanismos de 
«ajustamento mútuo [resultante] dos exercícios multilaterais de influência e poder, incluindo negociação» 
em que estão implicados uma pluralidade de actores (Afonso, N., 2006: 74, citando Lindblom, 1990: 240-
241). 
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orientam o funcionamento do sistema, mas também, o seu (re)ajustamento provocado 

pela diversidade de estratégias e de acções dos vários actores em função dessas mesmas 

regras» (Barroso, 2006a: 13, citando Reynaud, 1997, 2003). 

 

2.1. Escalas de regulação: transnacional, nacional e local 

 

«Não é mais possível restringir os espaços nacionais de políticas públicas, [pois] 

toda a política pública se inscreve em interacções que ultrapassam o simples quadro 

nacional» (Hassenteufel, 2008: 18). Esta afirmação ajuda-nos a introduzir a ideia de que 

a construção e a coordenação das políticas e a acção educativa não se resumem, nem se 

restringem à escala nacional, antes se alargam às escalas transnacional e local. Ou seja, 

as principais mudanças nos processos de regulação das políticas públicas em educação 

desenvolvem-se em três escalas de regulação complementares – transnacional, nacional 

e local – na medida em que se partilham recursos e processos em espaços infra e supra 

nacionais. Interessa identificar as origens e os efeitos destes processos de regulação e, 

principalmente, perceber o dinamismo e a complexidade destas mudanças de escala 

muito para além das transferências, dos deslocamentos de competências entre a Europa, 

os estados nacionais, as regiões e as autarquias no que possam significar de modificação 

na regulação da acção pública em educação. 

 

Para Barroso, a regulação do sistema educativo deve ser entendida como um 

processo complexo «que resulta mais da regulação das regulações, do que do controlo 

directo da aplicação de uma regra sobre a acção dos “regulados”» (Barroso, 2003: 40). 

Na sua opinião, mais do que regulação devemos falar de uma multirregulação, já que 

muitas das acções que garantem o funcionamento do sistema educativo são constituídas 

por configurações de regulações que muitas vezes se anulam entre si ou, pelo menos, se 

afastam da sua intenção (princípios, objectivos, processos e resultados). Os estudos 

comparados de carácter internacional sobre os modos de regulação estatal, no domínio 

da educação, dão disso conta, assim como evidenciam a existência de aspectos comuns 

nos novos modos de regulação política no campo educativo12; Barroso fala ainda dos 

                                                 
12 Referimo-nos ao Projecto Reguleducnetwork – «Mudanças nos modos de regulação e produção social 
das desigualdades nos sistemas educativos: uma comparação europeia» em que se envolveram cinco 
países europeus: Bélgica (só a comunidade francesa) França, Hungria, Portugal e Reino Unido (só 
Inglaterra) e do qual resultaram cinco relatórios sobre a evolução dos modos de regulação institucional 
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efeitos operados nos três níveis de regulação (transnacional, nacional e local) e refere-se 

ao efeito de contaminação patente na transferência de conceitos, de políticas e de 

medidas operacionalizadas em diferentes países, resultantes tanto da europeização, 

como da mundialização.  

 

Segundo este autor, as alterações nos modos de regulação fazem-se sentir, em 

Portugal (como noutros países) pelo efeito da regulação transnacional, mas também das 

mutações políticas e sociais internas. Neste contexto, analisa as políticas de 

reestruturação do serviço público de educação (orientadas para a alteração dos modos de 

regulação estatal) nas perspectivas diacrónica e sincrónica. Por um lado (perspectiva 

diacrónica), considera que a situação actual no domínio da regulação nacional é o 

resultado de «um processo de sedimentação normativa» em que se sobrepõem novas 

regras, orientações e reformas às práticas e estruturas antigas que acabam por 

permanecer, ainda que «travestidas» (Barroso, 2006b: 53). Por outro (perspectiva 

sincrónica), realça a introdução de discursos e práticas descentralizadoras no sistema 

educativo, tanto por via de regulação transnacional como pelas mudanças históricas na 

sociedade portuguesa. Desta sobreposição de diferentes lógicas, discursos e práticas 

resultam políticas educativas de carácter ambíguo e compósito, caracterizadas pelo seu 

hibridismo. Barroso cita Popkewitz para esclarecer a utilização deste conceito, no 

sentido de sublinhar os aspectos plurais e mistos das reformas educativas e marcar os 

novos modos de as entender e de as analisar: 

 

                                                                                                                                               
(nos quais se incluiu a descentralização) e das políticas de igualdade de oportunidades em cada um dos 
países e um relatório síntese de análise comparativa das convergências e das divergências. Com a 
comparação do desenvolvimento da regulação das políticas públicas na educação secundária nestes países 
pretendeu-se analisar o impacto das transformações na organização local da escolarização, «incluindo o 
modo como os actores locais intervêm no processo de reprodução e produção das desigualdades e da 
segregação escolares» (Barroso, 2006a: 28). O trabalho desenvolvido em Portugal teve a coordenação de 
João Barroso e abrangeu vários estudos empíricos dos quais salientamos «A intervenção do município na 
regulação local da educação» (Pinhal, 2006: 100-128). Pinhal, na sequência da investigação desenvolvida 
no âmbito do seu doutoramento, centrou a atenção nas funções e nas actividades de um município da área 
metropolitana de Lisboa, no sentido de esclarecer como uma estrutura da administração descentralizada 
actua no processo de regulação institucional do sistema educativo ao nível local. As suas conclusões 
levam-no a identificar algumas características dos modos de regulação institucional dos municípios: a) 
«uma regulação local centralmente condicionada» (as autarquias como operadores locais das normas 
centrais, salientando-se as peculiaridades destes processos); b) «uma regulação educativa nas margens 
das escolas» (as autarquias desenvolvem a sua intervenção na regulação do sistema educativo na base da 
negociação, no «jogo político» entre o central e o local, rejeitando de um modo geral a intromissão na 
gestão da escola); c) «uma regulação informal difusa» (a autarquia como uma instância de regulação 
intermédia, com uma crescente intervenção no campo educativo pelo o exercício das «não-
competências») (Pinhal, 2006: 125-128). 
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Esta ideia de sobreposição ou hibridismo no modo como são concebidas e vistas as reformas 
educativas obriga a repensar as concepções binárias, emergentes no século XIX, de 
estado/sociedade (sociedade civil), centralização/descentralização, objectivo/subjectivo e 
global/local que guiaram as análises dos programas liberais e de esquerda de reforma (Barroso, 
2006b: 54, citando Popkewitz, 2000: 172).  

 

Esse hibridismo tanto se manifesta na relação entre países (na forma como 

estabelece a relação directa entre a globalização e a regionalização como algo 

complexo, múltiplo, contingente e não linear) como também no mesmo país (no modo 

como se associam regulações provenientes de modelos diferentes). Podemos falar no 

caso português da coexistência de modos de regulação aparentemente contraditórios: 

desenvolvem-se estratégias e práticas de controlo próprias de uma regulação burocrática 

e centralizada, a par da promoção da descentralização e da autonomia institucional, 

características dos processos de auto-regulação pelo mercado (Barroso, 2006b: 54, 

citando Amaral & Magalhães, 2001).  

 

Neste contexto de análise, entendemos por regulação transnacional «o conjunto de 

normas, discursos e instrumentos (procedimentos, técnicas, materiais diversos, etc.) que 

são produzidos e circulam nos fóruns de decisão e nas consultas internacionais no 

domínio da educação, e que são tomados pelos políticos e funcionários ou especialistas 

nacionais como “obrigação” ou “legitimação” para adoptarem ou proporem decisões ao 

nível do funcionamento do sistema educativo» (Barroso, 2006b: 44-45). Segundo 

Barroso, este nível de regulação parte frequentemente dos países centrais e estende-se 

aos países periféricos e semiperiféricos, num quadro de dependências e de 

constrangimentos de vária natureza que se integram nos chamados «efeitos da 

globalização». Também resulta da acção de estruturas supranacionais – União Europeia 

(UE) – que mesmo não assumindo um poder de decisão em matéria educativa têm uma 

intervenção marcante no controlo e na coordenação das políticas através das regras e 

dos financiamentos. Lascoumes e Le Galès (2007) referem esta regulação transnacional 

como a governança europeia13, em que nas últimas décadas «a União Europeia 

                                                 
13 Lascoumes e Le Galès entendem por governança europeia «um sistema político original que tem três 
traços principais: a interpenetração de diferentes níveis de governação (Parlamento, Conferências 
intergovernamentais, Comissão); a diversidade de actores e interesses organizados não estatais (mais ou 
menos estruturados em redes); um conjunto de instâncias e de práticas de negociação produzindo acordos 
que se impõem aos membros. A União Europeia tornou-se uma «polity». A Comissão Europeia e o 
Parlamento jogam um papel de empreendedores políticos e criam a aliança com os Estados e os actores 
não estatais. Assim fazendo, a Comissão contribui para a organização progressiva de um sistema político 
transnacional (Lascoumes & Le Galès, 2007: 22-23). 
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produziu, de forma original e gradual, políticas públicas, normas e procedimentos 

adequados aos seus Estados-membros» (Lascoumes & Le Galès, 2007: 23). 

 

Através dos fundos estruturais são as políticas públicas que se europeízam e se 

regionalizam em diferentes escalas de acção pública: «assistimos à afirmação de uma 

política regional europeia, baseada na concessão de fundos estruturais e cujo objectivo é 

lutar contra as desigualdades territoriais no interior da UE a fim de garantir a sua 

“coesão económica e social”» (Hassenteufel, 2008: 17). Nóvoa, a propósito da 

regulação transnacional à escala europeia, refere o seguinte: 

 

O meu argumento é o de que a Europa funciona como um ideal regulatório que tem tendência a 
influenciar, e até a organizar, as políticas nacionais. Parece-me óbvio que a «homogeneização» 
não acontecerá. O debate acerca da diversidade dos sistemas educativos nacionais é quase uma 
tautologia, ainda que tal não acabe com algumas tendências no sentido da definição de metas 
comuns, estratégias semelhantes e, por isso mesmo, políticas idênticas. (…) A complexidade do 
debate reclama a utilização de outras abordagens e instrumentos conceptuais. É inútil reproduzir 
distinções e dicotomias que são incapazes de gerar novos entendimentos. Devemos evitar 
considerar estas questões como se se tratasse de um conflito entre os «estados nacionais» e as 
«Instituições europeias». Não se trata de um jogo de soma zero no qual a atribuição de mais 
poderes à «Europa» resulta automaticamente no enfraquecimento do «Estado-nação», ou vice-
versa; esta concepção aritmética do poder está completamente errada (Nóvoa, 2002: 133-134). 

 

 

Há também outras formas mais subtis e informais de se exercer esta regulação 

transnacional. Podemos referir os programas de cooperação, apoio, investigação e 

desenvolvimento com origem em diferentes organismos internacionais (Banco Mundial, 

OCDE, UNESCO, UE, Conselho da Europa …). Estes programas surgem como 

exemplos (com diagnósticos, metodologias, soluções próprias) a que recorrem os 

especialistas dos diferentes países no sentido de encontrarem soluções para os diversos 

problemas. Assiste-se à contaminação de conceitos, de políticas postas em prática em 

diferentes países, explicável na opinião de Walford, pela intervenção de funcionários, de 

membros de governo e de educadores que importam um modelo educativo de um 

determinado país e o aplicam ao seu próprio sistema (Barroso, 2006b: 46, citando 

Walford, 2001). Schriewer considera que o «sucesso» deste «empréstimo de políticas 

públicas» se deve à externalização, à «difusão global de modelos transnacionais e 

estandardizados do desenvolvimento e da educação» (Schriewer, 2001: 20). 
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O conceito de externalização, por seu turno, privilegia o papel dos receptores. Este conceito está 
enraizado numa teoria de processos de modernização da sociedade, no âmbito da qual se verificou 
a formação de um sistema educativo complementar ao processo de diferenciação e consolidação 
de outros sistemas funcionais da sociedade. (…) O conceito de externalização convida, portanto, a 
que se coloque no centro da atenção analítica a recepção interpretativa e a transformação das 
circunstâncias internacionais, dos corpos de conhecimento e dos modelos educacionais nos 
discursos sobre educação em diferentes contextos sociais (Schriewer, 2001: 20-21). 

 
Segundo Ball, esta contaminação e este «empréstimo», apesar de por vezes 

significarem um exercício retórico de legitimação política, outras vezes traduzem uma 

real convergência de finalidades políticas mais amplas (Barroso, 2006b: 47, citando 

Ball, 1998; consultar Charlot, 2007, 132-135). Vários estudos comparados de âmbito 

internacional, desenvolvidos na perspectiva das políticas públicas, põem em evidência 

essa convergência na alteração dos modos de regulação dos vários sistemas educativos à 

escala transnacional, influência externa sentida mais na tomada de decisão e no controlo 

da sua concretização do que propriamente na imposição de modelos e de soluções 

comuns14. Barroso (2006a) e Derouet (2002) dão-nos o exemplo dos estudos 

comparados sobre a intervenção da OCDE nos países do centro e do leste da Europa. 

Referem-se às políticas de descentralização reiteradas pelas organizações internacionais, 

como o Banco Mundial e o FMI, e reconhecem tratar-se de uma problemática 

internacional.  

 

                                                 
14 Referimo-nos a vários estudos comparados desenvolvidos em países europeus e nos países da OCDE. 
Em primeiro lugar, indicamos um conjunto de estudos comparativos divulgados no primeiro número da 
Revue Internationale de Sociologie de L’Éducation - Éducation et Société (1998) dedicados à Educação, 
ao Estado e ao Local, reflexões sobre os problemas postos pela pilotagem da acção pública e a 
recomposição do Estado: «por um lado, a transformação das formas de controlo estatal não significa o seu 
enfraquecimento, por outro, um movimento de centralização acompanha muitas vezes um movimento de 
descentralização» (van Haecht, 1998: 40). Em segundo lugar, referenciamos o Projecto 
Reguleducnetwork – «Changes in regulation modes and social production of inequalities in education 
systems: a European comparison» (2002) (anteriormente abordado) e que abrangeu a temática da 
descentralização. Em terceiro lugar, indicamos os estudos dirigidos por Bajomi & Derouet (2002) sobre 
«La décentralisation de l’éducation dans six pays autrefois communistes» em que participaram seis países 
– Hungria, Polónia, Letónia, Roménia, Rússia, República Checa, dos quais resultaram várias abordagens 
sobre a descentralização e o poder do Estado nesses países e a influência das organizações internacionais 
em todos esses processos. Em quarto lugar, aludimos aos estudos comparados que envolveram trinta e 
nove países da OCDE e alguns países emergentes em que participou Mons, sob a designação de 
«Décentralisation en éducation, équité et efficacité des systèmes éducatifs: l’éclairage international du 
programme d’évaluation PISA-OCDE», dos quais resultaram elementos reflexivos sobre a generalização 
das políticas de descentralização na OCDE e as várias tipologias existentes. Estes estudos e outros 
desenvolvidos por Mons (2007) com base na avaliação das performances escolares dos alunos (PISA) 
mostram que o bom desempenho destes não passa por um «esquema totalmente descentralizado ou, ao 
contrário, rigorosamente unificado. Só uma articulação complexa de atribuições geradas pelo governo 
central e de funções delegadas aos actores locais permite atingir os melhores resultados» (Mons, 2007: 
80). 
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Estes sistemas de multirregulação funcionam em diferentes níveis, espaços e 

instâncias (de regulação) das políticas e da acção públicas na educação. Enquadram-se 

nos processos de recomposição do Estado em que a reestruturação dos modos de 

intervenção estatal se processa em diferentes escalas. As mudanças que se operaram nos 

modos de governar a educação fazem-se em espaços de regulação transnacional, 

nacional e local. Como nos lembram Lascoumes e Le Galès (2007: 5), a multiplicação 

das fontes de influência (que ultrapassam o quadro nacional) não significa 

mecanicamente o enfraquecimento da intervenção do Estado, mas antes a sua 

recomposição e o reequacionamento dos seus processos de regulação. Nesta perspectiva 

de análise entendemos por regulação nacional «o modo como as autoridades públicas 

(neste caso o Estado e a sua Administração) exercem a coordenação, o controlo e a 

influência sobre o sistema educativo, orientando, através de normas, injunções e 

constrangimentos o contexto da acção dos diferentes actores sociais e seus resultados» 

(Barroso, 2006b: 50). 

 

2.2. Instrumentação da acção pública 
 

Os instrumentos de regulação da acção pública são, desde há muito, fonte de 

interesse da sociologia política, principalmente dos autores que trabalham as tecnologias 

de governo. Mas a sua abordagem tem sido feita mais numa perspectiva funcionalista, 

no sentido de se considerar a escolha dos instrumentos de regulação e o seu modo 

operatório como questões técnicas ou então como tema lateral relativamente a outras 

variáveis como «as instituições, os interesses dos actores ou as suas crenças» 

(Lascoumes & Le Galès, 2004a: 11, citando Sabatier, 2000). Lascoumes e Le Galès, na 

linha dos estudos da acção pública e do Estado desenvolvidos por Weber15 e por 

Foucault16, e no seguimento das abordagens de outras áreas disciplinares17, propõem-

                                                 
15 Max Weber, na sua análise das formas de exercício de poder, sublinhou a importância dos dispositivos 
no desenvolvimento das sociedades capitalistas e automatizou as tecnologias de governo relativamente às 
teorias clássicas, orientadas para a soberania e legitimidade dos governantes. Neste contexto de análise, 
Lascoumes & Le Galès consideram que Weber foi o autor da «primeira problematização do papel dos 
instrumentos de acção pública, encarando-os como técnicas de dominação» (Lascoumes & Le Galès, 
2004a: 16). 
 
16 Michel Foucault retomou a análise de Weber e sublinhou a importância do que chamou «processos 
técnicos» do poder. Propõe o programa de estudos da governamentalidade para trabalhar «por um lado, as 
formas racionais, os processos técnicos, as instrumentações através das quais ela [governamentalidade] se 
exerce. e por outro as entradas estratégicas que tornam instáveis e reversíveis as relações de poder que 
elas devem assegurar» (Lascoumes & Le Galès, 2004a: 17, citando Foucault, 1994). Segundo Foucault, a 
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nos a entrada pelos instrumentos e pela instrumentação da acção pública no sentido de 

analisarmos e compreendermos as razões que levaram à escolha de um determinado 

instrumento e não de outro, mas também de averiguarmos e de compreendermos os 

efeitos produzidos por essa mesma escolha. Esta abordagem teórica permite-nos 

ultrapassar a perspectiva dos instrumentos de acção pública como «caixa de utensílios» 

das políticas públicas (perspectiva funcionalista) e avançar para a análise política desses 

mesmos instrumentos como reveladores dos processos de recomposição do Estado.  

 

Esta forma de entender os instrumentos de regulação tanto decorre de uma 

mudança da realidade, das alterações experimentadas pelo Estado contemporâneo nas 

últimas décadas, como das alterações das formas de apreender e de analisar essa mesma 

realidade no que diz respeito aos campos teóricos e metodológicos. Dito de outro modo, 

a perspectiva de análise proposta pelos autores da obra Gouverner par les instruments 

orienta para «uma problematização particular da entrada, na medida em que hierarquiza 

as variáveis e pode até induzir a um sistema explicativo» (Lascoumes & Le Galès, 

2004a: 33; consultar Estèbe, 2004); pode contribuir desta forma para compreender os 

«novos instrumentos»18 como modos de governar uma sociedade complexa e 

fragmentada em que o Estado assume cada vez mais o seu papel de regulador da acção 

                                                                                                                                               
questão central não reside tanto na natureza do Estado (democrático ou autoritário), mas mais no processo 
de «estatização da sociedade, o mesmo será dizer, do desenvolvimento de dispositivos concretos, de 
práticas que funcionem mais pela disciplina do que pelo constrangimento e enquadrem as acções e as 
representações de todos os actores sociais» (Lascoumes & Le Galès, 2004a: 17). Contrariamente à 
perspectiva tradicional de um poder descendente, autoritário e punitivo, Foucault propõe uma concepção 
disciplinar baseada em técnicas específicas de enquadramento dos indivíduos, que permita à distância 
controlar e vigiar as condutas. É por esta razão que Lascoumes e Le Galès entendem que a 
instrumentação está no centro da governamentalidade.  
 
17 Para a construção da perspectiva de análise dos instrumentos e da instrumentação da acção pública, 
Lascoumes e Le Galès (2004a: 13-16) mobilizam muitos dos estudos desenvolvidos em diferentes áreas 
disciplinares de autores que se interessaram pela entrada teórica dos instrumentos e da instrumentação, 
nomeadamente na história (Elias, 1985), na sociologia das ciências (Callon & Latour, 1988), nas ciências 
da gestão (Weick, 1979; Berry, 1983; Moisdon, 1997; Maugeri, 2000; Tripier, 2003), na sociologia do 
trabalho (Pillon & Vatin, 2003; Dodier, 1995) e na sociologia jurídica (Rottleuthner, 1985; Morand, 
1991). 
 
18 Lascoumes e Le Galès apoiaram-se nos trabalhos de Christopher Hood (sobre tipologias de 
instrumentos de acção pública) para identificarem cinco tipos de instrumentos referenciados em função do 
tipo de relação política e do tipo de legitimidade que estabelecem. Consideram as seguintes tipologias: 
legislativas e regulamentares; económicas e fiscais; convencionais e incitativas; informativas e 
comunicacionais; normas e standards – Best practices. Estabelecem a diferença entre os dois primeiros 
tipos e os restantes: aos dois primeiros chamam tradicionais e integram-nos em formas legais rotineiras de 
«comando e controlo»; aos restantes três tipos chamam-lhes «novos instrumentos», pois propõem formas 
de regulação pública menos dirigista (baseadas na comunicação, na concertação e no conhecimento) de 
«governar por contrato» (Lascoumes & Le Galès, 2004a: 360-363). 
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pública através de meios menos dirigistas, baseados na comunicação e na concertação, 

em que o conhecimento tem um papel marcante. 

 

A definição do instrumento de acção pública como «um dispositivo técnico de 

vocação genérica, portador de uma concepção específica da relação política/sociedade e 

sustentado por uma concepção de regulação» (Lascoumes & Le Galès, 2004a: 14; 

2004b: 267-275; consultar também Halpern & Le Galès, 2011) esclarece o sentido 

sociológico do termo, evidenciando o seu cariz institucional e a sua carga axiológica, 

portadores de interpretações do social e de concepções precisas dos modos de 

regulação. Os instrumentos são instituições pois constituem um conjunto de normas e de 

procedimentos que orientam e governam as condutas dos actores e das organizações e 

enquadram (na perspectiva da estabilidade) a acção colectiva, (Lascoumes & Le Galès, 

2004a: 15, citando North, 1990) através de matrizes cognitivas e normativas 

agregadoras de valores, crenças e práticas. Os instrumentos não são redutíveis a uma 

racionalidade técnica nem são neutros. A sua intencionalidade joga-se nos objectos 

fixados, nos referenciais cognitivos e normativos, em processos plurais de regulação 

como estruturantes da acção pública segundo uma lógica que lhes pertence. Têm uma 

história que se desenha no passado da política e/ou de uma medida política de um 

determinado sector (Muller, 2004a)19 (dando-nos a perspectiva diacrónica) que de 

algum modo orienta e influencia a escolha de um determinado instrumento e não de 

outro: «Cada instrumento tem uma história a as suas propriedades são indissociáveis das 

finalidades que lhe são atribuídas» (Lascoumes & Le Galès, 2004a: 15). São reveladores 

privilegiados do tempo e do espaço do passado, da historicidade20 (Gadamer, 1988) dos 

processos políticos, do modo como se apresenta a memória dos homens e das coisas, da 

                                                 
19 Adoptamos o conceito de sector na perspectiva que lhe é atribuída por Muller (2004a): «Podemos 
definir sector como uma estrutura vertical de papéis sociais (geralmente profissionais) que fixam as regras 
de funcionamento, de elaboração das normas e dos valores específicos, de selecção de elites e de 
delimitação de fronteiras» (Muller, 2004a: 407). Na perspectiva de análise das políticas e da acção 
pública, ao falarmos de sector educativo referimo-nos ao conjunto de problemas associados (formal e 
informalmente), a um alargado leque de populações, de actores e de instituições. 
 
20 Usamos o conceito de historicidade na acepção dada por Gadamer: «Historicidade significa então a 
constituição intrínseca do espírito humano que, ao contrário de um intelecto infinito, não aprende de uma 
só vez tudo o que é, mas, pelo contrário, toma consciência da sua própria situação histórica (Gadamer, 
1988: 101). 
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sedimentação histórica num dado sector, da genealogia21 desses mesmos processos 

políticos; mas também projecta e prevê (em parte) a organização do tempo e do espaço 

a médio e a longo prazo, os jogos dos actores, as mudanças da acção pública e, 

consequentemente, da reorganização do Estado. 

 

Encarar a acção pública pelo ângulo dos instrumentos de regulação que 

estruturam os seus programas sectoriais, como os da educação, significa antes de mais 

analisar a escolha e a combinação desses mesmos instrumentos, ou melhor, observar e 

estudar as formas diversas de instrumentação da acção pública. Lascoumes e Le Galès 

definem este conceito da seguinte forma: 

 
Entendemos por «instrumentação da acção pública» o conjunto de problemas colocados pela 
escolha e pelo uso dos utensílios (as técnicas, os meios de operar, os dispositivos) que permitem 
materializar e operacionalizar a acção governamental. Trata-se não só de compreender as razões 
que levam a preferir um tal instrumento, em vez de outro, mas também a considerar os efeitos 
produzidos por essa escolha (Lascoumes & Le Galès, 2004a: 12). 

 

A centralidade do conceito de instrumentação da acção pública concretiza-se na 

«teorização mais ou menos explícita da relação governante/governado. Cada 

instrumento é uma forma condensada de saber sobre o poder social e as formas de o 

exercer» (Lascoumes & Le Galès, 2007: 105). A instrumentação é uma questão política, 

já que uma determinada opção e uma determinada estratégia podem originar conflitos 

políticos que estruturam (em parte) os processos e os seus resultados. Assim, quanto 

mais a acção pública se define pelos seus instrumentos, mais a instrumentação põe em 

relevo os conflitos entre os diferentes actores, interesses e organizações.  

 

Este modelo de análise da acção pública proposto por Lascoumes e Le Galès é 

sistematizado no pentágono das políticas públicas (figura 1.1), em que se propõe a 

articulação dos cinco elementos estruturantes de qualquer política pública: os actores, as 

representações, as instituições, os processos e os resultados. A interface teórica e 

metodológica entre os conceitos de instrumento/instrumentação e o modelo proposto 

permite-nos observar e analisar o programa de institucionalização dos CME nas suas 

sequências de acção pública (a definição da agenda política, a decisão política e a 

                                                 
21 A perspectiva de análise das políticas públicas retoma o conceito de genealogia desenvolvido por 
Foucault a partir de Nietzsche (Ó, 2003: 12-15) para marcar a temporalidade e a historicidade dos 
processos políticos. 
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operacionalização da política)22, dando uma especial atenção aos seguintes aspectos: à 

historicidade dos processos políticos; à construção histórica das ordens locais e aos 

processos de dependência do caminho23 (path dependency); às representações e às 

configurações da política nos diferentes espaços locais; ao papel do conhecimento como 

processo social que estrutura essas mesmas representações; aos mecanismos de 

multirregulação em diferentes escalas de acção pública; aos sistemas de actores, às suas 

dinâmicas, aos seus conflitos e aos seus paradoxos.  

 

3. O papel do conhecimento 
 

A sistematização deste processo de problematização e de construção do objecto de 

estudo, através da relação articulada destas três linhas de análise �  acção pública, 

regulação e conhecimento � permite-nos avançar para a abordagem do papel do 

conhecimento na regulação da acção pública em educação. Ancoramos este exercício 

teórico no Projecto Knowandpol, principalmente nos estudos orientados para a 

descrição «da genealogia e do processo de desenvolvimento de cada acção pública, 

identificando e caracterizando o papel desempenhado pelo conhecimento nesse 

processo» (Barroso, 2009a: 988; 2011: 11-25), mas também nos textos de reflexão 

teórica sobre o papel e/ou a utilização do conhecimento nas políticas e acção públicas 

(Delvaux, 2009; Mangez, 2011; Barroso, 2009a, 2009b, 2011; Barroso & Afonso, 

2011a, 2011b; Carvalho, 2006, 2009, 2011a; Carvalho & Costa, 2011b; Afonso & 

Costa, 2011; Costa, 2011; Menitra, 2011; Hipólito, 2011; Figueiredo, 2011). 

 

A utilização do conhecimento na política está vulgarmente associada à decisão e 

ao recurso a especialistas que fazem «uma abordagem que ajuda as pessoas a tomarem 

                                                 
22 Adoptamos as três sequências-chave de uma política pública referenciadas por Hassenteufel 
(Hassenteufel, 2008: 9). 
 
23 O conceito de dependência do caminho (Path Dependence) foi inicialmente usado pelos economistas 
para explicar que, mesmo que haja uma solução mais eficaz para uma empresa, essa solução pode não ser 
adoptada. As escolhas feitas em determinado momento, num dado contexto histórico, podem ser 
condicionadoras das decisões futuras. A ciência política apropriou-se destas análises para entender os 
processos de emergência e de mudança das instituições. Neste contexto, os neo-institucionalistas utilizam 
este conceito para evidenciar o peso e o impacto que as escolhas das instituições no passado têm nas 
decisões do presente, dando conta do processo de continuidade das trajectórias das políticas públicas e da 
evolução dos regimes políticos. Para North (1990), a dependência do caminho tem menos que ver com as 
tecnologias do que com o comportamento dos actores no seio das instituições. Estas análises explicam a 
estabilidade das instituições e a resistência à mudança (Palier, 2004: 318-326) 
 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

36 

decisões bem informadas acerca de políticas, programas e projectos, colocando a 

melhor evidência disponível no coração do desenvolvimento das políticas e da sua 

implantação» (Barroso, 2009a: 989, citando Davies, 2004: 2). Conforme nos lembra 

Carvalho (2006), ao falarmos de conhecimento e de decisão política temos que ter uma 

visão alargada do que se entende por decisão24 e por decisor político e encarar uma 

multiplicidade de actores posicionados em diferentes espaços e implicados em todos 

estes processos. Este autor refere o seguinte: 

 

A categoria «decisor político» tem um alcance mais amplo, compreendendo os actores sociais 
dotados de autoridade em matéria de políticas públicas de educação (situados em órgãos 
nacionais/centrais ou subnacionais/descentralizados, organizações locais e que tomam decisões e 
produzem materiais de carácter legislativo ou normativo no sector educativo), e os actores que, 
inseridos em contextos sociais organizados, participam nos debates públicos sobre as políticas 
educativas (e.g., media, associações profissionais, sindicais, etc.) (Carvalho, 2006: 37). 
 

Delvaux (2009) também nos chama a atenção para as definições demasiado 

restritivas de conhecimento, entendido unicamente como conhecimento científico. 

Quando estabelecemos a relação entre o conhecimento e acção pública e analisamos a 

selecção e a articulação dos diferentes saberes num determinado processo político 

percebemos a implicação de uma multiplicidade de conhecimentos (de diferente 

tipologia) e de saberes «laicos»25, «muitas vezes formulados de maneira rudimentar e 

enraizados, essencialmente, em observações e análises subjectivas» (Delvaux, 2009: 

962, citando Sturdy, 2008: 4-5). Para Delvaux, a perspectiva abrangente da noção de 

conhecimento não o leva a considerar como conhecimento qualquer saber incorporado e 

esclarece: 

 
A designação de conhecimento para tudo o que pretende dizer o real e é transmitido por meio de 
linguagem oral, escrita (textos, quadros estatísticos …), ou iconográfica (gráficos, fotografias, 
desenhos, filmes …). As produções científicas inscrevem-se nos contornos deste tipo de definição, 
mas elas coabitam e estão em competição com uma variedade de saberes profissionais, profanos, 
dos utilizadores, do governo, dos media … que também consideramos como conhecimentos 
(Delvaux, 2009: 962-963). 

                                                 
24 Esta visão alargada decorre da perspectiva de análise das políticas e da acção públicas e especialmente 
da análise cognitiva que considera que a decisão política não está unicamente nas mãos dos actores 
pertencentes a órgãos nacionais, mas também em actores pertencentes a órgãos e entidades transnacionais 
e locais. Consequentemente, a decisão política está presente noutras etapas, nomeadamente na 
operacionalização da política quando os actores locais interpretam e aplicam as orientações políticas tanto 
transnacionais como nacionais, adaptando-as aos seus contextos e aos seus interesses. Neste contexto 
convém mais falar de processo político. 
 
25 Mangez (2011) considera este tipo de conhecimento laico (leigo) extremamente importante para os 
decisores políticos. Quando se encontram e debatem os problemas «com professores, com estudantes, 
com pacientes, com médicos e/ou outros profissionais» (Mangez, 2011: 199) estão a integrar 
(informalmente) este tipo de conhecimento na decisão política. 
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Neste contexto de análise a mobilização do conhecimento alarga-se a todo 

processo político, desde a formulação do problema à decisão política e à 

operacionalização, envolve uma multiplicidade de conhecimentos e de saberes, entre os 

quais, o «conhecimento estatal, o conhecimento investigativo, o conhecimento teórico, 

o conhecimento prático» (Delvaux, 2009: 989) e implica actores diversos posicionados 

em diferentes espaços institucionais, níveis e escalas de acção pública, 

«simultaneamente produtores, tradutores e utilizadores» (Delvaux, 2009: 963). Por 

conseguinte, a relação entre conhecimento e uma determinada acção pública é 

fortemente influenciada por quatro factores estruturantes que se encontram interligados 

e interdependentes: os tipos de conhecimentos mobilizados e mobilizáveis; a natureza 

das políticas; os tipos de actores (produtores e/ou tradutores e/ou utilizadores); os 

modos de regulação (Barroso, 2009a: 992). A propósito da associação destes factores, e 

a título de exemplo, Barroso argumenta o seguinte: 

 

O conhecimento mobilizado não é o mesmo se as políticas incidirem sobre o currículo, ou a 
avaliação, ou a formação vocacional, etc.; ou se estivermos num sistema de regulação burocrática 
ou pós-burocrática; ou se os actores envolvidos na definição e aplicação das políticas forem 
directores, ou professores, ou técnicos da administração, ou autarcas, ou especialistas, etc. 
(Barroso, 2009a: 992). 
 
 
Esta forma de entender a relação entre acção pública, regulação e conhecimento 

reporta-nos a um processo social de grande complexidade em que o conhecimento é 

cada vez mais um «recurso significativo, capaz de conferir vantagens competitivas» 

(Mangez, 2011: 198, citando Pons & van Zanten, 2007) e um instrumento de 

governança, para alterar as representações do mundo e da acção pública, para organizar 

debates públicos, para orientar o futuro das comunidades e para argumentar e legitimar 

políticas.  

 

Todos estes processos de construção e de utilização do conhecimento, inseridos 

numa dada acção pública, abrangem actores e contextos (espaço e tempo) específicos. A 

este propósito, Mangez propõe-nos a hipótese analítica de regime de conhecimento26 

                                                 
26 Segundo Mangez a contextualização do conhecimento evoca «o que se sabe», mas também «o que se 
é» como comunidade (como comunidade transnacional e/ou nacional e/ou regional e/ou local) ou como 
indivíduo (ser um perito internacional ou nacional, e/ou especialista local). Representa «uma dimensão 
“pessoal” e histórica do conhecimento» (Mangez, 2011: 206 citando Lawn et al., 2010). Dito de outra 
forma, a interpretação que cada um faz do mundo depende do seu próprio contexto nacional, o que 
explica que a razão e a forma como conhecimento adquirem novos significados enquanto circulam. Estes 
argumentos em torno do regime de conhecimento servem para defender a relevância dos contextos 
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para nos ajudar a compreender o conhecimento como um «constructo» social 

«construído por grupos sociais que podem estar localizados em contextos marcados pelo 

seu próprio passado e pelas suas posições em relação a outros actores e contextos» 

(Mangez, 2011: 205). Com esta hipótese estabelece as «relações possíveis entre os 

mecanismos políticos e institucionais, a tradição cultural e a utilização do 

conhecimento, a nível nacional» e argumenta que os diferentes regimes de 

conhecimento na Europa (apesar da europeização) têm significados próprios em função 

de cada história nacional, do percurso histórico de cada país. Pegando nesta noção 

estabelecemos uma analogia à escala local. Assim como a história de cada país influi 

nos regimes de conhecimento da Europa, a história de cada espaço local, as opções 

passadas dos actores locais, para além de influírem no seu próprio regime de 

conhecimento também influem no nacional. Ou seja, os regimes de conhecimento 

introduzem na relação entre conhecimento e acção pública uma invariante fundamental 

que é a questão da historicidade dos processos políticos em cada espaço nacional, mas 

também nos diferentes espaços locais: 

 

Ter em consideração a hipótese do regime do conhecimento implica dar novamente ênfase à 
História. Na literatura sobre política pública encontra-se uma diversidade de conceitos que 
abarcam a forma como a história molda o presente. Entre os diversos conceitos (incrementalismo, 
herança cultural, legado político), o que detém maior sucesso é o de «path dependency» 
(«dependência do caminho»). Estes conceitos são normalmente aplicados a sectores específicos 
para perceber porque determinadas decisões são (ou não) tomadas. Aqui, a perspectiva é mais 
vasta quando aplicamos o conceito de «path dependency» às formas de lidar com o conhecimento 
nas políticas públicas, o que pressupõe a existência de uma «knowledge path dependency» (Pons 
& van Zanten, 2007). O princípio base que permite relacionar o passado com o presente assenta no 
facto das escolhas e convenções do passado tenderem a moldar e a definir o que é exequível e 
imaginável actualmente (Mangez, 2011: 208). 
 

 

4. Descentralização das políticas educativas e a recomposição do papel do Estado  
 

A abordagem da acção pública, dos seus modos e das suas escalas de regulação, 

do papel do conhecimento em todos esses processos de regulação permite-nos agora 

estabelecer a articulação desta trilogia analítica com o fenómeno da descentralização 

das políticas educativas. Argumentamos a relação directa entre este fenómeno e os 

processos de recomposição do Estado e justificamos esse argumento através do quadro 

teórico anteriormente apresentado. 

                                                                                                                                               
nacionais e para perceber a relação entre o conhecimento e a política. Não são argumentos 
exclusivamente cognitivos; dão ênfase especial à história e à historicidade de cada processo político. 
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O olhar histórico sobre as políticas públicas, especificamente sobre as políticas 

públicas da educação, ajuda-nos a perceber os processos de reorganização do Estado e 

de redefinição dos seus modos de regulação. Falamos da recomposição do Estado, das 

suas transformações e adaptações, mais precisamente da relação intrínseca e directa 

entre o desenvolvimento da acção pública e a reestruturação dos modos de intervenção 

estatal (resultantes das mutações políticas, económicas, sociais e culturais das 

sociedades contemporâneas). A este propósito Lascoumes e Le Galès referem o 

seguinte: 

 

Historicamente o político está estritamente ligado à construção progressiva do Estado, um 
agrupamento político particular que foi a condição de emergência das políticas públicas e do seu 
desenvolvimento. Para a análise das políticas públicas o Estado é encarado em termos de 
capacidade de acção, na sua materialidade, partindo da hipótese que a compreensão das suas 
práticas, dos seus funcionamentos, permite abarcar as suas finalidades (Lascoumes & Le Galès, 
2007: 18). 

 
 

A passagem de «um Estado soberano a um Estado regulador» (Hassenteufel, 

2008: 14) sugere-nos um processo histórico do qual salientamos os momentos mais 

estruturantes, as mutações decisivas das políticas públicas27. Um primeiro momento, 

nos finais da década de 1960 e nos anos de 1970, marcado pela crise geral da sociedade 

ocidental e pela quebra de credibilidade do Estado-Providência, em que os modelos de 

regulação Keynesiana e a ideia de pilotagem centralizada e de topo da actividade 

                                                 
27 Hassenteufel descreve a passagem do Estado soberano a um Estado regulador começando por explicar 
como nasce o Estado «com a monopolização da força física e dos recursos fiscais num dado território (os 
dois se alimentando) por um centro político» (Hassenteufel, 2008: 14). Até ao século XVIII o Estado 
conduzia principalmente três políticas públicas: as de manutenção da ordem, as fiscais e as militares. A 
partir de então, a edificação do Estado-Nação fez-se à custa da multiplicação destas políticas de 
intervenção directa, com a operacionalização dos seus instrumentos administrativos (polícia, exército, 
justiça, administração fiscal, administração territorial …). A ruptura decisiva deu-se nos finais do século 
XIX com o advento do Estado-Providência e com o aparecimento das políticas distributivas 
(nomeadamente na Alemanha, em Inglaterra e em França) em que o Estado assumiu a responsabilidade 
colectiva dos riscos do trabalho industrial. Assistiu-se ao desenvolvimento de um sistema de segurança e 
apoio ligado ao trabalho, à doença, à velhice e, mais tarde, ao desemprego. No século XX esse 
crescimento deu-se no período entre as duas guerras mundiais, reforçando a tendência de intervenção em 
matérias sociais, mas também económicas (com a necessidade de reconstrução dos países ocidentais no 
pós-guerra). Nas duas décadas seguintes assistiu-se à progressiva universalização da protecção e ao 
alargamento dos direitos sociais. Nos anos de 1970 conjugaram-se vários factores (a crise económica e 
petrolífera, o falhanço das políticas de apoio social, os problemas ecológicos) que determinaram a 
diminuição do peso do Estado, expresso na reestruturação da sua intervenção. Esta passagem de um 
Estado soberano a um Estado regulador sustenta os debates actuais sobre as transformações das formas de 
governar, sobre o lugar que deve ocupar o Estado e sobre os seus meios de acção (ver Lascoumes & Le 
Galès, 2007: 18-23; Hassenteufel, 2008: 14-15; Muller, 2009: 7-12; Afonso, A. 2001:15-23). 
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económica e social são postos em causa28 e a legitimidade e a governabilidade do 

Estado Central saem profundamente fragilizadas. A passagem de um «Estado soberano 

a um estado regulador» faz-se progressivamente com a substituição de políticas 

redistributivas e de intervenção directa por políticas de incentivo indirecto, por um vasto 

espaço de negociação entre múltiplos actores privados e públicos, por formas diversas 

de regulação social e política das sociedades. Sobre este processo Hassenteufel (2008) 

refere o seguinte: 

 

Esta evolução do tipo de políticas públicas e, consequentemente, dos instrumentos de acção 
pública correspondem à emergência de um Estado regulador que intervêm mais indirectamente 
que directamente, que manda fazer mais do que ele próprio faz, que age mais em interacção com 
os actores não estatais do que com os estatais. As políticas públicas são cada vez mais construídas 
colectivamente por uma diversidade de actores (Hassenteufel, 2008: 15-16). 

 

No campo educativo esta quebra de consenso social em torno Estado-Educador29, 

detentor do monopólio centralizado da educação, torna-se visível na incapacidade das 

autoridades públicas centrais para darem resposta, por si só, a esta situação de 

dificuldade. Incapaz de resolver os problemas acrescidos de um sistema educativo, cada 

vez mais complexo e de maior dimensões, perante a crise de legitimidade, de 

governabilidade e do próprio modelo (Barroso, 1999: 130-132), o Estado procura na 

localização das políticas, nos reajustamentos e nos compromissos locais, na 

redistribuição de competências, saídas para a crise geral que o atravessa.  

 

Assim, a territorialização das políticas educativas deve ser entendida como uma 

politica nacional num contexto de crise de legitimação da acção do Estado, que, 

quebrando a lógica de Estado-Educador delega poderes na comunidade reservando-se a 

um papel de regulação e de controlo. A este propósito Charlot (1994) argumenta: 

 

 

                                                 
28 Segundo Lascoumes & Le Galès, a idade de ouro do «Estado Keynesiano moderno» correspondeu às 
décadas seguintes à 2.ª Guerra Mundial em que, num contexto de crescimento económico europeu, a 
intervenção do Estado abrangeu sectores cada vez mais diversos. Este compromisso keynesiano assentava 
na combinação de intervenções públicas e de regras de mercado, produzindo um crescimento económico, 
uma redução das desigualdades e uma forte integração das sociedades nacionais (Lascoumes & Le Galès, 
2007: 19). 
 
29 O conceito de Estado-Educador está, em primeiro lugar, associado à consolidação do Estado-Nação, à 
criação e ao desenvolvimento da escola pública e, em segundo lugar (após a 2.ª Guerra Mundial), ao 
incremento da escola pública como factor de desenvolvimento económico (Barroso, 1999: 130).  
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A territorialização das políticas educativas não é uma conquista do local, mas o efeito de uma 
política nacional, pretendida, definida, organizada e operacionalizada pelo Estado. Longe de ser 
uma retirada ou mesmo uma ausência do Estado, ela é «um movimento de redistribuição do poder 
entre o centro e a periferia» (Charlot, 1994: 27, citando Laderrière, 1990). 
 

Mais do que um mero processo técnico para assegurar a administração da 

educação e resolver problemas, a descentralização e a territorialização surgem como 

formas políticas de organização do Estado30. Segundo Giddens, estes fenómenos, 

embora se façam sentir com intensidade (e de modos diversos nos diferentes países da 

Europa31), não significam a perda dos «sistemas de controlo territorial dos Estados-

                                                 
30 Os temas da descentralização e da territorialização das políticas educativas e da intervenção municipal 
na educação despertaram o interesse dos investigadores nas últimas três décadas, tanto a nível nacional 
como internacional. Em França, estes assuntos preencheram a agenda política e a científica nas décadas 
de 1980 e 1990, sobretudo a partir das leis da descentralização. Diversos estudos destacaram «as políticas 
educativas municipais» e «as relações entre a escola e o espaço local» (van Zanten, 1994, 1997, 2000, 
2004), «a territorialização das políticas educativas» (Charlot, 1994; Dutercq, 2000; Dutercq & Lang, 
2001a; Dutercq & van Zanten, 2001b) e «os diferentes modelos de descentralização na Europa» (Barroso 
& Dutercq, 2005b; Bajomi & van Zanten, 2005; Derouet, 2000, 2002; Faure & Muller, 2005a, 2005b; 
Mons, 2007). Em Portugal, a discussão surgiu com a Lei de Bases do Sistema Educativo mas o debate 
ganhou mais ânimo nos finais da década de 1990, no período da governação do Partido Socialista. 
Abordaram-se, entre outras questões, a «descentralização e a territorialização das políticas educativas» 
(Barroso, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005a; Costa, J., Neto-Mendes & Ventura, 2004; Formosinho, 1986a, 
1986b, 2005a; Formosinho & Machado, 2004, 2005b, Lima, 2002, 2004, 2007, 2011; entre outros), a 
«intervenção municipal no provimento da educação» (Pinhal, 1993, 1997, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 
2006, 2009; Pinhal & Viseu, 2001; Dinis & Pinhal, 2002; Fernandes, 1996, 1997, 1999a, 1999b, 2005a, 
2005b, 2009; Martins, Nave & Leite, 2005, entre outros), as «politicas educativas municipais» (Prata, 
2002, 2008; Guedes, 2002; Tristão, 2009; entre outros), «o local em educação» (Ferreira, 2005; entre 
outros).  
 
31 Passadas quase três décadas, essas alterações não reverteram em modelos únicos de descentralização e 
de territorizalização mas antes em experiências e arquitecturas diferenciadas, em muito dependentes da 
articulação com o processo simultâneo mas diverso da desconcentração (ver Barroso, 1999: 135-140; 
Formosinho, 2005a: 13-35; Fernandes, 2005a: 76-87, 2005b, 193-223; Lima, 2004: 29-43). Melhor será 
dizer que estes fenómenos, embora entendidos na sua globalidade como reorganização do Estado, não 
tiveram, nem têm, igual expressão nos diferentes países, dependendo, em larga medida, dos seus próprios 
processos históricos marcados pela complexidade da gestão territorial, da dificuldade em gerir 
interdependências num universo de decisão fragmentado entre agências públicas e níveis de governo 
(Duran, 2010; Mons, 2007), mas também influenciados pelo impacto transnacional e com os múltiplos 
processos de mundialização. Na maior parte da UE as alterações na organização dos sistemas educativos 
expressaram-se num processo mais amplo de descentralização, variando de país para país em diferentes 
formas de gestão da escola e de implicação dos municípios nos processos de decisão política em matéria 
educativa local. Nos países de tradição centralizadora, como a França e a Suécia, assistiu-se a uma dupla 
descentralização (Barroso, 1999: 135-140). No caso francês, durante a década de 1980, as reformas 
descentralizadoras iniciadas por um governo socialista promoveram a transferência de competências para 
as autarquias e para as escolas e reforçaram os serviços desconcentrados do Ministério da Educação 
Nacional. As Zonas de Educação Prioritária (ZEP) foram o dispositivo mais emblemático deste 
movimento de territorialização das políticas educativas, tratando-se, simultaneamente, de uma 
«discriminação positiva por área» e de formas inovadoras de articulação com dispositivos contratuais a 
nível local (van Zanten, 2004: 94). Na Suécia, as reformas fizeram-se pela mão de um governo 
conservador e tenderam a reduzir o papel do Estado na medida em que se atribuiu às autarquias a 
totalidade da gestão da escola do ensino obrigatório, nomeadamente a gestão do pessoal docente, 
doravante funcionários municipais. No centro e no leste da Europa, em países recém-chegados à UE, as 
reformas descentralizadoras, tiveram um sentido histórico profundamente marcado pela mudança de 
regime político e pela intervenção das organizações internacionais. A descentralização imposta pelo 
Banco Mundial representou a redução das despesas do Estado, transferindo os custos da educação para as 
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Nação», continuando «a ter quase o monopólio da legitimidade em termos de definição 

de políticas públicas» (Ferreira, F. I., 2005: 75, citando Giddens, 2002; ver também 

Derouet, 2002: 9-10). Van Haecht (1998) chama a atenção para o que pode ser 

duvidosamente entendido como diminuição da intervenção do Estado a favor das 

autoridades territoriais. Os estudos comparativos europeus questionam esta conjuntura, 

na medida em que evidenciam as alterações nos modos de intervenção estatal; apontam 

os movimentos simultâneos de centralização e de descentralização das políticas 

educativas, identificando uma convergência parcial das relações institucionais entre o 

centro e a periferia na maioria dos países da Europa Ocidental. Refere o seguinte: 

 

As políticas de descentralização nos Estados fortemente centralizados (França e Espanha), de 
centralização na Grã-Bretanha onde a autonomia do governo local era tradicionalmente forte, a 
sobreposição crescente das políticas e dos níveis de governo na Alemanha e o progresso da 
regionalização italiana, [todas estas políticas] desenvolvem a integração entre o centro e a 
periferia. Os governos locais ou intermédios ganham em autonomia onde eram mais dependentes e 
vêem desenvolver a sua interdependência com o centro onde eram mais autónomos (van Haecht, 
1998: 41, citando Balme et al., 1993: 48). 
 
 

Neste contexto, Barroso (2005a, 2005b) baseando-se em Weiler (1983) 

equaciona as políticas de descentralização numa lógica da «legitimação compensatória», 

na medida em que o Estado tenta não perder em «controlo» aquilo que ganha em 

«legitimidade». Considera o município como uma instância de «regulação intermédia», 

cuja intervenção se caracteriza por uma regulação local sob o controlo central. O 

carácter limitado da intervenção autárquica no campo educativo decorre, segundo o seu 

ponto de vista, do facto de a descentralização em Portugal funcionar essencialmente 

como uma figura retórica destinada a justificar outros modos de regulação que associam 

o modelo centralista/burocrático e o pós-burocrático32. 

 

                                                                                                                                               
regiões e para as famílias (Derouet, 2002: 10-11). No caso da Hungria, considerado o sistema mais 
descentralizado do continente europeu, na década de 1990 deu-se a transformação deliberada dos modos 
de funcionamento do sistema educativo, tornando as autoridades locais e territoriais as novas proprietárias 
das escolas (Bajomi & van Zanten, 2005: 41-46). 
 
32 Na prática, o poder local hesita em assumir competências sem receber os recursos correspondentes. 
Não existe, do ponto de vista institucional, a capacidade de assegurar uma intervenção alternativa à 
administração central pela adopção de modos de regulação distintos, tendo em conta as prioridades e os 
objectivos locais, mesmo se integrados na política nacional. Daí que Barroso considere a intervenção 
municipal como uma regulação à periferia das escolas, informal e difusa. Mas é este carácter difuso que 
acentua, a seu ver, a emergência de novos modos de regulação que privilegiam intervenções estratégicas 
mais articuladas com as políticas do município, avançando com projectos culturais e encorajando as 
escolas a desenvolverem acções propiciadoras de melhores aprendizagens por parte dos alunos (Barroso 
& Dutercq, 2005b: 35-40).  
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O processo português de descentralização obriga os municípios a fazer parte das coisas, entre a 
transferência efectiva de competências, limitadas e controladas pelo Ministério e um discurso 
oficial que, depois de mais de 20 anos e sob governos sucessivos, louva as vantagens de uma 
intervenção municipal no domínio da educação. (Barroso & Dutercq, 2005b: 38). 
 

 
Todo este processo de alteração da intervenção do Estado não deve ser olhado 

nem como reforço nem como retracção, mas antes como recomposição do Estado, pois 

consoante as suas áreas de intervenção este reorganiza-se retirando-se ou reforçando o 

seu papel, ou mesmo mudando os meios de acção, inventando instrumentos menos 

intervencionistas mas mais eficazes (Le Galès 2005: 2-3). E são estes mesmos 

instrumentos que são reveladores de transformações mais profundas da acção pública, 

nomeadamente da alteração significativa do papel do Estado nos processos da decisão 

política e da administração da educação e sua implicação nos contextos locais. A este 

propósito Faure e Muller referem o seguinte: 

 

A evolução do papel do Estado Central no domínio educativo (como noutros) deve ser 
interpretada, menos como enfraquecimento, mas mais como transformação das funções estatais. O 
Estado tende a tornar-se mais uma instância de regulação do sistema, pela fixação de normas 
específicas, que uma instância de operacionalização das políticas educativas. Não é certo que este 
papel seja menos estratégico. Não é certo que o mundo educativo e o das colectividades locais 
estejam preparados para negociar tamanha mudança de perspectiva. (Faure & Muller, 2005a: 34). 

 

Simultaneamente com o fenómeno da descentralização verifica-se nos anos de 

1980 um segundo momento de mutações decisivas das políticas públicas: o relance da 

integração europeia, a mundialização da economia e a influência crescente das 

instâncias de políticas supranacionais. O que significa que aos processos de 

globalização e de europeização se assiste, no «interior de cada Estado, a um movimento 

de sentido contrário, de valorização do local, com fortes implicações na política e [na] 

administração da educação» (Barroso, 1999:129). Estes três factores contribuem para 

impor o peso do local e do supranacional em representações anteriormente nacionais.  

 

Assim, quando falamos do processo cruzado da mundialização, da europeização e 

da descentralização (Faure & Muller, 2005a: 34), estamos a falar de multirregulação em 

diferentes escalas de acção pública e, simultaneamente, a abordar os mecanismos de 

funcionamento do Estado-Regulador (Hassenteufel, 2008: 14), em que este tende a ser 

mais uma instância de regulação do sistema, pela fixação de normas específicas, do que 

uma instância de operacionalização das políticas educativas.  
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Faure e Muller falam desta complexa «equação ideológica» (2005a: 34) esboçada 

pelo processo cruzado da mundialização, da europeização e da descentralização das 

políticas educativas e que nos reenvia para a perspectiva de análise das mudanças de 

escala. O problema reside em saber de que modo a transferência de competências entre 

a Europa, os estados nacionais, as regiões, os municípios e as cidades modificam as 

formas e os conteúdos da acção pública; de que modo as influências e as 

interdependências transnacionais entre actores políticos e económicos conduzem à 

recomposição das escalas espaciais que por sua vez acentuam a fragmentação das 

organizações governamentais e aceleram a ruptura com a concepção clássica do Estado; 

de que modo as políticas públicas europeias, nomeadamente os fundos estruturais de 

apoio, têm impacto directo nos sistemas de ordens locais. Ou seja, as mudanças de 

escala entre o global, o central e o local produzem nos respectivos actores efeitos 

contraditórios. E, neste sentido, as políticas de descentralização abrem espaços de jogo, 

de acção pública, dando mais autonomia aos actores que, por variadas razões, 

desenvolvem estratégias adaptadas aos novos contextos. Daí a influência crescente dos 

níveis intermédios de governo do Estado, de novas escalas territoriais (locais, regionais, 

concelhias e urbanas) que se impõem no jogo político pela natureza específica dos 

problemas que aí se colocam e pela influência crescente dos actores que aí se movem33. 

Ora, a mudança de escala na acção pública produz nos actores locais efeitos 

contraditórios, abre-lhes um espaço de autonomia a novos contextos, mas por outro lado 

esta mudança significa as alterações nas regras do jogo. 

 
Mas as mudanças de escala não afectam somente os actores territoriais. Os representantes do 
Estado são também constrangidos por aprendizagens complexas de novas regras do jogo, de como 
a descentralização não pode ser reduzida a um simples vaso comunicante onde se ganha de um 
lado para se perder do outro. Na realidade, o jogo da mudança de escala leva à reformulação dos 
papéis dos actores e, nomeadamente, dos actores administrativos (Faure & Muller, 2005a: 34).  
 

A descentralização surge à escala transnacional como um exemplo da 

convergência na alteração dos modos de regulação dos sistemas educativos. O 

                                                 
33 Maury utiliza o termo territorial (mas também território e local) para designar «o nível infranacional, 
podendo-se tratar de uma região, de uma terra, de uma comunidade, de uma comuna, de um 
departamento, de um distrito … conforme as diferentes situações nacionais» (Maury, 2007: 2). Faure 
considera que os termos território e territorial levantam alguma ambiguidade no discurso dos 
especialistas, já que são simultaneamente objecto de perícia, de legitimação política e também um recurso 
para esta categoria particular de actores (Maury, 2007: 2, citando Faure, 2005). Na sua opinião, o 
território pode também ser apercebido como um lugar de encontro de aprendizagens, de elaboração de 
saberes e de saberes-fazer territorializados, como uma fonte de conhecimentos específicos. 
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movimento de construção europeia fez-se em torno dos conceitos de subsidiariedade34 e 

de descentralização35, no sentido de valorizar os níveis intermédios e locais de governo, 

as autonomias administrativas e políticas, em nome da proximidade e da democracia, 

princípios e orientações políticas com impacto variável nos modos de regulação 

nacional, regional e local. Gaudin considera que, apesar dos diferentes caminhos 

percorridos pelos países da UE (das suas diferentes histórias, políticas e institucionais), 

a sua maioria seguiu processos convergentes que valorizam as escalas territoriais: 

«Trata-se de desconcentrações administrativas mas também, na maioria das vezes, de 

descentralizações políticas que conferem poderes alargados e responsabilidades 

electivas às escalas territoriais» (Gaudin, 2004: 47). 

 

Nesta perspectiva a descentralização conduz a novas cooperações entre múltiplos 

níveis de territórios. Por um lado, as políticas comunitárias criam ligações e 

coordenações com as acções dos Estados e das regiões, sustentam dispositivos 

multiníveis nos quais se articulam programas comunitários, contratos e iniciativas 

locais. Neste contexto o princípio de subsidiariedade vale menos como delegação de 

poder mas mais pela oferta de cooperação em diferentes escalas de acção pública 

(Gaudin, 2004: 2-3). Por outro lado, as novas relações entre o Estado e as colectividades 

locais não significam o fim da intervenção estatal, mas antes a mudança das linhas de 

entendimento de novos modos de regulação da acção pública (Biarez, 2000: 29). 

 

Como recordam Nóvoa e Yariv-Mashal, «o quadro nacional não é mais a 

referência essencial das políticas educativas, que tendem a organizar-se através de 

regulações globais e de decisões tomadas pelas escolas e pelas comunidades locais» 

(Nóvoa & Yariv-Mashal, 2005: 9). Esta reflexão permite-nos encarar as diferentes 

escalas de regulação da acção pública em educação como «redes complexas envolvendo 

                                                 
34 O conceito de subsidiariedade reporta-se à democratização do processo da decisão política e transporta 
duas ideias centrais: a primeira é a de que a subsidiariedade (por definição) dá prioridade à comunidade 
de base no domínio da acção individual ou colectiva; a segunda é a de que uma instância superior só toma 
a cargo as tarefas que as instâncias locais não podem concretizar. A subsidiariedade tanto é evocada para 
defender a atribuição de competências a favor da UE como a favor dos Estados que a compõem. É 
também evocada como um meio de organizar as relações entre o Estado e as autarquias, entre a 
Administração Central e a Administração Local (Biarez, 2000: 41-42; ver também Papadopoulos, 1995 
92-93). 
 
35 O conceito de descentralização é usado na acepção que lhe é dada por Barroso: «é um processo, um 
percurso, construído social e politicamente por diferentes actores (muitas vezes com estratégias e 
interesses divergentes) que partilham o desejo de fazer do “local”, um lugar de negociação/uma instância 
de poder e um centro de decisão» (Barroso, 2006a:11). 
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o nacional, mas também o local, o regional e o global» (Nóvoa & Yariv-Mashal, 2005: 

22, citando Lechner & Boli, 2000) e assim questionar as explicações unicamente 

centradas no critério nacional. São os diferentes níveis e escalas que se ligam e 

concentram em cada espaço local. Esta ideia é transmitida por Nóvoa & Yariv-Mashal 

quando citam Miguel Torga: «O universal, é o local sem muros» (Nóvoa & Yariv-

Mashal, 2005: 9).  

 

Sabemos que os processos de regulação não se restringem às escalas transnacional 

e nacional, à UE e a cada país membro. À escala local são operacionalizadas as políticas 

públicas e a sua implementação em cada espaço, em cada território e em cada 

organização, resultando o que Barroso define como microrregulação local: 

 
O processo de coordenação da acção dos actores no terreno que resulta do confronto, interacção, 
negociação ou compromisso de diferentes interesses, lógicas, racionalidades e estratégias em 
presença quer, numa perspectiva vertical entre «administradores» e «administrados», quer numa 
perspectiva horizontal, entre os diferentes ocupantes dum mesmo espaço de interdependência 
(intra e interorganizacional) – escolas, territórios educativos, municípios, etc. (Barroso, 2006b: 56-
57). 
 
 
A microrregulação local resulta da acção institucional e colectiva, mas também da 

intervenção de actores individuais com iniciativa directa no sistema educativo, tanto à 

escala regional e como local36. No caso português, tanto pode resultar da acção dos 

serviços de administração desconcentrada (Direcções Regionais de Educação) e/ou 

descentralizada (Comunidades Intermunicipais e Autarquias Locais) como das 

organizações educativas em geral, públicas e privadas (Agrupamentos de Escolas, 

Escolas Secundárias, Escolas Profissionais, Escolas privadas, Estabelecimentos de 

Ensino Superior); pode ainda resultar da acção de grupos de interesses organizados em 

associações formais (representantes dos subsistemas37 e de organizações sectoriais com 

representação local), ou dos actores individuais (pais, professores, funcionários, 

gestores escolares, autarcas). 

                                                 
36 Gaudin (2004), a propósito do caso francês, refere-se a estes níveis de poderes políticos locais como 
sendo «colectividades territoriais». Esclarece que o termo «território» entrou no vocabulário institucional. 
No entanto, considera que o seu uso é por vezes distorcido, quer nos meios administrativos, quer nos 
eleitos ou mesmo na opinião pública francesa: «Fala-se a propósito de tudo, de políticas territoriais ou de 
territorialização de políticas públicas» (Gaudin, 2004: 48). 
 
37 Quando falamos de representantes dos subsistemas referimo-nos aos actores que assumem a 
representação dos diferentes ministérios e/ou secretarias de Estado nas entidades criadas à escala 
municipal ou nas comunidades municipais – educação, saúde, segurança social, emprego e formação 
profissional, desporto, etc. 
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Friedberg fala-nos da regulação local como a «construção e manutenção de ordens 

locais que asseguram a regulação dos comportamentos e a integração das estratégias 

divergentes, senão conflituais, dos actores respectivos» (Friedberg, 1995: 180). Neste 

contexto, entendemos os contributos da sociologia das organizações numa perspectiva 

interaccionista e construtivista para a análise das políticas e da acção públicas, pelo 

enfoque dado aos processos de decisão e às estratégias dos actores38 (Draelants & 

Maroy, 2007: 8).  

 

Dos espaços de microrregulação local, múltiplos e fragmentados, feitos de um 

«complexo jogo de estratégias, negociações e acções» (Barroso, 2005a: 70; 2006b: 56) 

resulta a construção e a manutenção das ordens locais. Barroso chama ainda a atenção 

para o efeito de mosaico de todos estes processos no interior do sistema educativo 

nacional, contribuindo para a sua diversidade e para a sua desigualdade. Explica que os 

processos de regulação autónoma próprios destes modos de coordenação local resultam 

no (re)ajustamento das regras (impostas pela regulação de controlo) que orientam as 

organizações integradas em cada espaço local, aspectos que «agravam a tensão existente 

entre os princípios de justiça, de equidade e de democracia intrínsecos ao conceito 

moderno de educação» (Barroso, 2006b: 58). A questão central, a seu ver, reside em 

integrar estas diferenças, a diversidade de estratégias e de acções dos actores locais 

(próprias da regulação autónoma) no próprio sistema educativo dando-lhes «coerência 

nacional e sentido colectivo» (Barroso, 2006b: 58-59). Neste contexto, assiste-se ao 

reconhecimento dos processos formais e informais de regulação local39, alguns deles 

resultantes de medidas políticas de descentralização e de autonomia da escola 

direccionadas para a participação local de múltiplos actores, entre os quais os 

                                                 
38 A perspectiva interaccionista corta intencionalmente com a visão estruturalista e burocrática das 
organizações e sustenta-se «na multiplicidade de conexões possíveis entre elementos que podem 
desempenhar funções distintas» (Barroso, 2006b: 57-58). Essa ideia de multiplicidade de conexões e de 
interacções é transmitida pelo conceito de rede que serve para identificar «estruturas debilmente ou nada 
hierárquicas, leves e não limitadas por fronteiras traçadas a priori» (Barroso, 2006b: 58, citando 
Boltanski & Chiapello, 1999: 156). Nesta concepção conexionista as redes constituem a própria 
organização «com a natureza fluida, flexível e não pré-determinada das suas formas e fronteiras» 
(Barroso, 2006b: 58). 
 
39 Neste contexto, Barroso considera a crescente diferenciação entre as escolas como a solução adequada 
para situações específicas, assim como as parcerias com as organizações locais, os projectos especiais 
dirigidos a escolas e a públicos específicos, os «territórios de intervenção prioritária» (TEIP) e a criação 
de órgãos de participação local, tal como os Conselhos Municipais de Educação e as Assembleias de 
Escola (Barroso, 2006b: 59). 
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autárquicos, de que fazem parte, para Barroso, os Conselhos Municipais de Educação 

(CME).  

 

Da leitura de alguns autores de referência dos temas � a descentralização das 

políticas educativas e a recomposição do papel do Estado � retemos alguns aspectos 

(marcados profundamente pelo seu carácter histórico) e que consideramos 

determinantes para a nossa argumentação no contexto da presente tese: 

 

Em primeiro lugar, falámos de algumas mudanças nas sociedades 

contemporâneas, do abandono da centralidade estatal, da passagem do Estado 

providência para o Estado regulador. Deixámos a ideia de que o Estado contemporâneo 

não se confina ao espaço nacional e local (ao centro e à periferia) mas antes a um 

espaço alargado feito do cruzamento entre a mundialização, a europeização e a 

descentralização. Principalmente quisemos marcar o carácter compósito de todos os 

processos de regulação política e social que integram o movimento lento e complexo de 

recomposição do Estado. 

 

Em segundo lugar estabelecemos a relação entre os processos de recomposição do 

Estado e as escalas de regulação. O dinamismo social e político das mudanças de escala 

da regulação das políticas e da acção públicas em educação informa-nos que os 

processos de reorganização dos sistemas educativos, e de redefinição dos seus modos de 

regulação, não se fazem unicamente à escala nacional, antes se constroem das relações 

entre o global e o local. Significa que as mudanças nas políticas e na acção públicas em 

educação se jogam na articulação entre processos de multirregulação desenvolvidos em 

diferentes níveis, e utilizando diversos meios e modos de regulação, em que está 

implicada uma multiplicidade de actores e de organizações posicionados em diferentes 

escalas.  

 

Insistimos na transversalidade e nos múltiplos níveis da acção pública para 

podermos estudar a articulação dos diferentes modos de regulação social e política, a 

partir da interacção global/nacional/local e, simultaneamente, interessarmo-nos pelas 

interdependências dos actores em diferentes níveis num dado território. Essa articulação 

das diferentes escalas e modos de regulação concretiza-se através de novos instrumentos 

de acção pública, verdadeiros reveladores das mudanças das políticas públicas em que o 
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Estado tende a substituir as políticas redistributivas e de intervenção directa 

(obrigatórias e impostas) por políticas de incentivo indirectas (negociadas, delegadas e 

partilhadas entre múltiplos actores). Nestes contextos integramos a descentralização e a 

territorialização, como formas políticas de reorganização do Estado e dos seus modos de 

regulação da educação. Esses novos modos de governar, de regular a acção pública, e 

uma nova governança40 instituem outra relação entre governantes e governados que é 

revelada pelos instrumentos e pela instrumentação da acção pública. Lascoumes e Le 

Galès (2007) equacionam estes novos modos de governar da seguinte forma: 

 
O Estado e a sua administração piramidal não são mais os únicos organizadores da intervenção 
reguladora. Os níveis locais de proximidade tanto políticos, como de representação da sociedade 
civil, os conjuntos regionais e inter-regionais, mas também a Europa e os mercados internacionais 
e as grandes organizações tornaram-se iniciadores e quadros de acção essenciais. Do mais, a 
clivagem clássica público/privado é posta em causa pelos partenariados entre as autoridades 
públicas e actores económicos e associativos. Enfim, estes últimos recebem em cada vez maior 
número de domínios, as delegações de responsabilidade para assegurar as acções de segurança ou 
de gestão de serviços. O termo «governança» esforça-se por dar conta dos problemas de 
coordenação colocados por uma tal diversidade de actores, de cenas e de formas de interacção 
(Lascoumes & Le Galès, 2007: 110). 
 
 

5. Os estudos sobre os CME  
 

Os CLE/CME têm sido referenciados e estudados, quer pelos autores 

portugueses que se debruçam sobre as políticas de descentralização41, quer no quadro de 

trabalhos académicos em Administração Educacional que tomam como objecto de 

estudo esta organização. 

 

                                                 
40 Associada à acção pública, a noção de governança inspira-se na sociologia das organizações e nas 
redes. Põe em evidência a interacção dos actores, as suas interdependências, a autonomização dos 
sectores e das redes relativamente ao Estado, os processos de coordenação dos actores, as formas 
renovadas de negociações, os constrangimentos e as incitações (Lascoumes & Le Galès, 2007: 21; 
consultar também Le Galès, 2004: 242-249). 
 
41 Segundo Pinhal, os primeiros trabalhos portugueses sobre a descentralização da educação são da 
autoria de António Sousa Fernandes, iniciador da linha de estudos sobre a intervenção municipal na área 
da educação. Refere o desenvolvimento deste campo de estudos em resultado dos importantes contributos 
da área da Administração Educacional, no quadro das Ciências da Educação em Portugal, sob a 
intervenção decisiva de nomes como João Barroso, Licínio Lima, João Formosinho e Jorge Adelino 
Costa, entre outros. Referencia o incremento deste campo de estudos (intervenção municipal na educação) 
através de um conjunto de teses de mestrado e de doutoramento em preparação ou concluídas (Pinhal, 
2009: 745). 
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Em linhas gerais, as referências aos CLE/CME no contexto de reflexões sobre a 

descentralização42 inserem-se em determinadas áreas temáticas das quais salientamos: a 

alteração dos modos de governar a educação; a reorganização da administração da 

educação (alteração das relações entre a administração central e a administração local); 

a crescente intervenção das autarquias na gestão da educação no espaço local 

(transferência de competências para as autarquias e maior responsabilização no campo 

educativo); a participação dos actores autárquicos e dos actores locais em todos estes 

processos políticos (a construção local dos CLE/CME). Estes trabalhos privilegiam as 

diferentes dimensões dos CLE/CME, consoante as linhas de investigação em que se 

inserem, as perspectivas de análise que mobilizam e/ou entrecruzam, sejam elas 

pertencentes às perspectivas jurídico-administrativa, à da sociorganizacional, à análise 

política. Assim, em torno das questões teóricas da recomposição do Estado e da 

alteração dos seus modos de regulação, do debate entre centralização e descentralização, 

das políticas de territorialização da educação, da localização das políticas educativas, os 

diferentes autores contextualizam e problematizam em diferentes entradas a questão dos 

CLE/CME. Todas estas questões se interligam qualquer que seja o modo como se 

mobilize ou se privilegie uma determinada entrada em detrimento de outras. Dito de 

outro modo, a descentralização está associada à alteração dos modos de intervenção do 

Estado, de governar e de regular a sociedade, o que leva à modernização e à 

requalificação da administração pública, «ao recurso a novas modalidades de 

relacionamento entre administradores e administrados (contratualização), ao reforço da 

democracia local, assim como ao estabelecimento de parcerias entre os vários agentes 

públicos e privados» (Barroso, 2009a: 7). 

 

As referências aos CLE/CME no contexto das investigações sobre 

descentralização abarcam muitas das áreas temáticas referidas anteriormente. 

Apresentamos as perspectivas de análise de alguns desses autores. Fernandes (1996, 

1997, 1999a, 1999b, 2005a, 2005b, 2009) interessado pela intervenção dos municípios 

no provimento da educação (enquanto potenciais coordenadores de uma política 

educativa local) entende os CLE como estruturas de utilidade indiscutível «para 

                                                 
42 Convém referir que esta breve abordagem abarca unicamente as investigações e os autores que de 
algum modo mobilizámos para a contextualização do nosso estudo, deixando de fora muitos outros que 
escreveram sobre a Descentralização e a Territorialização das políticas educativas. 
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assegurar uma coordenação local entre todos os actores educativos e poder lançar as 

bases para o desenvolvimento de um projecto educativo local». Refere alguns riscos que 

limitam as potencialidades destas entidades: «as resistências institucionais, corporativas 

e individuais para com a cooperação conjunta, o excessivo número de participantes, as 

competências puramente consultivas, a inexistência de um apoio logístico adequado, 

tornando-o excessivamente dependente de outras entidades» (Fernandes, 1999b: 4). Os 

argumentos políticos em favor da existência desta entidade ou de outra com a mesma 

natureza pressupõem uma «efectiva administração local da educação e a alteração das 

relações assimétricas, não a simples existência de um fórum municipal de 

aconselhamento local ou a hegemonização da educação numa instituição educativa em 

detrimento de outras» (Prata, 2008: 331, citando Fernandes, 2000: 8). Dito de outro 

modo, a existência dos CLE/CME como entidades de coordenação local passa também 

por «um certo equilíbrio entre medidas descentralizadoras para as autarquias, 

comunidades locais e escolas e medidas reguladoras e compensatórias asseguradas pelo 

Estado» (Fernandes, 2005a: 75). 

 

Barroso (2003, 2005a, 2005b, 2006b, 2009b) focaliza o seu interesse nos 

processos formais e informais de regulação local, dos quais resultam a construção e a 

manutenção das ordens locais. Reconhece os CME como exemplos desses processos, 

espaços de microrregulação local, múltiplos e fragmentados, resultantes de medidas 

políticas de descentralização que foram sendo tomadas e que deixam transparecer, por 

um lado, a complexidade da regulação à escala local em que participam múltiplos 

actores com interesses diversos (Barroso, 2006b: 58-59), por outro, a «redistribuição de 

funções entre o centro e a periferia [que] põe em causa a própria dicotomia tradicional 

entre centralização e descentralização» (Barroso, 2009b: 7, citando van Haecht, 1998). 

 

Pinhal (1993, 1997, 2001, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2006, 2009; consultar 

também Pinhal & Viseu, 2001; Dinis & Pinhal, 2002) olha estas questões pelo prisma 

da organização do sistema educativo local e da intervenção dos municípios em todos 

estes processos. A visão crítica que tem desta organização leva-o a considerar a sua 

regulamentação como uma sucessão de medidas avulsas e desconexas, por vezes 

contraditórias, nas quais integra a institucionalização dos CME, que considera uma 

«oportunidade perdida para dar inteligibilidade e coerência à reorganização do sistema 

educativo no que respeita à sua administração» (Pinhal, 2004a: 2; consultar também 
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2009: 508-521)43. Desde a negociação até à tomada de decisão política44, com a 

regulamentação dos CME enveredou-se, na sua opinião, por «más soluções», perdendo-

se a oportunidade de institucionalizar um espaço e um tempo organizados para a 

concepção e realização de um projecto educativo local, na perspectiva da construção de 

«verdadeiros territórios educativos». As soluções encontradas goraram as expectativas 

criadas pelo trabalho já desenvolvido em alguns municípios nos anteriores CLE e 

mesmo pelo debate do processo negocial entre a ANMP e o ME.  

 

Compreendo que o Estado queira acompanhar as políticas locais, uma vez que lhe compete avaliar 
e garantir o desenvolvimento do sistema e mesmo apoiar e incentivar o exercício da política pelas 
organizações locais, chamadas que estão a novas responsabilidades. Mas um órgão local, que se 
pretendia que fosse a sede de uma política local, um exemplo da aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da descentralização democrática da administração pública, um arauto da 
autonomia das autarquias locais face à administração central, não pode nem deve ser composto por 
uma maioria de elementos dependentes do poder central, por mais que estes sejam capazes de se 
inserir, ou mesmo ajudar a criar dinâmicas locais consistentes. É uma questão de princípio (Pinhal, 
2009: 518-519).  

 

Ainda na perspectiva de análise da intervenção dos municípios na educação, 

Martins, Nave e Leite (2005) desenvolvem um estudo que abrange uma amostragem de 

vinte seis municípios da Região Norte e «pretende caracterizar a intervenção autárquica 

no domínio educativo e clarificar em que medida a distribuição de competências entre o 

poder central e o poder local é adequada e eficaz na provisão do bem público 

educativo» (Martins, Nave & Leite, 2005: 6). Os resultados apresentados são entendidos 

pelos autores como um contributo para o esclarecimento das relações entre as escolas e 

as autarquias, privilegiando-se a óptica das escolas no sentido de se saber como 

                                                 
43 Na opinião de Pinhal, a construção do processo de descentralização em Portugal, desde finais da década 
de 80, fez-se em torno de duas ideias-chave: a centralidade da escola e a territorialização das políticas 
educativas. Insiste na ambiguidade deste discurso da territorialização, pelo facto de não equacionar a 
natureza política das mudanças a operar no sistema, nomeadamente, a reorganização e a redefinição 
funcional do aparelho de Estado, o processo de transferência de competências para as autarquias, a 
responsabilidade da sociedade local na prestação do serviço público de educação. Avançou-se com a 
regulamentação de aspectos particulares da descentralização e com a transferência de competências para 
as autarquias sem se definir, antecipadamente, a configuração do sistema educativo nos seus diferentes 
níveis. 
 
44A análise que faz desta decisão leva-o a falar do distanciamento existente entre os princípios enunciados 
de descentralização, de subsidiariedade e a sua objectivação na regulamentação do dito conselho. A sua 
definição é pouco clara, não se dando a devida relevância política às competências atribuídas às 
autarquias e à sua abrangência, correndo-se o risco de a sua intervenção se limitar à gestão de aspectos 
logísticos e operacionais do sistema educativo, que embora importantes, não permitem definir um 
projecto educativo local. No entanto, reconhece o potencial estratégico destas entidades no 
desenvolvimento do sistema educativo ao nível local. 
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percepcionam a sua interacção com as autarquias. Para além de indicarem «a falta de 

capacidade de liderança das câmaras relativamente às políticas educativas locais» 

(Martins, Nave & Leite, 2005: 222) realçam a falta de representação das escolas nos 

CME e o seu afastamento na elaboração das Cartas Educativas. Estes aspectos, entre 

outros, denotam a irreversibilidade da intervenção municipal no campo educativo, ao 

mesmo tempo que deixam transparecer, por um lado, o olhar de desconfiança das 

escolas perante esta acção, por outro, as dificuldades das autarquias em se munirem da 

experiência e das estruturas organizacionais que possibilitem respostas aos problemas 

locais45. 

 

Lima (2004, 2007, 2011) aborda os CME no contexto alargado das políticas e da 

administração da educação em Portugal e integra esta medida política numa «lógica 

centralista e de controlo» da Administração Central sobre os níveis regionais e locais da 

administração da educação. Argumenta esta perspectiva considerando a ligação 

existente entre o CME e a Carta Educativa, na medida em que ao primeiro compete 

monitorização da segunda, entendida como instrumento de reorganização e de 

reordenamento da rede educativa em cada concelho, segundo directivas nacionais.  

 

Estamos, assim, face a uma lógica de tipo hierárquico e extensionista, reconceptualizando a 
expressão “territorialização da política educativa” e associando-a, a gora, não propriamente a uma 
democratização e descentralização de poderes, mas antes a uma eficaz disseminação geográfica e a 
uma fiel realização das directivas centralmente produzidas para todos os territórios escolares. É, 
portanto, nos níveis regional e local que se completa a lógica centralista e de controlo, mesmo 
quando se induz a criação de “conselhos municipais de educação” (Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 
de Janeiro), atribuindo-lhes competências no desenvolvimento da chamada “carta educativa, 
definida como “o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e 
equipamentos educativos a localizar no concelho” (Lima, 2007: 36; 2011: 41). 

 

Formosinho e Machado (2004: 24-27; 2005b: 151-156) questionam o sentido 

político da criação dos CME. Estabelecendo a relação entre a proposta do grupo de 

trabalho da Comissão de Reforma do Sistema Educativo e o Decreto-Lei n.º 7/2003, 

identificam como diferenças, para além dos aspectos também referidos por Pinhal, 

nomeadamente quanto à constituição do órgão e às suas competências, o facto de a sua 

designação ter passado de local para municipal, o que deixa transparecer o maior pendor 

                                                 
45 As opiniões de Martins, Nave & Leite (2005: 222) são partilhadas por Barroso e Dutercq (2005b), 
quando referem a não existência, do ponto de vista institucional, de «massa crítica suficiente para que a 
municipalidade assegure uma intervenção alternativa à administração central, através da adopção de 
modos de regulação distintos em função das prioridades e objectivos próprios, mesmo se integrados na 
política nacional» (Barroso & Dutercq, 2005b: 38-39).  
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dado à autarquia, encarregue do apoio logístico e administrativo, e a desvalorização de 

outras estruturas do concelho que deixaram de participar na entidade. Consideram que 

estas diferenças advêm das conjunturas sociopolíticas em que emergem a proposta e o 

diploma da criação do CME e que resultam em perspectivas diferenciadas do princípio 

da participação como essência da democracia. Assim, enquanto que a proposta está 

imbuída de uma concepção de democracia participativa na óptica de um movimento de 

descentralização administrativa e de uma maior proximidade entre representantes e 

representados, o diploma valoriza uma concepção de democracia representativa que 

procura desconcentrar os serviços centrais e torná-los mais próximos das populações46.  

 

A regulamentação do Conselho Municipal de Educação dá, assim, corpo a uma politica de dupla 
direcção. Por um lado, corresponde a um movimento de recentralização política, que se manifesta 
na «reposição» da legitimidade de intervenção do governo central na governação (nunca 
abandonada) das escolas, ao mesmo tempo que tenta o fortalecimento da sua governabilidade. Por 
outro lado, concretiza uma política de desconcentração administrativa que, ao mesmo tempo que 
aproxima os serviços das populações, garante um controlo mais próximo das políticas definidas a 
nível central (Formosinho & Machado, 2004: 27; 2005b: 154-155). 
 

A maioria destas abordagens incide sobre a natureza e a abrangência dos 

CLE/CME, entidades vocacionadas para a coordenação e para o aconselhamento local 

em matéria educativa. De um modo diverso argumentam sobre o sentido político destas 

entidades na arquitectura do Sistema Educativo em Portugal. Alguns destes autores47 

reconhecem a necessidade de se escrutinar no terreno muitos desses argumentos, 

através de estudos empíricos sobre a aplicação da medida da criação dos CME e do seu 

impacto em cada município, em cada espaço local. Deste repto resulta um conjunto de 

dissertações de mestrado48 e de teses de doutoramento49 em Administração Educacional 

                                                 
46 Esta desconcentração dos serviços obriga a uma coordenação a nível local e, segundo os autores, cabe 
aos municípios a responsabilidade política de mobilizar todos os subsistemas representados na 
localidade, assim como os seus actores, para melhor prover as necessidades das populações. Garantem a 
concretização das políticas públicas em cada vez um maior número de domínios de intervenção e as 
escolas passam a ter «dois pólos de acompanhamento», a Direcção Regional de Educação e o Município, 
tornando-se o «controlo» mais próximo. Aliás, opinião partilhada por Barroso (2005b: 36) quando 
considera o município como instância de regulação intermédia a par da DRE. 
 
47 Referimo-nos especificamente ao repto lançado por Formosinho e Machado (2004: 24-27) a propósito 
da necessidade de se escrutinar no terreno a aplicação da medida da criação dos CME, pois conhecendo o 
seu impacto em cada município poder-se-á ter uma perspectiva mais alargada da política em si. 
 
48 Referenciamos as sete dissertações de mestrado que têm como objecto de estudo os CLE/CME (Santos, 
G., 2002; Baixinho, 2006; Miranda, 2006; Silva, 2006; Bodião, 2007; Prates, 2008; Oliveira, 2009) e as 
dissertações de mestrado de Prata (2002) e a de Tristão (2009) que incidindo sobre a intervenção das 
autarquias no campo educativo também afloram as questões dos CLE/CME. 
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(que directa ou indirectamente afloram estes temas) desenvolvidas em diferentes 

universidades, nacionais e estrangeiras50. Estes trabalhos adoptam perspectivas e 

metodologias de análise diferentes umas das outras: uns preferem a perspectiva 

jurídico-administrativa e a análise dos discursos (Ribeiro, 2005); outros preferem a 

perspectiva organizacional, adoptando como metodologia o estudo de caso de um 

município (Santos, G., 2002, 2005; Miranda, 2006; Silva, 2006; Prates, 2008; Prata, 

2002, 2008); ainda nesta perspectiva organizacional uns optam pelo estudo multicaso 

de dois ou mais municípios (Baixinho, 2006; Oliveira, 2009) ou outros pelo estudo 

extensivo abarcando a totalidade dos municípios de uma comunidade urbana (Bodião, 

2007; Tristão, 2009).  

 

Dependendo das perspectivas de análise e das metodologias utilizadas estes 

trabalhos equacionam diferentes questões de pesquisa. Destacamos algumas dessas 

questões: 

 

─ Para a intervenção das autarquias nos processos de criação e funcionamento 

dos CLE/CME – «O que explica a aparente vontade de transformar os CLE 

em meras instituições municipais, sem vontade própria, autênticos órgãos 

virtuais, em oposição a verdadeiros centros de negociação e de concertação 

das políticas educativas locais, motores da verdadeira autonomia que todos 

proclamam mas que todos parecem temer?» (Santos, G., 2002: 150); «Que 

oportunidades emergem da articulação entre a autarquia e o CME, visando 

a promoção da Política Local de Educação?» (Silva, 2006: 86);  

─ Para a intervenção dos restantes actores locais nos processos de criação e 

funcionamento destas entidades – «Como são seleccionados os diversos 

membros que configuram o CME? Que critérios subjazem a essa selecção? 

Enquanto membros do CME, como entendem e interpretam os professores 

o seu papel em termos da relevância desta função e seu exercício?» (Prates, 

2008: 11); 

                                                                                                                                               
49 Referenciamos duas teses de doutoramento: a de Prata (2008) e a de Pinhal (2009). Estas duas teses 
abordam os CLE/CME no contexto da acção educativa dos municípios portugueses. 
 
50 A tese de doutoramento de Pinhal (2009) foi defendida em França, mais propriamente na Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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─ Para o seu papel nos processos de regulação locais – «Qual o papel 

desempenhado pelo CME na regulação do sistema educativo local?» 

(Baixinho, 2006: 14); «Qual o papel dos CME no quadro das novas 

políticas de regulação da Educação?» (Bodião, 2007: 69); 

─ Para os seus contributos na construção das políticas educativas locais – 

«Será que o CME pode ser uma instância local e intermédia de participação 

e decisão do que se possa chamar de política local de educação?» (Miranda, 

2006: 27);  

─ Para o seu significado no contexto das políticas de descentralização e de 

territorialização educativas – «O modelo de CLE legalmente consagrado 

pelo decreto-lei n.º 115-A/98 estimula e potencia a participação 

contextualizada?» (Ribeiro, 2005: 14); «Que potencialidades, limitações ou 

constrangimentos dos CME no quadro da política educativa? Como colocar 

os CME ao serviço das escolas e da comunidade?» (Oliveira, 2009: 57).  

 
Identificamos o interesse teórico e empírico de todas estas investigações, pelo 

modo diverso como apresentam as propostas de leitura sobre os CLE/CME, como 

exemplos das políticas de descentralização. Propomos um outro olhar sobre os 

CLE/CME dado pelo o ângulo de visão da nossa trilogia analítica. 

 

6. A relação entre o quadro teórico e o dispositivo metodológico 
 

O nosso objectivo é desenvolver um estudo, um exercício de análise política a 

partir de um conjunto de pressupostos que têm a ver com acção pública (instrumento e 

instrumentação de acção pública), regulação e conhecimento. Como a medida dos CME 

se inscreve numa política mais ampla de descentralização da educação em Portugal, no 

fundo, o que fazemos é olhar esta questão à luz dos conhecimentos adquiridos pela 

mobilização do quadro teórico das políticas e acção públicas, o que nos permite 

escrutinar um determinado contexto empírico e avançar com algumas hipóteses 

interpretativas e explicativas sobre aspectos mais gerais deste mesmo processo. 

 

Entendemos as potencialidades teóricas e heurísticas dos conceitos de instrumento 

de regulação de acção pública, de instrumentação da acção pública e de regimes de 
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conhecimento para a construção do nosso objecto de estudo. Avançamos com algumas 

hipóteses de trabalho que nos ajudam a concretizar a ligação entre a teoria e a empiria: 

 

Primeiramente consideramos o normativo que institui os CME51 – Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de Janeiro – como um instrumento legislativo e regulamentar, de carácter 

multidimensional e híbrido, sendo perceptíveis, na desconstrução teórica e heurística 

dos seus referenciais cognitivos e normativos, as seguintes características gerais: em 

primeiro lugar, a dimensão simbólica de legitimação e de enquadramento dos CME no 

processo histórico das políticas de descentralização; em segundo lugar, a dimensão 

axiológica anunciadora de determinados interesses e valores, referenciais de um dado 

modelo de entidade de intervenção local, mas também de uma dada política territorial; 

em terceiro lugar, a dimensão de multirregulação que implícita e/ou explicitamente 

orienta os comportamentos dos actores e delimita os seus espaços de intervenção e de 

interacção.  

 

Seguidamente referimos o carácter multidimensional e híbrido deste instrumento 

para marcar a sua complexidade e o seu interesse em termos da instrumentação da acção 

pública. Combina formas de regulação convencionais de «comando e controlo» com 

outras menos dirigistas próximas dos «novos instrumentos». Legitima a imposição 

universal e a institucionalização do CME através de formas de multirregulação da 

política local, baseadas na comunicação, na participação e na concertação. Mobiliza o 

conhecimento52 como argumento político dessas opções, como legitimador de uma dada 

intervenção territorial, como organizador dos debates e das aprendizagens53 dos actores, 

como instrumento de regulação da intervenção educativa no espaço local, como 

orientador do futuro das comunidades locais dando visibilidade à relação existente entre 

os regimes de conhecimento e a construção das diferentes ordens locais. No estudo do 

                                                 
51 Tendo em conta as tipologias de instrumentos de regulação (em função das tecnologias de governo). 
 
52 Tal como Delvaux (2009), quando falamos de conhecimento referimo-nos a múltiplos saberes que 
circulam em diferentes sentidos. Referimo-nos a um processo contínuo em que os diferentes tipos de 
conhecimentos se combinam, se modificam e circulam em continuidade e em que participam diferentes 
actores que são «simultaneamente produtores, tradutores e utilizadores» (Delvaux, 2009: 963). 
 
53 Para Barroso, a aprendizagem política é tanto um processo social, já que toda a interacção se faz da 
interacção com os outros (em grupos, em redes, em comunidades e em organizações), como um processo 
cognitivo de assimilação de conhecimentos e de produção de sentidos (Barroso, 2011: 13). Daí a relação 
directa entre a aprendizagem política e o conhecimento. 
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programa de institucionalização dos CME esta entrada analítica permite-nos reforçar 

teoricamente a constatação empírica das semelhanças e das dissemelhanças destes 

processos políticos locais em função das diferentes tradições na mobilização do 

conhecimento, do entendimento e da operacionalização desta medida política de 

descentralização em cada espaço local. 

 

Este novo olhar sobre os CME construído a partir da trilogia analítica influencia a 

organização da nossa pesquisa empírica, a arquitectura da investigação, a estrutura 

metodológica desta tese. Estabelecemos a ligação entre o quadro teórico e o dispositivo 

metodológico e explicamos como é que um influencia o outro. O referencial teórico 

apresentado de maneira sumária nas secções anteriores interpela o estudo dos CME à 

luz de quatro entradas analíticas e compromete as opções metodológicas que se vão 

tomando: 

 

� A primeira entrada diz respeito ao CME como acção pública. Estudar os CME 

como acção pública significa estarmos atentos à variedade de actores, à temporalidade 

dos processos políticos (que não se resumem à decisão, mas que se prolongam na 

execução); às transformações que a política vai sofrendo no processo da acção pública. 

 

� A segunda entrada diz respeito ao CME como instrumento de regulação. 

Estudar os CME como instrumento de regulação significa olhá-lo como um processo 

que induz os comportamentos dos diversos actores, através da regulação feita em 

diferentes níveis (central, regional, local). Representa uma atenção especial para o papel 

das autarquias na construção das ordens locais.  

 

� A terceira entrada diz respeito ao CME como lugar de articulação entre 

conhecimento e política. Estudar os CME através dessa articulação significa perceber 

que o conhecimento dos actores locais é diferente do conhecimento dos actores 

nacionais, que o conhecimento dos actores responsáveis pela produção dos diplomas 

legislativos não é igual ao dos técnicos que os executam. Daí a nossa preocupação de 

ouvir os vários actores em presença. 

  

� A quarta entrada diz respeito ao CME como exemplo das políticas de 

descentralização. Estudar os CME no âmbito das políticas de descentralização da 
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educação significa cruzar as abordagens anteriores, contextualizar historicamente estes 

processos de multirregulação em diferentes escalas de acção pública, perceber o papel 

do conhecimento nos múltiplos modos e níveis de regulação. Representa um cuidado 

especial pelos processos de construção das ordens locais e estarmos atentos às suas 

convergências e divergências. 
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CAPÍTULO II – ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO: A 
CONSTRUÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO  
 

1. Dispositivos teórico e metodológico: a construção do objecto de estudo   

 
No âmbito das ciências sociais, a análise das políticas públicas é uma perspectiva 

de entender o social e a sua regulação, um modo de estudar a política através da acção 

dos actores. Este olhar empírico sobre as políticas públicas é por nós partilhado no 

sentido de nos orientar no processo da investigação, na definição dos dispositivos 

teórico e metodológico, na construção do nosso objecto de estudo. Trata-se de um 

processo circular e de interacção entre a teoria e a pesquisa empírica, em que o debate 

em torno da prevalência da uma ou de outra deixa de ter sentido; o fundamental é 

valorizar o que o património acumulado de interpretações pode trazer à descoberta do 

terreno e o que, por sua vez, o escrutínio empírico contribui para novas 

conceptualizações do problema. A pertinência deste exercício metodológico liga-se à 

capacidade de a teoria alimentar uma constante confrontação com a pesquisa empírica; 

significa que a teoria não é aplicável mas sim utilizável (Ferreira, F. I., 2005: 124 

citando Friedberg, 1993). Este posicionamento orienta-nos do seguinte modo: 

 

– Por um lado, a teoria surge como o ponto de partida, o primeiro código de 

leitura (Almeida & Pinto, 1986: 56) para o reconhecimento do terreno a pesquisar, para 

a construção de dispositivos heurísticos e para a recolha de informação sobre o impacto 

da medida política da criação dos CME em cada espaço local;  

 

– Por outro lado, a exigência da pesquisa empírica, a grande abrangência do 

espaço e do tempo a investigar – onze CLE/CME da AMLT/CULT ao longo de quase 

duas décadas –, a variedade do corpus inventariado e/ou construído1 colocam-nos 

                                                 
1 Quando falamos de corpus inventariado e/ou construído referimo-nos às fontes documentais dos 
CLE/CME das 11 autarquias da AMLT/CULT (Regimentos Internos, Actas, Convocatórias e Outros 
documentos), às entrevistas aos presidentes das câmaras municipais e aos vereadores da educação e às 
notas de campo dos CLE/CME (cf. Anexo II, Inventário geral das notas de campo; Inventário geral da 
documentação; Inventário geral das entrevistas dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT). Quando falamos de 
produtos resultantes do tratamento do corpus falamos das monografias, das checklists dos CLE/CME e da 
análise de conteúdo do corpus documental dos CLE/CME. Também utilizamos a referência de acervo 
documental dos CLE/CME na mesma acepção atribuída ao corpus documental (inventariado e/ou 
construído). 
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perante a necessidade de reformular a metodologia inicialmente prevista (no projecto de 

investigação2), de ajustar o quadro teórico de referência e de nos aproximarmos a novas 

abordagens disciplinares (Afonso, N., 2005: 24). Com o desenvolvimento da reflexão e 

da pesquisa surgem novos dados que nos fazem questionar e reflectir sobre os 

fundamentos epistemológicos e metodológicos desta investigação. 

 

Trata-se de uma atitude mental (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 2005: 46), 

na linha do pensamento durkheimiano, de construir o objecto de estudo ultrapassando as 

evidências do senso comum, mantendo a «distinção entre o objeto «real», pré-

construído pela percepção, e o objecto da ciência como sistema de relações construídas 

propositalmente» (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 2005: 46). Esta atitude mental, 

esta forma de encarar a investigação como um espaço e um tempo de produção de 

conhecimento, «um discurso sobre a realidade cujo processo de produção se fundamenta 

na relação entre a observação empírica rigorosa e sistemática e a sua reconstrução 

narrativa com base no raciocínio lógico» (Afonso, N., 2005: 21), insere-se nos 

paradigmas interpretativo e crítico no sentido de se analisar «a realidade social no 

contexto da estrutura de referência dos actores sociais e não na do observador da acção» 

(Afonso, N., 2005: 34). Na perspectiva interpretativa o trabalho do investigador centra-

se nos actores, nos significados que estes atribuem às suas acções e às dos outros com 

quem interagem (Guerra, 2006: 17).  

 

Optámos por metodologias qualitativas que investem no trabalho de campo, no 

inquérito no terreno, mas também na pesquisa documental; utilizámos técnicas diversas 

de recolha, de produção, de tratamento e de análise de dados (descritas em pormenor ao 

longo deste capítulo). Adoptámos uma postura compreensiva em que o foco da análise 

incide sobre o sentido da acção e as diferentes racionalidades dos actores, partindo do 

pressuposto «de que as lógicas que regem o conjunto social estão também presentes nos 

microcosmos que as compõem, mas que é necessário também multiplicar os terrenos de 

observação para dar conta da diversidade do social» (Guerra, 2006: 31).  

                                                 

2 Para se conhecer o projecto inicial de investigação consultar o seguinte artigo: Cruz (2007). Conselhos 
Municipais de Educação: política educativa e acção pública. Sisifo - Revista de Ciências da Educação, 
04, 67-76. Disponível em http://sisifo.fpce.ul.pt.  
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Este desafio de passar do particular ao geral, de descobrir em cada terreno 

observado as convergências e as divergências nos processos políticos susceptíveis de 

estar presentes em múltiplos contextos similares serve-nos de inspiração para a 

definição de aspectos estruturantes da investigação: referimo-nos à tipologia do estudo 

desenvolvido e aos dispositivos teórico e metodológico arquitectados. Conciliam-se 

duas lógicas de investigação que se cruzam e se complementam: o estudo intensivo e 

monográfico com o estudo extensivo e comparativo.  

 

O estudo intensivo e monográfico remete-nos para as abordagens naturalistas, 

«para a investigação de situações concretas existentes e identificáveis pelo investigador 

sem intervenção, sem manipulação física e deliberada de quaisquer variáveis» (Afonso, 

N., 2005: 43). Esta primeira fase do plano de investigação, apresentada de forma breve, 

caracteriza-se por ser intensiva e vertical, pois abrange cada um dos onze CLE/CME 

(num período alargado de tempo) e abarca um conjunto de metodologias e de técnicas 

qualitativas como o trabalho de campo (as notas de campo), a pesquisa documental, a 

entrevista semidirectiva, a checklist 3 e a análise de conteúdo. Tem uma dupla vertente: 

por lado, é um trabalho no terreno, de visitas de campo e de pesquisa de arquivo; por 

outro, é um trabalho de oficina, artesanal e minucioso, tanto na organização e no 

tratamento do corpus inventariado como na redacção das breves monografias. 

Aproxima-se, de algum modo, da tipologia dos estudos realizados (simultaneamente) 

em múltiplos locais referenciados por Bogdan & Biklen (1994) como sendo de indução 

analítica, metodologia utilizada quando o foco da investigação incide num problema ou 

numa questão específica: «Procede-se à recolha e análise de dados a fim de desenvolver 

um modelo descritivo que englobe todas as instâncias do fenómeno» (Bogdan & Biklen, 

1994: 99). Este modelo descritivo é o que estrutura as monografias, as quais imprimem 

ao estudo intensivo a originalidade de estabelecer um diálogo enriquecedor com as 

abordagens de carácter histórico, de privilegiar a temporalidade do processo político de 

cada CLE/CME e transmitir a visão segmentada e particularizada do que é a política 

educativa em cada contexto local. 

                                                 
3 O termo checklist decorre da natureza do próprio instrumento heurístico, já que escrutina e controla a 
fiabilidade dos dados recolhidos na pesquisa documental sobre o processo de transição/instalação do 
CLE/CME, sobre a constituição, regimento e funcionamento, agendas das reuniões e circulação de 
informação no CME. Começa por ser um projecto de inquérito às autarquias. O reconhecimento do 
terreno leva-nos a alterar a estratégia metodológica e a optar pela checklist, conforme se explica 
posteriormente. 
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O estudo extensivo e comparativo surge no cruzamento e na complementaridade 

do estudo intensivo e monográfico. Esta segunda fase do plano de investigação 

caracteriza-se pela apropriação que se faz do dispositivo metodológico anterior e do seu 

esquema de categorização de análise; todo o corpus inventariado e/ou construído é 

transversalmente trabalhado à luz das quatro entradas analíticas correspondentes às 

quatro dimensões de análise. Este exercício põe em evidência as semelhanças e as 

dissemelhanças nos processos de apropriação da medida política nos onze contextos 

locais e valida, empiricamente e de um modo indutivo, as hipóteses explicativas que se 

avançam a propósito da política dos CME à escala nacional. «A comparação indutiva 

não é somente uma descrição, ela é também uma explicação (ou mais uma tentativa de 

explicação)» (Hassenteufel, 2005: 114). Passa-se da segmentação e da descrição do 

estudo intensivo e monográfico (dimensão local da política) para a condensação e 

interpretação de dados do estudo extensivo e comparativo (dimensão nacional da 

política) desenvolvida em quatro eixos de análise. 

 

2. Espaços e tempos da investigação    

 
A investigação desenvolve-se nos onze municípios da CULT, anterior AMLT4. 

Todos os contextos estudados são claramente identificados pelos seus nomes. Referimo-

nos aos CLE/CME pertencentes aos municípios de Almeirim, de Alpiarça, de 

Azambuja, de Benavente, do Cartaxo, da Chamusca, de Coruche, da Golegã, de Rio 

Maior, de Salvaterra de Magos e de Santarém5. Todas as entidades representadas nos 

CLE/CME são identificadas; os actores autárquicos e locais são deixados no anonimato 

referindo-se apenas o cargo que desempenham no organismo visado6. Esta estratégia 

                                                 
4 A história desta comunidade intermunicipal tem um especial interesse para os processos políticos dos 
CLE/CME. Dá-nos conta do percurso regional deste núcleo de autarquias ao longo do tempo: como se 
organizaram; como interagiram; como definiram projectos comuns; como contratualizaram para a 
execução desses projectos. Começa em Março de 1987 com a designação de Associação Municipal da 
Lezíria do Tejo (AMLT), congregando 12 autarquias; em Março de 2004 dá lugar à Comunidade Urbana 
da Lezíria do Tejo (CULT), sem a presença da autarquia de Vila Franca de Xira, integrada na Área 
Metropolitana de Lisboa; em Novembro de 2008 surge a actual Comunidade Intermunicipal da Lezíria do 
Tejo (CIMLT). 
 
5 O critério usado para a indicação dos municípios é a ordem alfabética. 
 
6 Tanto nas actas dos CLE/CME como nas notas de campo retirámos todas as referências pessoais e 
substituímo-las pela designação do cargo que cada pessoa em causa desempenhava. Nas entrevistas aos 
presidentes de câmara o anonimato não existe, já que se identifica o município a que cada presidente 
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resulta do próprio dispositivo metodológico: por um lado, o reconhecimento de cada 

contexto local e dos actores em presença é fundamental e inevitável na abordagem 

monográfica; por outro, esta identificação não levanta questões éticas uma vez que no 

estudo comparativo não se comparam autarquias entre si mas processos políticos locais 

relativamente a uma mesma política nacional.  

 

Esta investigação abarca o arco temporal de mais de cinco anos, de 2003 a 2008, 

recuando, sempre que necessário, a períodos anteriores. Justifica-se este exercício 

retrospectivo de mais de vinte anos (em alguns dos casos) pela necessidade de se traçar 

o processo de criação e de transição dos Conselhos Locais de Educação (CLE) para os 

Conselhos Municipais de Educação (CME). No contexto dos onze CME estudados, sete 

de entre eles experimentam esta ruptura/continuidade. 

 

3. Dispositivos de recolha e de tratamento de dados: a constituição e a análise do 
acervo documental 7 

 

Identificado o contexto do estudo, importa agora descrever o dispositivo de 

recolha e de tratamento da informação, referir as metodologias e as técnicas utilizadas 

na recolha, na produção e na análise dos dados. Mais construídos do que recolhidos, 

menos «dados» do que «obtidos» (Bongrand & Laborier, 2005: 74 citando Latour, 

1996: 188), a sua elaboração assenta num trabalho prático e nos comprometimentos 

teóricos, num exercício reflexivo que tem sempre presente a relação entre as 

perspectivas dos actores e os contextos da acção pública como uma das preocupações da 

investigação empírica.  

 

Os métodos de observação, produção, recolha e selecção de informação (de modo 

a dar visibilidade aos fenómenos empíricos e à sua conceptualização, conferindo-lhes 

uma inteligibilidade específica sob forma de textos) constituem-se como uma verdadeira 

caixa de ferramentas. Como utensílios de investigação referem-se as visitas 

exploratórias às autarquias, as notas de campo, as checklists, as entrevistas 
                                                                                                                                               
pertence. Os protocolos de comunicação com os presidentes de câmara/vereadores da educação e os 
processos de validação das entrevistas (descritos posteriormente) salvaguardam todas estas situações. 
 
7 Tal como se refere anteriormente, tanto adoptámos a designação de corpus documental como de acervo 
documental para referir a totalidade da documentação dos CLE/CME inventariada e/ou construída. 
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semidirectivas e a pesquisa documental. Todos obedecem a um determinado ângulo de 

visão que corresponde a um questionamento específico do contexto empírico, 

estruturado a partir das questões de partida e dos eixos de análise. Neste contexto, opta-

se por utilizar a entrevista unicamente para os actores autárquicos, direccionando-a, 

estrategicamente, para os presidentes de câmara (como se explica posteriormente). 

 

A figura 2.1 apresenta, de uma forma simplificada, este dispositivo de recolha e de 

tratamento de dados que se desenvolve seguidamente: 

 

 
Figura 2.1. Esquema síntese do dispositivo de recolha e tratamento de dados. 

 

3.1. Contactos com as autarquias: as notas de campo e a pesquisa documental  
 

Começámos o trabalho de campo por uma incursão naturalista para o 

reconhecimento do terreno a pesquisar, no sentido de estabelecer o contacto directo com 

os actores autárquicos dos onze municípios, de recolher informações sobre cada um dos 
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CLE/CME e de aceder aos seus arquivos documentais. Desses contactos, conversas, 

interacções, ideias, estratégias e reflexões resultaram as notas de campo. 

 

Falámos de trabalho de campo para nos referirmos a todas as visitas programadas 

(nas quais se incluem as visitas exploratórias desenvolvidas na primeira fase de 

investigação), a todos os contactos directos e indirectos tidos com os actores autárquicos 

e outros actores locais (por telefone, por e-mail, por carta), às entrevistas, às validações 

das checklists pelas autarquias e à pesquisa documental. Bogdan & Biklen (1994: 114) 

entendem o trabalho de campo nesta perspectiva integradora do estudo qualitativo: 

estabelecem uma relação intrínseca entre as técnicas de recolha de dados utilizadas pelo 

investigador e as relações estabelecidas com os investigados (elementos facilitadores da 

percepção dos contextos e de acesso aos materiais a investigar).  

 

Mencionámos a incursão naturalista para nos referirmos à observação participante, 

à interface investigadora / investigados, aos estudos intensivos e descritivos 

desenvolvidos nos onze municípios da AMLT/CULT (Afonso, N., 2005: 10). 

Referenciámos as notas de campo como «o relato escrito daquilo que o investigador 

ouve, vê, experiencia e pensa no decorrer da recolha e reflectindo sobre os dados de um 

estudo qualitativo» (Bogdan & Biklen, 1994: 150). As notas de campo são registos 

escritos que dão visibilidade aos fenómenos empíricos, conferindo-lhes uma 

inteligibilidade específica e própria consoante o campo de estudo, o objecto da 

investigação e as estratégias do investigador.  

 

Os primeiros contactos8 fizeram-se por telefone e por e-mail e visaram 

directamente os departamentos educativos das onze autarquias: apresentou-se 

sumariamente a investigação; avançou-se com um pedido de colaboração, solicitando 

um primeiro encontro de reconhecimento dos actores autárquicos e respectivos 

contextos; formulou-se um pedido expresso de autorização para aceder a toda a 

documentação disponível sobre os CLE/CME9. Nem todos responderam a esta 

                                                 
8 Os primeiros contactos iniciaram-se em Fevereiro de 2007 e prolongaram-se até finais de Dezembro do 
mesmo ano. Mas não se restringiram ao ano de 2007, mantiveram-se nos seguintes, de 2008 a finais de 
2010, e fizeram-se presencialmente, por telefone e por e-mail. Nos três primeiros anos desenvolveu-se o 
trabalho de campo; no último ano acertaram-se as informações e validaram-se as checklists. 
 
9 Consultar a este propósito a mensagem enviada por e-mail às divisões de educação das 11 autarquias 
(Anexo II, 5. Protocolos de observação e de comunicação). 
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solicitação. Uns, prontamente, agendaram este primeiro encontro; outros, perante a 

insistência adiaram esse contacto; outros ainda ignoraram a mensagem e só mais tarde 

responderam ao pedido, como resultado da intervenção persuasiva de alguns dos seus 

colegas de outras divisões da educação. Esta interface, nem sempre facilitada (quer por 

questões de ordem burocrática, quer mesmo por questões geográficas10), revelou-se 

fundamental para as futuras tomadas de decisão, especialmente quanto à 

operacionalização do trabalho de campo e à selecção das técnicas de recolha de dados.  

 

3.1.1 Notas de campo dos CLE/CME  

As visitas exploratórias abriram caminho a uma relação cordial com todas as 

autarquias, que se manterá constante ao longo de toda a investigação. Não se ignora que 

a proximidade da investigadora às escolas e ao centro de formação de três dos 

municípios estudados11 funcionou como elemento facilitador dos contactos com as 

restantes autarquias; não se esquece a intervenção marcante de alguns autarcas e chefes 

de divisão que, em momentos fulcrais do trabalho de campo, ajudaram a ultrapassar 

barreiras e dificuldades; não se negligencia a importância do capital social nestes 

processos de investigação. 

Para além de ter enviado um e-mail padrão, houve uma situação particular que me facilitou o 
acesso ao sector da educação da autarquia de Azambuja. Como tinha sido oradora num seminário 
sobre indisciplina nas escolas organizado pelo centro de formação desta localidade, mais 
facilmente estabeleci o primeiro contacto com o vereador e com o técnico da educação. Tendo 
ocorrido este encontro nos finais de Fevereiro, bastou-me um novo contacto com esses serviços. 
Tive resposta do Dr. [Chefe de Divisão], técnico do sector, que me marcou uma reunião no Pátio 
Valverde, espaço polivalente onde funcionam alguns dos departamentos do município, entre os 
quais o da educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Notas de 
campo do CLE/CME de Azambuja, p. 235). 
 
Sem qualquer dificuldade agendei o contacto com a técnica da educação da autarquia de 
Benavente, a Dr.ª … [Chefe de Divisão]. Esta facilidade de comunicação deve-se ao facto de a 
conhecer há alguns anos: da ligação que sempre desenvolveu com os agrupamentos escolares e as 
escolas do concelho de Benavente, entre os quais se encontra aquela a que pertenço, integrada no 
Agrupamento Duarte Lopes; dos múltiplos contactos e parcerias estabelecidos entre o Centro de 
Formação de Professores, entidade que represento, e a autarquia; da minha intervenção como 
representante do ensino básico no CME de Benavente (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Benavente, Notas de campo do CLE/CME de Benavente, p. 319). 

                                                                                                                                               
 
10 Quando falamos das questões geográficas referimo-nos às dimensões dos concelhos estudados: 
abarcam mais de dois terços da área geográfica do distrito de Santarém, o que por vezes dificulta o 
trabalho de campo.  
 
11 Referimo-nos ao facto da investigadora desempenhar o cargo de Directora do Centro de Formação de 
Escolas dos Concelhos de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos – Centro Educatis, aspecto 
relevante nas questões de acessibilidade aos actores autárquicos e locais daqueles três concelhos.   
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O primeiro contacto com a autarquia de Salvaterra de Magos foi-me facilitado pelo facto de o 
vereador do pelouro da educação ter sido, em tempos, meu colega na escola. Prontamente 
respondeu ao meu e-mail e agendou um encontro comigo. Simultaneamente, forneceu-me os 
contactos directos dos vereadores e dos chefes de divisão da educação dos restantes municípios 
pertencentes à CULT. Esta ajuda foi preciosa, pois facilitou-me bastante o acesso a esses 
responsáveis autárquicos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, 
Notas de campo do CLE/CME de Salvaterra de Magos, p. 869). 
 
[Dificuldades no contacto com a Autarquia de Rio Maior] Fiquei, assim, sem qualquer canal de 
comunicação; já em Dezembro resolvi recorrer ao Dr. …, chefe de divisão da autarquia da 
Azambuja, pedindo-lhe que intercedesse em meu favor de modo a reatar a comunicação. No 
mesmo dia obtive a marcação do encontro, não propriamente com a vereadora, mas com a chefe de 
divisão, a Dr.ª …. Mais uma vez o Dr. … desempenhou um papel fundamental neste processo, o 
que reforça a importância das redes sociais criadas nestes processos de investigação (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Notas de campo do CLE/CME de Rio Maior, p. 
787). 

 

Nos primeiros encontros optámos por uma conversa informal com quem nos 

recebeu, sem recorrermos ao registo áudio, de algum modo constrangedor nesta 

primeira fase da pesquisa. Esta técnica não estruturada de recolha de informação (da 

qual resultaram as notas de campo) obedeceu a um determinado ângulo de visão, 

correspondendo a um questionamento específico de cada contexto empírico pensado a 

partir das seguintes questões genéricas de partida: (i) como é que o CME é utilizado 

pelos actores autárquicos? (ii) quais as áreas de actuação política da autarquia que se 

operacionalizam através deste órgão? (iii) como é que os diferentes actores gerem a sua 

participação naquele contexto de acção? 

 

Procurámos estabelecer um diálogo aberto com os nossos interlocutores – 

vereadores do pelouro da educação e/ou chefes de divisão da educação. Pedimos-lhes 

permissão para anotar algumas das informações transmitidas (a que todos respondem 

positivamente). Para além destes depoimentos sobre os CLE/CME de cada autarquia, 

sobre os seus processos de constituição, as orgânicas, os intervenientes e os regimentos, 

inventariámos os seus testemunhos sobre o trabalho educativo em cada município com 

o intuito de melhor perceber as suas perspectivas. Em função dos nossos campos de 

interesse, lançámos outros tópicos de conversa que, consoante o interlocutor, resultaram 

em respostas prontas, veladas ou mesmo em fugas ao diálogo. Colocámo-nos na 

perspectiva de receptores das múltiplas mensagens, umas registadas no momento, na 

presença dos actores, outras escritas posteriormente, já na sua ausência, num registo 

descritivo para dar a conhecer os temas de conversa, os seus conteúdos e sentidos. As 

notas de campo revelam também uma componente interpretativa em que procurámos 

reflectir e comentar as informações recolhidas (entre o dito e o não dito), avançar com 
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argumentos teóricos e metodológicos que nos ajudassem a inventariar caminhos futuros 

e lançar pistas para outros contactos. 

 

Da conversa com o Dr. … [Chefe de Divisão] transpareceu a ideia de que o reconhecimento da 
importância do CME depende muito da sensibilidade política do responsável pelo departamento da 
educação de cada autarquia. Não fez propriamente referências directas a este assunto, mas referiu 
que o CME cai por vezes no esquecimento, sendo as chamadas de atenção do técnico da educação 
que levam o vereador a convocar uma nova reunião. Este aspecto revela-se fundamental para a 
minha investigação, aferir da utilidade dos CME, averiguar se os autarcas lhe dão importância ou 
se acham que são apenas entidades com funções «decorativas». Estas são questões centrais do meu 
trabalho (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Notas de campo do 
CLE/CME de Azambuja, p. 237). 
 
Este contacto serviu, antes de mais, para reforçar a utilidade destas primeiras abordagens e 
também para delinear o rumo das orientações metodológicas. Parece-me que esta primeira 
abordagem de diagnóstico aos contextos de cada CME me proporcionará a identificação dos 
blocos temáticos e das questões centrais do inquérito. Qualquer dificuldade encontrada neste 
processo deve ser também analisada como fazendo parte desse mesmo contexto, ou seja, devo 
entender essas dificuldades do ponto de vista metodológico, procurando encontrar alternativas para 
as dificuldades de comunicação. O contacto com a autarquia de Almeirim é bem disso a prova (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Notas de campo do CLE/CME de 
Almeirim, p. 80).  
 
Quando me preparava para lhes agradecer e me despedir, a Dr.ª … [Chefe de Divisão] retomou a 
conversa, apresentou-me os projectos educativos de alguns dos agrupamentos escolares e pediu-
me para fazermos uma leitura conjunta. Não hesitei em corresponder ao seu pedido. Reconheci a 
minha dificuldade em separar os dois campos da minha intervenção: o de membro do CME e o de 
investigadora. Também percebi que naquele momento esta separação era da minha 
responsabilidade e não da sua, pelo que não me deveria recusar a fazê-lo. Este teste serviu-me, 
fundamentalmente, para reforçar a ideia da particularidade da investigação na autarquia de 
Benavente. Estando envolvida no processo político local, e simultaneamente determinada em 
prosseguir a investigação sobre o processo político dos CME das onze autarquias da CULT, 
deparar-me-ei, inevitavelmente, com a constatação de ser, simultaneamente, sujeito e objecto da 
investigação no que diz respeito ao caso particular do CME de Benavente Passaram-se três horas 
como se fossem três minutos. Foram momentos muito interessantes. Apercebi-me de que para a 
Dr.ª … [Chefe de Divisão] este encontro também se revelou útil, na medida em que lhe permitiu 
reflectir e trocar opiniões sobre estes assuntos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, Notas de campo, p. 321). 

 
Como já era tarde, optei por me fazer à estrada. No percurso ia pensando nas particularidades deste 
contacto; no interesse demonstrado pela técnica pelo meu trabalho de investigação: nas perguntas 
precisas que me dirigiu, tanto do ponto de vista metodológico como do ponto de vista teórico, na 
importância que deu ao meu estudo e na necessidade de as autarquias obterem um conhecimento 
esclarecido, através de estudos aprofundados feitos a partir do terreno. Disse-me explicitamente 
que desejava que da minha investigação resultasse uma mais-valia para as autarquias (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Notas de campo do CLE/CME de Rio Maior, 
pp. 790-791). 
 
Depois de um saboroso café, trocámos os contactos telefónicos e demonstrei a minha satisfação 
pela forma como fui recebida, afirmando-lhe a minha total disponibilidade em partilhar ideias. 
Deixei o Palácio de Landau. Mesmo em frente, num pequeno jardim, fui encontrar um banco 
disponível. Sentei-me e registei algumas notas finais. Fiquei surpreendida com algumas 
características desta vereadora. Arquitecta de formação e professora de profissão, demonstra ter 
uma perspectiva alargada do que é a intervenção do município no campo educativo. Preocupa-se 
em reflectir sobre os assuntos e em envolver os outros parceiros neste processo. Tem um cuidado 
especial no modo como dirige e orienta as reuniões do CME. É muito interessante a adopção de 
um território neutro como espaço eleito de reunião em mesa redonda (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Santarém, Notas de campo do CLE/CME de Santarém, pp. 994-995). 
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Estes registos na primeira pessoa são entendidos (na fase inicial da pesquisa) como 

meros instrumentos de diagnóstico do terreno a investigar, importantes para a 

identificação de blocos temáticos a serem trabalhados na montagem dum dispositivo de 

observação e análise mais estruturado (primeiramente pensado como um inquérito por 

questionário) a lançar aos onze municípios. Cedo percebemos que as notas de campo 

ultrapassavam em muito este espaço de diagnóstico; revelavam um potencial acrescido 

no escrutínio da análise empírica; assumiam-se como parte constituinte do acervo 

documental dos CLE/CME. Entendidas como utensílios de investigação, indiciavam 

uma dupla dimensão: serem simultaneamente registos descritivos e reflexivos. São 

registos descritivos na medida em que contribuem para a análise das práticas 

quotidianas dos actores autárquicos e das representações que os orientam, fundamentais 

para a reconstituição do processo político dos CME, dando realce à historicidade da 

acção pública; registos reflexivos porque abrem uma via de questionamento teórico, 

mas também epistemológico e metodológico, sobre os sentidos da investigação e o 

papel da investigadora como «principal instrumento de pesquisa» (Costa, A., 1986: 132) 

na «interpelação permanente entre a teoria e a empiria» (Ferreira, F. I., 2005: 138).  

 

O potencial heurístico das notas de campo levou-nos a investir nestes registos 

descritivos e reflexivos em diferentes momentos da investigação, com o objectivo de 

dar conta dos processos de construção do objecto de estudo (do tempo que mediou entre 

a recolha do dados, a sua organização e o seu tratamento). A partir dos inúmeros 

contactos por telefone e/ou por e-mail com as divisões de educação das autarquias, das 

visitas de validação das checklists e das conversas com os chefes dessas divisões foram 

redigidas as notas de campo. Veja-se como as notas de campo do CLE/CME de 

Alpiarça, redigidas cerca dois anos após os primeiros contactos, nos dão a dimensão do 

trabalho de campo feito a diferentes velocidades, consoante os contextos em presença:  

 

[07/09/2009] Mantive o contacto por e-mail, com a chefe de divisão da Educação da Autarquia de 
Alpiarça. Enviou-me toda a documentação referente às reuniões do CME, assim como a Carta 
Educativa. Terminado o processo de tratamento dos dados e de preenchimento da respectiva 
checklist, adoptei a estratégia de a reenviar para que fosse a própria autarquia e os seus técnicos a 
validá-la. Obtive a seguinte resposta: 
 
«Cara Dr.ª Clara 
Envio, em anexo, a documentação com as alterações realizadas. As mesmas estão sublinhadas a 
verde ao longo do documento. Muitos espaços continuam em branco devido à inexistência de 
informação para os preencher. A informação que dispomos corresponde aos anos lectivos que já 
tem preenchido, uma vez que a partir dessa data não têm existido reuniões do CME. 
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Tal como já lhe tinha sido indicado, a Autarquia, nos últimos anos, reúne com os parceiros do 
CME quando é necessário resolver algum assunto, mas sem que seja convocado o CME. Estarei à 
sua disposição para alguma questão que pretenda ver esclarecida. Cumprimentos, Técnica da 
autarquia» (cf. Anexo I, Dossiê dos CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, Notas de campo do 
CLE/CME de Alpiarça, pp. 151-152) 

 

3.1.2 Pesquisa documental 

 
Os contactos directos com os autarcas e com os técnicos das divisões de educação 

revelaram-se boas oportunidades para aceder aos registos documentais dos CLE/CME. 

Em determinados municípios obtiveram-se de imediato os regimentos internos e as 

actas dos CLE/CME, os projectos educativos locais, as convocatórias, a 

correspondência e outra documentação relevante, quer em formato de papel, quer 

informático. Noutros só mais tarde se chegou a estes acervos documentais. Deste 

processo de inventariação12 resultou uma lista geral da documentação organizada por 

autarquia, entidade, tipologia, número de documentos e de folhas, data e referência13; 

estes materiais dão-nos conta das informações precisas sobre as suas próprias 

características14, trata-se de 190 documentos, num total de 791 folhas, devidamente 

identificados em função da entidade, da tipologia, da data15 e da referência utilizada em 

citações no corpo da tese e nas monografias. Para se ter a dimensão da riqueza 

heurística e hermenêutica16 deste acervo documental, aconselha-se a consulta deste 

inventário17 juntamente com a grelha da leitura flutuante da documentação18, das 

                                                 
12 Este processo de inventariação decorre entre 2008 e 2009, atingindo em alguns casos o ano de 2010. 
 
13  Consultar a este propósito o Inventário geral da documentação dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT (cf. 
Anexo II, 2. Inventário geral da documentação dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT). 
 
14 Para além dessas informações a consulta deste inventário permite-nos perceber quais as autarquias que 
passaram pelas experiências das Comissões de Ensino e dos CLE. Atente-se na legenda e na 
diferenciação que se faz utilizando duas cores diferenciadas: vermelho (não tem CLE); verde (tem CLE). 
 
15 A data das actas é também um excelente indicador do número e da frequência das reuniões dos 
CLE/CME estudados nos capítulos seguintes. 
 
16 Adopta-se o conceito de hermenêutica na perspectiva das metodologias qualitativas das ciências 
sociais. Considerada uma tradição disciplinar é referenciada da seguinte forma: «Originalmente, era a arte 
de interpretação de textos; interpreta a cultura e implica uma forma de “holismo semântico”, pois que é 
preciso apreender o todo para entender as partes» (Guerra, 2006: 27). 
 
17 Consultar a este propósito o Inventário geral da documentação dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT (cf. 
Anexo II, 2. Inventário geral da documentação dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT). 
 
18 Consultar a este propósito a Documentação dos CLE/CME – leitura flutuante (cf. Anexo II, 4. Guião de 
leitura exploratória e de pré-análise da documentação dos CLE/CME). 
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checklists19 (especialmente do resumo das actas dos CME) e de todas as breves 

monografias20. O realce dado ao espólio dos CLE/CME significa, antes de mais, a 

defesa de um legado fundamental da história local que constitui um contributo 

indispensável para a história das políticas municipais e para o estudo da 

descentralização e da territorialização da educação nas últimas três décadas. Mesmo não 

sendo uma investigação de carácter histórico, procura-se nesta abordagem resgatar a 

historicidade e a genealogia dos processos dos CLE/CME21, estabelecer um conjunto de 

relações, de interacções, de continuidades e de rupturas que contribuam para o estudo 

destas políticas às escalas nacional, regional e local.  

 

A duração deste processo deixa transparecer as dificuldades encontradas. Se 

inicialmente se perspectivava um trabalho com base nos arquivos (pesquisa, selecção e 

inventariação de documentos sobre a história dos CLE/CME), cedo se percebeu que as 

orgânicas funcionais de cada autarquia condicionavam todas essas fases de pesquisa 

documental: o acesso a este acervo tanto dependia da insistência da investigadora e das 

respostas das autarquias como do simples facto de existir ou não este conjunto de 

registos escritos. Dito de outro modo, a preservação do património documental não foi 

uma prioridade para alguns dos municípios estudados: estão nestes casos os que tiveram 

experiências de CLE, pois não se encontraram as actas nem os regimentos internos 

destas entidades. Este hiato foi colmatado pelas memórias orais dos actores autárquicos 

(notas de campo e entrevistas aos presidentes de câmara ou aos vereadores da educação) 

constituindo-se assim o corpus de eleição utilizado nas breves monografias dos 

CLE/CME.  

 
Quanto à documentação em falta, disse-me que temia não poder corresponder aos meus anseios. 
Que ainda não tinha encontrado as actas do CLE, criado em 1995. Receava que as mudanças de 
instalações e mesmo a falta de uma cultura de preservação dos documentos tenham tido 
consequências negativas para a conservação deste património. Relativamente às actas em registo 
informático, também se mostrou receoso quanto ao seu destino. Agradeci-lhe a sua preocupação e 
dei-lhe a conhecer a minha intenção de voltar a Salvaterra de Magos para entrevistar a Sr.ª 
presidente da Câmara, no sentido de perceber a sua perspectiva política sobre o CME. Mais uma 

                                                                                                                                               
 
19 Consultar a este propósito as checklists incluídas nos dossiês dos CLE/CME (cf. Anexo I, Dossiê dos 
11 CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 1-999). 
 
20 Consultar a este propósito as breves monografias dos CLE/CME incluídas nos respectivos dossiês (cf. 
Anexo I, Dossiê dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 1-999). 
 
21 Este diálogo, quer com a História, quer com a História da Educação revela-se perfeitamente natural 
para quem constrói a sua formação académica nessas áreas e perfilha um interesse especial pela 
historicidade dos processos políticos. 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

74 

vez me desculpei pela ousadia de o incomodar nesta fase tão trabalhosa do ano lectivo e agradeci-
lhe toda a sua amabilidade. Mostrou-se solícito e participativo. Esta informação revelou-se 
fundamental para poder avançar com a checklist (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Salvaterra de Magos, Notas de campo do CLE/CME de Salvaterra de Magos, p. 402). 
 

Comecei por indagar a Dr.ª … [Técnica Superior] sobre o Conselho Local de Educação. Tinha a 
informação fornecida pelo anterior vereador, Dr. (…), de que o Cartaxo tinha sido pioneiro na 
criação do CLE, provavelmente em 1998 ou em 1999. Procurei documentação a este respeito mas 
sem resultado: não havia nem regimento nem actas. Confirmou a inexistência de testemunhos 
escritos do CLE e avançou com algumas explicações: houve ruptura informática a nível 
documental, acompanhada de alterações organizacionais e até políticas, de mudança de vereação. 
Referiu que as mudanças de vereador da educação – cinco em 8 anos (2001/2009) - trouxeram 
sucessivas adaptações e reformulações e formas diferenciadas de organizar o sector, perdendo-se a 
continuidade administrativa, que foi retomada com algum esforço da sua parte e de outra técnica 
que a acompanha na secção da educação. Ainda sobre o CLE, iria contactar o Prof. …, um dos 
anteriores vereadores da educação, para que me pudesse ajudar e fornecer mais pormenores sobre 
este órgão (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, Notas de campo do CLE/CME do 
Cartaxo, p.872). 
 
 

3.2. Actividades exploratórias de análise documental: o 1.º escrutínio das 
dimensões e as direcções da análise de conteúdo  

 

De uma primeira fase de recolha e selecção, produção22 e organização de parte do 

corpus da investigação – documentos e notas de campo dos CLE/CME – passámos a 

uma segunda fase, destinada à pré-análise e à exploração deste material, dois dos pólos 

cronológicos da análise de conteúdo referenciados por Bardin (1995: 95-102). Da 

inventariação dos diversos tipos de documentos (regimentos, actas, correspondência e 

outros) dos CLE/CME23 passámos para a sua leitura sistemática, para a análise crítica 

como fontes, tanto do ponto de vista do questionamento histórico sobre a sua origem, 

natureza, conteúdo e finalidade assim como sobre a intenção da produção destes actos 

de escrita. Este exercício teve como ponto de partida o quadro teórico e metodológico 

de referência, resultante do diálogo interdisciplinar da análise das políticas públicas, da 

história da educação e de um conjunto de coordenadas intelectuais que permitem partir 

de conceitos de instrumento de acção pública e de historicidade para atingir outros 

sentidos, novas interpretações e outros conceitos; trata-se de um processo dedutivo-

indutivo para definir as grandes dimensões de análise e os eixos orientadores do 

escrutínio da análise empírica. Para tal, seguimos as orientações de Vala (1986: 112): 

                                                 
22 Quando falamos de produção falamos naturalmente da produção de instrumentos heurísticos que são as 
notas de campo. 
 
23 Nesta fase de organização do material optámos por criar um dossiê para cada CLE/CME onde se 
integram os documentos e as notas de campo. 
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«as referências teóricas do investigador orientam a primeira exploração do material, mas 

este, por sua vez, pode contribuir para a reformulação ou alargamento das hipóteses e 

das problemáticas a estudar». 

 

A opção de questionar os documentos sobre o que eles têm para nos dizer 

direccionou a nossa estratégia metodológica no sentido de registar exaustivamente 

aspectos da sua natureza e do seu conteúdo (por autarquia e por CLE/CME): 

organizámos toda a documentação recolhida (em suporte de papel e em formato digital); 

transcrevemos os documentos em suporte de papel; descrevemos os seus conteúdos 

(integrando-os no espaço e no tempo); cruzámos informações (a partir também das 

notas de campo); tecemos observações (tendo em conta a nossa problemática); 

formulámos novas questões (tendo em conta as questões de partida). Deste processo 

resultou o guião de leitura exploratória e de pré-análise que abrange toda a 

documentação dos onze CLE/CME, do qual destacamos os exemplos das autarquias de 

Almeirim, de Alpiarça e de Azambuja (incluídos no anexo II24) e o Quadro 2.1 (CLE da 

Azambuja) abaixo referidos. 

 

Quadro 2.1 
Guião de leitura exploratória e de pré-análise da documentação dos CLE/CME: exemplo do CLE da 
autarquia de Azambuja 

 
Fontes: Inventário geral da documentação dos onze CLE/CME da AMLT/CULT; Inventário geral das 
notas de campo dos CLE/CME. 

                                                 
24 Optámos por integrar no Anexo II unicamente as três primeiras autarquias (utilizando o critério da 
ordem alfabética) com o objectivo de exemplificar o trabalho desenvolvido nesta fase exploratória.  
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Orientámos a nossa atenção para as colunas «observações» e «o que falta saber?» 

Estes dois campos revelaram-se fundamentais para se perceber as estratégias adoptadas. 

No campo «observações» registámos as ligações estabelecidas entre a construção e a 

apropriação da política dos CLE/CME em diferentes escalas de acção pública, dando 

maior incidência à escala local e valorizando a dimensão histórica destes processos 

políticos em cada autarquia; simultaneamente, registámos todos os aspectos que 

considerámos fundamentais para a evolução do trabalho heurístico e hermenêutico 

(novos documentos a pesquisar e a analisar, relações a estabelecer com outros processos 

políticos, aspectos a considerar na redacção das breves monografias). No campo «o que 

falta saber?» registámos todas as interrogações que vão surgindo (resultantes da leitura 

exploratória e da pré-análise de toda a documentação dos onze CLE/CME); 

pretendemos com este exercício identificar os blocos temáticos e as questões 

subjacentes, tópicos substantivos a utilizar na construção de novos instrumentos 

heurísticos – inquérito e guião de entrevista. Este trabalho exaustivo e moroso serve 

para traçar a genealogia do processo de decisão política, para inventariar os modos de 

constituição e de funcionamento dos CLE/CME, para referenciar o campo discricionário 

de cada autarquia que remete para actos de decisão de política local. Fundamentalmente, 

serve para o escrutínio das dimensões de análise e para a definição de um primeiro 

plano de categorias de análise que releva simultaneamente da problemática teórica de 

referência e das características dos materiais empíricos: 

 

A finalidade da análise de conteúdo será, pois, efectuar inferências, com base numa lógica 
explicitada sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas. 
Podemos sumariar as seguintes condições de produção: os dados de que dispõe o analista 
encontram-se já dissociados da fonte e das condições gerais em que foram produzidos; o analista 
coloca os dados num novo contexto que constrói com base nos objectivos e no objecto da 
pesquisa; para proceder a inferências a partir dos dados o analista recorre a um sistema de 
conceitos analíticos cuja articulação permite formular as regras da inferência (Vala, 1986: 104). 
 
 

3.3.Construção e aplicação dos utensílios heurísticos: inquérito do tipo checklist 
dos CLE/CME e entrevistas aos presidentes de câmara   
 

A definição das dimensões de análise – A genealogia do processo político 

CLE/CME; Os modos de configuração dos CME e os contextos nacional, regional e 

local; A mobilização dos CME pelas autarquias; A apropriação dos CME pelos actores 

locais – revela-se um momento determinante da construção do objecto de estudo. Estes 

eixos de análise (fruto da relação intrínseca entre a teoria e a empiria) estabelecem 
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doravante o rumo da investigação (tanto teórico como metodológico); assumem-se 

como as coordenadas intelectuais a partir das quais se avança um conjunto de 

interrogações e de hipóteses devidamente especificadas e se constroem novos 

instrumentos heurísticos e hermenêuticos; revelam-se como constituintes da estrutura da 

investigação na medida em que se são as suas traves mestras, suportes tanto do estudo 

intensivo e monográfico como do extensivo e comparativo.  

 

As técnicas de produção e de selecção de informação ajustam-se a este desenho 

metodológico, a esta ligação intrínseca e complementar entre o estudo monográfico e o 

estudo comparativo. Se as notas de campo e a análise documental correspondem às duas 

primeiras fases de reconhecimento do terreno de investigação, de recolha de informação 

e de ensaio da categorização de análise, o inquérito do tipo checklist às autarquias e a 

entrevista aos presidentes de câmara dizem respeito a uma terceira fase de finalização 

da recolha (em que se acede à opinião dos actores autárquicos), de confirmação e de 

classificação de toda a informação. Optámos pela construção e aplicação de um 

dispositivo misto, composto por uma checklist25 e por um guião de entrevista a cada 

presidente de câmara26; pretendemos desta forma completar o acervo documental dos 

onze CLE/CME da AMLT/CULT. 

 

3.3.1 Inquérito do tipo checklist   

O conhecimento exaustivo das diferentes plataformas empíricas (as onze 

autarquias da AMLT/CULT) e a comunicação directa com os autarcas e com os 

técnicos das divisões de educação levaram-nos a optar pela checklist: trata-se de um 

utensílio heurístico estruturado em função das questões de pesquisa e das dimensões de 

análise, dando maior incidência ao carácter histórico dos CLE/CME e aos aspectos de 

pendor diacrónico e factual relacionados com as suas instalações e modos de 

funcionamento27. A checklist estrutura-se em dois grandes blocos – Processo de 

                                                 
25 O início do processo de elaboração e aplicação das Checklist às 11 autarquias da CULT foi em Junho 
de 2008. 
 
26 O início do processo de construção do guião de entrevista foi em Setembro de 2008. 
 
27 Consultar a este propósito o guião da checklist dos CLE/CME (cf. Anexo II, 6. Inquérito tipo checklist: 
modelo). 
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transição/instalação do CLE/CME e Composição e funcionamento do CME; as 

perguntas variam consoante cada bloco, podendo ser directas e/ou indirectas; prevêem-

se diversos formatos das respostas (aberta, curta, em quadro ou tabela, em lista); 

recolhem-se tanto dados qualitativos, como quantitativos (Afonso, N., 2005: 102-106). 

Esta checklist sai do esquema tradicional do inquérito não tanto pela sua construção 

(Ferreira, V. 1986: 165-195) mas mais pela flexibilização da sua aplicação, como 

garante de um maior controlo das rotinas de recolha e de apuramento de informação28. 

Em vez de enviarmos o inquérito para cada uma das autarquias inquiridas, optámos por 

uma estratégia diferenciada29. O volume de informação recolhida pelas notas de campo 

e pela análise documental permitiu-nos responder à maioria das questões colocadas; 

numa fase inicial, preenchemos as checklists mencionando as fontes a que se reportam; 

posteriormente, foram enviadas para as autarquias para serem completadas e validadas 

pelos actores autárquicos, especialmente pelos chefes de divisão e pelos vereadores da 

educação30. Este trabalho de complemento e de validação desenvolveu-se em duas 

modalidades possíveis: em alguns casos foi feita por via electrónica pela autarquia, com 

o registo de todas as rectificações e informações complementares; noutros casos foi feita 

presencialmente, num trabalho conjunto entre a investigadora e o responsável 

autárquico. Nas duas situações resultaram registos escritos tidos como constituintes do 

corpus da investigação: mensagens electrónicas que referem a metodologia de 

intervenção e as opiniões dos chefes de divisão neste processo de validação das 

checklists31; notas de campo descritivas e interpretativas da validação presencial32. 

Implicados no trabalho empírico os actores autárquicos reflectem sobre as estruturas de 

                                                 
28 A nossa insistência e persistência não foram suficientes para que o processo de validação das checklists 
tivesse ficado completo. Referimo-nos às checklists dos CLE/CME da Chamusca, de Coruche, da Golegã 
e de Rio Maior: enviadas para as respectivas autarquias entre 2009 e 2010 (por inúmeras vezes) em 
momento algum foram remetidas após validação. 
 
29 Opta-se por enviar as checklists já previamente preenchidas, para que os chefes de divisão e/ou os 
vereadores da educação completem e validem a informação. Desta forma não se perde informação 
(desconhecida para muitos chefes de divisão e autarcas); não se exige um trabalho exaustivo de resposta a 
um inquérito a quem não se mostra interessado em responder; controla-se a informação inventariada e a 
respectiva validação. 
 
30 Consultar a este propósito as checklists integradas nos dossiês dos CLE/CME, já preenchidas e 
validadas (cf. Anexo I, Dossiês dos CLE/CME das onze Autarquias da AMLT/CULT). 
 
31 Para se ter a dimensão do trabalho desenvolvido e da interacção estabelecida entre a investigadora e os 
chefes de divisão/técnicos superiores das onze autarquias, consulte-se os exemplos dos protocolos de 
observação e de comunicação com a autarquia da Azambuja (cf. Anexo II, 5. Protocolos de observação e 
comunicação). 
 
32 Consultar a este propósito as notas de campo integradas nos respectivos dossiês. 
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funcionamento dos CLE/CME, reajustam as informações constantes nas checklists, 

propõem novos dados. Virgínia Ferreira (1986) a propósito da intervenção dos 

inquiridos (em número restrito) na preparação, lançamento e tratamento do questionário 

refere o seguinte: 

 

A condição ideal é que eles próprios participem desde o início em todos os trabalhos relativos à 
preparação do questionário e acompanhem a codificação das respostas. O objectivo será a 
uniformização das soluções e das interpretações ao longo de toda a cadeia de levantamento e de 
tratamento de dados, que têm um carácter muito menos teórico do que os próprios investigadores 
estão dispostos a admitir, não passando muitas vezes de assunções taken-for-granted, para usar os 
termos dos etnometodólogos (Ferreira, V., 1986: 191). 
 

A apresentação sumária da checklist não é suficiente para dar conta da 

abrangência deste utensílio heurístico e hermenêutico. A exigência da pesquisa empírica 

leva-nos a fazer escolhas que se revelam determinantes para a construção do objecto de 

estudo. A opção pela checklist, por todo este trabalho de inventariação e de 

sistematização das informações sobre as estruturas organizacionais e funcionais dos 

CLE/CME, sobre os seus tempos e espaços, sobre os actores autárquicos e outros 

actores locais condiciona o rumo da investigação e das estratégias adoptadas. Dito de 

outro modo, a opção pela checklist leva-nos a uma análise tão fina e tão minuciosa sobre 

os processos de apropriação da política dos CLE/CME à escala local, que nos orienta 

para um estudo intensivo e monográfico de cada um destes processos políticos em cada 

um dos municípios da AMLT/CULT. Simultaneamente, ajuda-nos na construção do 

guião de entrevista aos presidentes de câmara e na finalização da grelha de 

categorização de análise de conteúdo. 

 

3.3.2 Entrevistas aos presidentes das câmaras municipais  

O guião de entrevista aos presidentes das câmaras33 da AMLT/CULT completa o 

dispositivo misto de recolha de informação sobre o processo político do CLE/CME em 

cada município (a par da checklist). Tem por objectivo orientar um conjunto de 

entrevistas no sentido de recolher as suas opiniões sobre o papel dos CLE/CME no 

espaço educativo local, sobre a crescente intervenção das autarquias no campo 

educativo e o seu significado no contexto das políticas da descentralização, sobre as 

relações que se estabelecem com os actores locais. Adoptámos a entrevista 

                                                 
33 Consultar Anexo II, 7. Guião de entrevista ao Presidente de Câmara. 
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semidirectiva, informativa e retrospectiva (na perspectiva interpretativa) como a técnica 

privilegiada da análise das políticas públicas; através dela temos a possibilidade de 

interagir com os autarcas, de orientar o diálogo através de questões mais ou menos 

dirigidas, de os levar a falar, a argumentar e a interpretar os tópicos que vão sendo 

lançados ao longo da conversa.  

 

O guião revela-se nesta interacção verbal um instrumento heurístico fundamental. 

É construído, tal como refere Natércio Afonso (2005: 99-100), a partir das questões de 

pesquisa e dos eixos de análise: Do CLE ao CME: genealogia do processo político 

CLE/CME; Os modos de configuração dos CME e os contextos nacional, regional e 

local; Mobilização do CME pelas autarquias. Tem como tema central os processos de 

constituição e de funcionamento dos CLE/CME e os actos de decisão de política local: 

organiza-se em quatro blocos temáticos em que o primeiro se refere à justificação da 

entrevista e os três seguintes se reportam aos eixos de análise referenciados 

anteriormente; em cada bloco e em função dos objectivos gerais e específicos 

apresentam-se as respectivas questões (num total de doze); a cada questão corresponde 

um conjunto de tópicos de gestão que serve para particularizar e direccionar as questões 

em função de cada entrevistado e de cada CLE/CME.  

 

Ultimado o guião, contactámos directamente cada presidente de câmara; 

redigimos e enviámos uma carta-tipo34; contextualizámos o nosso trabalho e 

solicitámos-lhes as entrevistas. A partir do momento em que remetemos a carta e até à 

concretização da entrevista decorreram, em alguns casos, meses de espera35, o que nos 

obrigou a uma constante reformulação das estratégias de investigação. Todos os 

presidentes de câmara responderam positivamente ao pedido: uns concedem a entrevista 

na 1.ª pessoa36; outros delegam essa responsabilidade nos seus vereadores da 

                                                 
34 A este propósito consultar a carta-tipo aos presidentes de câmara a solicitar-lhes a entrevista (cf. Anexo 
II, 5. Protocolos de observação e comunicação). 
 
35 Entre a primeira entrevista, ao presidente da Câmara de Benavente, e a última, ao presidente da Câmara 
da Golegã, decorrem cerca de 10 meses. Consultar a este propósito o inventário geral das entrevistas (cf. 
Anexo II, 3. Inventário geral das entrevistas). 
 
36 Os presidentes das Câmaras de Azambuja, de Almeirim, de Alpiarça, de Benavente, de Coruche, de 
Salvaterra de Magos, de Santarém, da Golegã e da Chamusca; este último faz questão de completar a sua 
entrevista, com uma entrevista à sua vereadora da Educação.  
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educação37. Com todos os entrevistados seguimos as orientações de Bogdan e Biklen 

(1994: 136-137): solicitámos a gravação da entrevista (a que todos acederam); 

estabelecemos protocolos de entendimento e de validação da mesma; deixámos que se 

habituassem à nossa forma de questionar; ficámos atentos aos seus interesses dando 

margem para clarificações, para novas questões e novas respostas; respeitámos as suas 

vontades mostrando flexibilidade na orientação da entrevista38. Fizeram-se doze 

entrevistas com duração variável39, tendo sido todas devidamente transcritas e enviadas 

para os seus autores para serem por eles validadas40. Com a validação das entrevistas41 

deu-se por terminado o processo de constituição do acervo documental dos CLE/CME 

das autarquias na AMLT/CULT. 

 

3.4. Tratamento do acervo documental dos CLE/CME: grelha de categorização de 
análise de conteúdo 

 

A descrição dos processos de pesquisa, de organização e de tratamento do acervo 

documental dos CLE/CME ajuda-nos a sistematizar os procedimentos metodológicos 

desenvolvidos ao longo da pesquisa e da análise empírica; dá visibilidade à relação 

intrínseca entre as técnicas de recolha e de organização de dados (pesquisa e análise 

documental, observação participante e notas de campo, inquérito do tipo checklist e 

checklists dos CLE/CME, guião de entrevista e as entrevistas aos autarcas) e as técnicas 

de tratamento desses mesmos dados (análise de conteúdo). Sabemos como todos estes 

processos se interligam e como os diferentes instrumentos heurísticos antecipam a 

definição das categorias de análise: como o guião de leitura exploratória e de pré-análise 

                                                 
37 Os presidentes das Câmaras do Cartaxo e de Rio Maior delegaram nos seus vereadores da educação a 
responsabilidade de concederem a entrevista. 
 
38 Temos os casos das entrevistas à presidente de Câmara de Alpiarça e ao presidente de Câmara da 
Chamusca em que não se segue o guião conforme previsto. De imediato respondemos a esta mudança 
adequando as questões a cada contexto de entrevista. 
 
39 Consultar a este propósito o Inventário geral das entrevistas (cf. Anexo II, 3. Inventário geral das 
entrevistas). 
 
40 A este propósito consultar a carta-tipo de envio e validação da entrevista (cf. Anexo II, 5. Protocolos de 
observação e comunicação). Todos os presidentes e vereadores têm a possibilidade de rectificar e/ou 
alterar a entrevista conforme o acharem necessário: uns dão feedback do processo e outros não propõem 
qualquer alteração. 
 
41 As entrevistas, devidamente transcritas e validadas, estão integradas nos respectivos Dossiês (cf. Anexo 
I, Dossiês dos CLE/CME das Autarquias da AMLT/CULT). 
 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

82 

da documentação dos CLE/CME contribui para um primeiro ensaio dos 

eixos/dimensões de análise; como as checklists e a entrevistas validam a codificação 

destas metacategorias e desenvolvem novas unidades de significação, novos núcleos de 

sentido, a partir dos quais se definem as categorias e as subcategorias. Processos 

morosos e pormenorizados em que se classifica o material empírico, se ensaia a sua 

codificação, se isolam as unidades de registo e se identificam os núcleos de sentido 

através dos temas. Tal como Bardin (1995), o nosso interesse pela análise de conteúdo 

(qualitativa) é a inferência fundada num tema e não na frequência da sua aparição. No 

entanto, a análise qualitativa não rejeita nenhuma forma de quantificação: 

 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os «núcleos de sentido» que compõem a 
comunicação e cuja presença ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o 
objectivo analítico escolhido. O tema, enquanto unidade de registo, corresponde a uma regra de 
recorte (do sentido e não da forma) que não é fornecida uma vez por todas, visto que o recorte 
depende do nível de análise e não de manifestações formais reguladas (Bardin, 1995: 105-106). 
 
A partir do momento em que a análise de conteúdo decide codificar o seu material, deve produzir 
um sistema de categorias. A categorização tem como primeiro objectivo (da mesma maneira que a 
análise documental) fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos. 
Na análise quantitativa as inferências finais são, no entanto, efectuadas a partir do material 
reconstruído (Bardin, 1995: 119). 
 
 

3.4.1 Grelha de categorização da análise de conteúdo 

 
A definição e a validação do plano de categorias é uma das fases fundamentais da 

construção do objecto de estudo; passa-se então da descrição e da classificação do 

corpus empírico para a sua interpretação em função do nosso quadro teórico e 

conceptual e das características concretas das fontes, dos sentidos que lhes são próprios. 

As categorias «são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento, esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos» 

(Bardin, 1995: 117). Adopta-se como critério de categorização a unidade temática. 

 

A grelha de categorização da análise do acervo documental dos onze CLE/CME 

da AMLT/CULT42 é o instrumento hermenêutico por excelência. A partir deste 

                                                 
42  Convém consultar a Grelha de categorização de análise do acervo documental dos CLE/CME 
integrada no Anexo II; a sua observação e análise permitem o conhecimento da totalidade do plano de 
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dispositivo é possível avançar nas novas fases de construção do objecto de estudo: 

operacionalizar o processo de decomposição do corpus empírico em unidades temáticas; 

estabelecer a relação entre estas mensagens e as problemáticas que lhes estão 

subjacentes; interpretar as mensagens de cada unidade temática; traçar a arquitectura da 

investigação; propor um conjunto articulado de argumentos teóricos e metodológicos 

que justifiquem estas inferências. Atente-se no quadro 2.2 (correspondente a uma versão 

simplificada da grelha de categorização existente no anexo II) e perceba-se a relação 

existente entre os dispositivos teóricos e metodológicos apresentados e os universos 

empíricos de que se ocupam: 

 

Esta relação directa entre o quadro teórico e conceptual e o corpus empírico leva-

nos a esclarecer o sentido desta codificação. Sabemos que o estudo incide 

fundamentalmente na medida da criação dos CME (Decreto-Lei n.º 7/2003), integrada 

num cenário mais alargado das políticas de descentralização da administração que vêm 

envolvendo as autarquias como parceiros no provimento da educação, 

responsabilizando-as, cada vez mais, pela gestão da política educativa no espaço local. 

À luz da análise das políticas públicas, a construção do nosso objecto de estudo faz-se a 

partir dos conceitos-chave: regulação; regimes de conhecimento; instrumento e 

instrumentação da acção pública; são postos em evidência os processos políticos dos 

CLE/CME e a sua historicidade, a operacionalização da política em diferentes escalas 

de acção pública, os referenciais cognitivos e normativos dos CLE/CME, os actores 

(autárquicos e outros actores locais) e os seus conflitos de interesses. Se percorrermos o 

sistema de categorização (das metacategorias às categorias e às subcategorias) e os 

indicadores de referência, percebemos a relação que se estabelece entre uns e os outros: 

como a análise interpretativa de cada unidade temática (definida pela categoria e pela 

subcategoria) se pode alterar em função dos indicadores de referência; como o facto de 

existir ou não CLE num dado município altera esta análise; como a diversidade de 

tipologias dos concelhos estudados e as suas ofertas educativas influem também neste 

exercício analítico. Simultaneamente, percebemos os pressupostos substantivos que 

estão subjacentes a todo o sistema de categorização e que nos reportam ao código de 

leitura da análise da acção pública.  

                                                                                                                                               
categorização de análise, principalmente das subcategorias omitidas no quadro 2.2, da página 84 (cf. 
Anexo II, 8. Grelha de categorização de análise do acervo documental dos CLE/CME). 
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Quadro 2.2 
Grelha de categorização de análise do acervo documental dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT 
 

Meta 

Categorias 
Categorias Subcategorias43 Indicadores 

 
 
I 

Do CLE ao 
CME 

 
Genealogia do 

processo 
 

 a. Criação/constituição do 
CLE 

 b. Mobilização do CLE 
pelos actores 
autárquicos/e outros 
actores locais 

 c. Transição do CLE para 
o CME 

1) 2) 

 

 

3) 4) 5) 

 

 

6) 7) 

 

 

 

Existência/ausência do CLE 

 
 

 
II 

Os modos de 
configuração dos 

CME e os 
contextos 
nacional, 

regional e local 
 

 d. Constituição dos CME 
 
 

 e. Regimentos dos CME/ 
Regras de 
funcionamento 

 
 
 

 f. Modos de 
funcionamento dos 
CME 

8) 9) 10) 11) 12) 

 

 

13) 14) 15) 16) 17) 

18) 

 

 

19) 20) 21) 22) 23) 

24) 25) 26) 27) 28) 

29) 30) 31) 

 

 

Tipologia do município: geográfica / 
populacional / política 
 

Oferta educativa / escolar 

 
 

III 
A mobilização 
dos CME pelas 

autarquias 

 g. Áreas de intervenção 
das autarquias 
operacionalizadas 
através dos CME 

 h. Avaliação dos CME 
pelas autarquias 

32) 33) 34) 35) 36) 

37) 38) 39) 40) 

 

  

41) 42) 43) 44) 

Autarcas: presidente de Câmara, 
presidente da Assembleia Municipal, 
presidentes das Juntas de Freguesia, 
vereador da Educação, outros 
vereadores, chefes de Divisão, 
técnicos da autarquia 
 
Perfis profissionais e pessoais dos 
autarcas 

 
 

IV 
A apropriação 
do CME pelos 
actores locais 

 
 

 i. Intervenção dos actores 
locais no CME 

 

 j. Perspectivas dos actores 
locais sobre o CME 

45) 46) 47) 48) 

 

 

49) 50) 51) 52) 53) 

Actores locais: entidades 
representadas / representantes; 
convidados; Agrupamentos e 
Escolas; Professores; Centro de 
Formação; ANMP; CULT; 
associações: agrícolas, comerciais e 
industriais; empresas de assessorias 
… 
Perfis profissionais e pessoais dos 
actores locais 

 
Fontes: Grelha de categorização de análise do acervo documental dos onze CLE/CME da AMLT/CULT 
(cf. Anexo II, Grelha de categorização de análise do acervo documental dos onze CLE/CME da 
AMLT/CULT). 

                                                 
43 Neste quadro as subcategorias encontram-se unicamente identificadas por um número, omitindo-se a 
sua descrição. 
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3.4.2 Análise de conteúdo do acervo documental dos CLE/CME 

A análise de conteúdo do acervo documental dos CLE/CME desenvolve-se em 

duas fases interdependentes e complementares. A diferença entre uma e a outra 

desenha-se na tipologia do estudo desenvolvido. 

 

– A primeira fase diz respeito ao estudo intensivo e à análise vertical de cada 

CLE/CME. Abrange a totalidade do corpus de cada entidade, recortado e 

classificado em unidades temáticas (definidas pelo sistema de categorização); 

cada recorte ou unidade de sentido é integrado na correspondente 

metacategoria/categoria/subcategoria e identificado por tipologia de fonte; as 

unidades de sentido são anotadas conforme os contextos de análise e as 

inferências dai resultantes. A cada processo de análise corresponde uma grelha de 

categorização integrada no dossiê correspondente (Anexo I)44.  

 

– A segunda fase diz respeito ao estudo extensivo e à leitura transversal da análise 

de conteúdo dos onze CLE/CME. Constituem-se tantas grelhas quantas as 

metacategorias, as categorias e as subcategorias que se comparam. Atente-se no 

exemplo da leitura transversal da metacategoria I – Do CLE ao CME: genealogia 

do processo – em que se faz o cruzamento das onze leituras verticais (por 

CLE/CME) tendo por referência as respectivas categorias e as subcategorias45; 

perceba-se como se comparam as análises verticais e dai se retiram inferências 

sobre as convergências e as divergências, as semelhanças e as dissemelhanças nas 

genealogias dos processos políticos dos CLE/CME. 

 

Salienta-se a morosidade e a reflexividade deste processo de tratamento, de 

análise e de interpretação da informação qualitativa (mas também quantitativa); o 

investimento faz-se de uma forma continuada, num esforço de aperfeiçoamento 

constante do dispositivo de análise. Fazendo nossas as palavras de Natércio Afonso 

(2005), «a formatação do dispositivo não é prévia ao tratamento de dados. Pelo 

                                                 
44 Consultar a este propósito a análise de conteúdo do acervo documental de cada CLE/CME incluída no 
respectivo dossiê (cf. Anexo I, Dossiês dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT). 
 
45 Para se ter a noção do trabalho desenvolvido, consulte-se a grelha comparativa da metacategoria I 
(Anexo II, 9. Grelha de categorização do acervo documental - transversal). 
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contrário, constrói-se e consolida-se à medida que os dados vão sendo organizados e 

trabalhados no processo analítico e interpretativo» (2005: 118). 

 

4. Arquitectura da investigação: a complementaridade entre o estudo intensivo e 
monográfico e o extensivo e comparativo    

  
O diálogo estabelecido entre a teoria e a empiria desde cedo nos orienta para um 

quadro teórico, para um dispositivo metodológico, para uma arquitectura de 

investigação que enquadram esta relação de cruzamento e de complementaridade entre 

o estudo intensivo e monográfico e o extensivo e comparativo: por um lado, o estudo 

intensivo, de que resultam as breves monografias, coloca-nos perante a historicidade do 

processo político de cada CLE/CME e dá-nos conta das singularidades do processo de 

apropriação desta política em cada espaço local; por outro, o estudo extensivo, 

comparativo e interpretativo, desenvolvido na segunda parte desta tese, alimenta-se 

dessas particularidades para identificar as convergências e as divergências, as 

semelhanças e as dissemelhanças dos processos políticos dos CLE/CME relativamente à 

política nacional. A figura seguinte procura transmitir essa ideia de arquitectura de 

investigação definida por duas estratégias metodológicas que se interceptam e se 

complementam e que nos permitem dar visibilidade à dimensão nacional da política, 

valorizando, simultaneamente, as outras escalas de acção pública.  

 

Conciliam-se duas lógicas de investigação atentas à singularidade e à 

comparabilidade, pois só se pode comparar depois de se perceber o que é singular. São 

abordagens que vivem da tensão entre o particular e o geral, entre a visão segmentada 

do que é a política educativa em cada espaço local e a visão mais abrangente do que é 

essa mesma política observada pelo ângulo nacional. 
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Figura 2.2. Arquitectura da investigação: o cruzamento e a complementaridade entre o estudo intensivo e 
monográfico e o estudo extensivo e comparativo. 

 

4.1. Estudo intensivo e monográfico 

4.1.1 Monografias dos CLE/CME  

A abordagem intensiva baseada nas monografias sustenta-se na ideia de 

reconstituir o carácter específico do processo político de cada CLE/CME, em função do 

seu tempo, do seu espaço e dos seus actores. Do ponto de vista teórico e metodológico 

esta ideia assenta na combinação de diferentes perspectivas de análise: em primeiro 

lugar, na análise das políticas públicas e no realce que é dado aos processos políticos em 

cada espaço local e à sua historicidade, aos seus actores, aos modos como se apropriam 

da política; em segundo lugar, na história da educação (na dimensão de história local) 

pelo interesse que se tem em estudar as particularidades e as especificidades de cada 

CLE/CME em função da temporalidade e da historicidade dos seus processos políticos, 

dando coerência temporal e espacial à política local.  
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Deste diálogo interdisciplinar resultam onze histórias particularizadas, com 

elementos comuns e diversos que nos permitem uma leitura comparada (todas 

obedecem à mesma estrutura narrativa); versões diferentes de uma mesma história que é 

simultaneamente local e nacional. Esta relação entre as diferentes escalas de acção 

pública protagonizadas em cada espaço local realça a análise interpretativa das 

monografias, na medida em que cada monografia nos dá a conhecer esse jogo entre o 

particular e o geral, entre o local e o nacional. 

 

Barroso, no epílogo da sua tese de doutoramento – Os Liceus: Organização 

Pedagógica e Administração (1836-1960) – (Barroso, 1995) chama a atenção para a 

importância que os estudos monográficos das instituições de ensino secundário podem 

desempenhar no aprofundamento das «dimensões mais informais em que seja possível 

reconstituir as próprias dinâmicas da acção organizada» (Barroso, 1995: 801). As suas 

observações sobre os legados teóricos e metodológicos das monografias legitimam a 

nossa opção de avançar com este tipo de abordagem numa investigação que valoriza os 

processos políticos e sociais e a historicidade da acção pública: 

 

Este estudo [de cariz mais monográfico] permitiria não só abordar dimensões da vida 
organizacional que os relatórios e o quadro legal estão longe de proporcionar (clima, cultura, 
conflitos, sistemas de informação, etc.) como também determinar a especificidade que o 
estabelecimento adquiriu pela sua história. Esta perspectiva contradiz uma certa «desvalorização» 
que os historiadores por vezes exprimem em relação a este tipo de estudos monográficos, mas que, 
do ponto de vista da análise organizacional, são os únicos a permitir trazer a dimensão da 
organização como acção colectiva para a própria história das instituições educativas (Barroso, 
1995: 801). 
 

Por sua vez, Nóvoa (2003), na nota de apresentação da obra – Liceus de Portugal: 

Histórias, Arquivos, Memórias – refere o interesse da leitura vertical e transversal das 

monografias dos diferentes liceus, realçando o sentido que essas leituras têm para uma 

mesma história. Recupera-se a experiência adquirida neste projecto de investigação46 

(pela aprendizagem que se fez das técnicas de elaboração de monografias) e 

desenvolvem-se as monografias dos CLE/CME das onze autarquias da AMLT/CULT. 

 

 

                                                 
46 Referimo-nos à nossa participação neste projecto de investigação com a monografia do Liceu Sá da 
Bandeira, em Santarém (Cruz, 2003. Liceu Sá da Bandeira. In Nóvoa & Santa-Clara (coord.) Liceus de 
Portugal – Histórias, Arquivos, Memórias. Porto: Edições Asa, 707-727). 
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Um dos efeitos mais curiosos da leitura comparada das monografias é a reivindicação recorrente 
das mesmas especificidades e identidades. Cada liceu acredita na singularidade, feita de uma 
história que seria a única. Mas quem percorre o conjunto de textos apercebe-se, facilmente, que 
estamos perante versões diferentes de uma mesma história. É este jogo de interpretações distintas 
que faz o interesse desta colecção de 35 monografias (Nóvoa, 2003: 11). 
 
 
Em cada monografia conta-se uma história própria e única, de como os actores se 

apropriam de uma política num determinado contexto histórico; evidenciam-se as 

especificidades de cada processo em cada espaço local, a sua tipicidade e a sua 

singularidade; constrói-se uma memória histórica que nos transmite a dimensão local de 

uma política; contam-se «fatos reais que têm o homem como ator» (Veyne, 2008: 12).  

 

A história é uma narrativa de eventos: tudo o resto resulta disso. Já que é, de fato, uma narrativa, 
ela não faz reviver esses eventos, assim como tampouco o faz o romance; o vivido, tal como ressai 
das mãos do historiador, não é o dos atores; é uma narração, o que permite evitar alguns falsos 
problemas. Como no romance a história seleciona, simplifica, organiza, faz com que um século 
caiba numa página, e essa síntese da narrativa é tão espontânea quanto a nossa memória quando 
evocamos os dez últimos anos que vivemos. (Veyne, 2008: 18). 

 

As monografias são pois os produtos do estudo desenvolvido em cada uma das 

autarquias abrangendo a recolha, a produção, o tratamento e a análise de um conjunto de 

fontes diversificadas; são o resultado da interpretação de dados de cada CLE/CME em 

que se mobiliza preferencialmente a respectiva checklist e a análise de conteúdo do 

respectivo acervo documental (notas de campo, documentação do CLE/CME, 

entrevistas). São histórias que se contam e que se escrevem segundo a mesma estrutura 

narrativa, seguindo o mesmo raciocínio. Na figura 2.3 apresentamos essa estrutura 

comum (também comum às checklists) a partir da qual se escreve a história de cada 

CLE/CME, particularizada e contextualizada no seu espaço local. 

 

O carácter único e particular de cada monografia resulta da influência de cada 

história local, da sua temporalidade e das suas características contextuais. Percorrendo 

as onze monografias, percebemos como o tempo e o espaço, os regimes locais, a 

história de cada autarquia, o exercício de cada mandato autárquico, a diferente oferta 

educativa, as relações autarquia / Ministério da Educação / escolas, a intervenção dos 

diferentes actores (autárquicos e outros actores locais) e os seus jogos de interesses 

fazem a diferença entre cada CLE/CME. As monografias dão-nos conta dessas 

particularidades contextualizadas em função de cada território e de cada espaço de 

operacionalização da política; introduzem as lógicas da singularidade e da diversidade 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

90 

permitindo, assim, comparar os processos políticos locais, não entre si, mas 

relativamente à política nacional. 

 

 
Figura 2.3. Estrutura narrativa comum a todas as monografias. 
Fontes: Anexo II, 6. Inquérito tipo checklist; 8. Grelha de categorização de análise do acervo documental 
(grelha tipo). 
 
 

4.1.2 Dossiês dos CLE/CME 

As monografias têm um papel fundamental na abordagem dos quatro eixos de 

análise em que se desenvolve o estudo extensivo e comparativo. No momento em que 

ganham vida assumem-se como parte integrante do acervo documental e passam a 

constar do conjunto de fontes trabalhadas e citadas; partes integrais dos seus textos são 

mobilizadas para o corpo da tese; são igualmente convocadas nas inúmeras notas de 

rodapé. O seu papel na investigação é de tal forma estruturante que o lugar que ocupam 

no relatório e nos anexos legitima qualquer decisão que se tome. Tudo isto serve para 

justificar a opção de criarmos um dossiê para cada um dos CLE/CME e de os 

integramos nos Anexos, mais propriamente num CD-ROM, onde se gravam todos os 

ficheiros relativos aos anexos I47 e II. Em cada dossiê encontram-se a monografia e 

                                                 
47 Por opção os Dossiês CLE/CME encontram-se no Anexo I. O facto de serem constituídos por 999 
páginas é razão suficiente para termos questionado a sua integração no corpo da tese; a decisão de os 
integrarmos no anexo tem em conta o critério de legibilidade deste trabalho. 
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todos os utensílios heurísticos e hermenêuticos; todos os dossiês obedecem à mesma 

estrutura organizativa conforme se indica na figura seguinte.  

 

 
Figura 2.4. Estrutura comum aos Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT. 
Fontes: Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT (cf. Anexo I). 

 
 
Estes dossiês devem ser considerados parte integrante da tese. São, por 

excelência, os pilares da investigação: por um lado, divulgam os processos de 

construção e experimentação dos utensílios heurísticos, da constituição do acervo 

documental e do seu tratamento sistemático através da análise de conteúdo; por outro, 

concretizam a abordagem da dimensão local da política na medida em que integram os 

estudos monográficos nos quais se recupera a historicidade de cada processo político, as 

memórias de cada espaço local. 

 

4.2. Estudo extensivo e comparativo 
 

A abordagem extensiva e comparativa sustenta-se na ideia de confrontar os onze 

processos políticos dos CLE/CME, não entre si, mas relativamente à política nacional, 

na perspectiva de identificar, relacionar e problematizar as convergências e as 

divergências, as semelhanças e as dissemelhanças dos CLE/CME e dar visibilidade à 

dimensão nacional da política, valorizando simultaneamente as outras escalas de acção 

pública.  
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Este exercício teórico e metodológico apoia-se nos estudos comparativos 

internacionais de políticas públicas que entendem a comparação «como postura e 

método de investigação» (Mons, 2007: 17). Segundo Hassenteufel (2004:109-115; 

2005:113-132), esses estudos têm por objectivo descrever e explicar as diferenças e os 

pontos comuns entre conteúdos e processos (tanto de decisão como de 

operacionalização) da acção pública nos diferentes países. Essas investigações trazem 

novos elementos de reflexão sobre as políticas educativas entendidas às escalas global, 

nacional e local: por um lado (por serem estudos transnacionais), permitem um olhar 

descentrado da própria realidade nacional; por outro (por serem estudos nacionais), 

possibilitam a divulgação e reflexão em cada país das análises sobre problemas que 

podem parecer internos, mas que eventualmente são comuns a outros países. Neste 

contexto, a análise comparativa descreve e evidencia as semelhanças e as 

dissemelhanças entre as políticas educativas nos diferentes países (conteúdos e 

processos) e procura formular hipóteses explicativas. 

 

O diálogo interdisciplinar entre a análise das políticas públicas e a educação 

comparada deixa transparecer esta postura intelectual, a emergência de uma espécie de 

pensamento mundial (Nóvoa & Yariv-Mashal, 2005: 8) que investe em novas 

perspectivas para entender a educação, não como uma instituição nacional mas antes 

uma componente racionalizada de uma tecnologia mundial de progresso e 

modernização, a que não é estranha os modos de apropriação local (Madeira, 2007: 98-

99). 

 

Nóvoa & Yariv-Mashal (2005: 6-9) referem-se ao interesse que os observatórios / 

grupos internacionais de investigação e as instâncias supranacionais (organizações 

governamentais e não governamentais, agências de financiamento) vêem demonstrando 

pela comparação em educação: os primeiros, interessados em integrar nos seus estudos 

sobre políticas educativas transnacionais aspectos da racionalidade e da metodologia 

comparativa; os segundos, empenhados na criação de instrumentos que facilitem a 

compreensão dos problemas educativos que não se restrinjam à escala nacional e se 

alarguem às escalas global e local.  
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O quadro nacional não é mais uma referência essencial das políticas educativas, que tendem a 
organizar-se através de regulações globais e de decisões tomadas pelas escolas e pelas 
comunidades locais. Os debates centralização/descentralização, o questionar das formas de 
intervenção do Estado ou a privatização do ensino não são mais do que a parte visível de uma crise 
profunda do “modelo escolar” tal como se consolidou no século XIX (Nóvoa & Yariv-Mashal, 
2005: 8-9) 

 

Este interesse em integrar na análise das políticas públicas aspectos da 

racionalidade e da metodologia comparativa é por nós partilhado. As estratégias 

metodológicas adoptadas para estudos transnacionais (a mesma grelha de análise, sobre 

o mesmo tipo de terreno, para se recolher o mesmo tipo de dados) são agora adoptadas, 

por analogia, para esta investigação à escala local que abrange os onze CLE/CME. A 

complementaridade metodológica do estudo intensivo e monográfico com o estudo 

extensivo e comparativo permite-nos, nas mesmas escalas de observação e de análise 

empírica (as autarquias da AMLT/CULT), cruzar o local e o nacional. 

 

Neste contexto, percebe-se mais claramente a intenção e a abrangência do estudo 

intensivo e monográfico em cada CLE/CME (de que resulta os dossiês incluídos no 

anexo I). Os dossiês passam a funcionar como base de dados (como repositório de todo 

o trabalho empírico desenvolvido anteriormente) do exercício comparativo e das 

relações que se estabelecem numa mesma problemática. 

 

A comparação é feita à luz de quatro entradas analíticas, correspondentes aos 

quatro eixos ou dimensões de análise; as partes que se tratam em cada eixo têm um 

sentido que decorre da globalidade do processo em cada um dos CLE/CME. Esse 

dispositivo (comum ao estudo intensivo e monográfico) é agora trabalhado 

transversalmente; todo o corpus inventariado e/ou construído é sujeito a uma leitura 

transversal da análise de conteúdo dos onze CLE/CME. Passa-se da segmentação e da 

descrição do estudo intensivo e monográfico (dimensão local da política) para a 

condensação e interpretação de dados do estudo extensivo e comparativo (dimensão 

nacional da política) desenvolvida em quatro eixos de análise; o essencial das 

monografias é incorporado na tese, não verticalmente mas horizontalmente, numa 

perspectiva interpretativa à luz da problemática da descentralização e da 

territorialização das políticas educativas. 
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Trabalham-se os quatro eixos ou dimensões de análise mobilizando todo o corpus 

documental inventariado e/ou construído, assim como todos os produtos resultantes do 

tratamento das fontes. Convém, no entanto, referenciar que o material empírico 

utilizado na abordagem do 4.º eixo de análise diverge do utilizado nos restantes no que 

diz respeito à ausência de entrevista aos actores locais48. Dá-se primazia ao corpus 

documental inventariado, com maior incidência para as actas dos CLE/CME, tendo em 

vista a recolha dos testemunhos dos actores locais.  

 

A centralidade do dispositivo de análise é transposta para a produção narrativa da 

tese, pois «o trabalho da escrita não pode ser separado do processo analítico» (Afonso, 

N., 2005: 122): isto significa que os quatro eixos de análise (as metacategorias e as 

correspondentes categorias e subcategorias) se assumem como estrutura da narrativa da 

segunda parte, correspondendo aos quatro capítulos abordados segundo um esquema 

comum, conforme se ilustra na figura seguinte.  

 
Figura 2.5. Estrutura analítica e narrativa da 2.ª parte da tese. 

                                                 
48 Para os actores locais não se recorre à entrevista semidirectiva tal como se faz para os actores 
autárquicos. Justifica-se esta opção pela impossibilidade operacional de entrevistar todos os 
representantes e convidados dos onze CME. Como em cada CME existem entre treze a dezasseis 
representantes (conforme as entidades representadas) sem contar com os convidados, entende-se 
perfeitamente a impossibilidade de se entrevistar todos os actores locais. 
 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

95 

Cada um dos quatro capítulos está dividido em três subcapítulos: o primeiro, 

introdutório, onde se justifica o seu enquadramento teórico e metodológico; o segundo, 

de apresentação e discussão de dados; o terceiro, de síntese interpretativa, no qual se 

sistematizam as ideias estruturantes defendidas ao longo do subcapítulo e se avançam 

com as correspondentes inferências.  

 

As monografias desempenham deste modo um papel determinante na redacção 

dos quatro capítulos que se seguem. O seu registo descritivo e narrativo influencia a 

escrita e interage na apresentação e na discussão de dados. São as monografias, 

conjuntamente com as checklists e a análise de conteúdo (transversal) que dão 

sustentabilidade à argumentação apresentada. Dito de outro modo, as monografias são 

constantemente convocadas para o corpo da tese, quer em extractos de textos, quer em 

notas de rodapé (verdadeiros links para os dossiês dos CLE/CME) onde se particulariza 

e contextualiza localmente as interpretações e as inferências que se vão retirando 

relativamente à dimensão nacional da política.  
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SEGUNDA PARTE  
____________________________________________________________ 

 
A análise dos onze CLE/CME da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo: 

A dimensão nacional da política 
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Breve apresentação  
 

Os dispositivos teórico e metodológico apresentados anteriormente dão a 

conhecer de uma forma descritiva, mas também esquemática, a arquitectura desta 

investigação e a estrutura analítica e narrativa desta tese: por um lado, perspectivam o 

cruzamento entre a abordagem vertical, intensiva e monográfica (dimensão local da 

política dos CLE/CME), e a abordagem transversal, extensiva e comparativa (dimensão 

nacional da política dos CLE/CME); por outro, concretizam o cruzamento destas duas 

lógicas de investigação, num exercício de comparação materializado nesta segunda 

parte (tomando por base as monografias e o restante acervo documental). As figuras 

representativas da arquitectura da investigação (Figura 2.2) e da estrutura analítica e 

narrativa da segunda parte da tese (Figura 2.5) ilustram todo este trabalho: ajudam-nos a 

visualizar todos estes processos e apresentam-nos de uma forma esquemática os 

capítulos e os subcapítulos que se seguem. Importa agora completar estas informações. 

No esquema da figura 3.1 apresentamos, de uma forma muito breve, a leitura transversal 

e comparativa das quatro dimensões de análise, correspondente a cada um dos quatro 

capítulos desta tese, com a referência pontual ao seu enquadramento teórico, aos seus 

dados, aos seus processos e às suas propostas interpretativas: 

 
Figura 3.1 Apresentação esquemática da 2.ª Parte da Tese. 
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Na primeira dimensão de análise (capítulo III) abordamos a genealogia do 

processo político dos CLE/CME nas suas três fases ou ciclos � a) do pré-CLE, das 

Comissões de Ensino, b) do CLE, c) do CME (correspondentes aos três subcapítulos). A 

comparação remete-nos para a análise interpretativa deste processo à luz da sua 

historicidade, da influência dos contextos locais e da maior ou menor informalidade dos 

processos políticos. 

 

Na segunda dimensão de análise (capítulo IV) abordamos os modos de 

configuração dos CME através dos seus processos de construção, dos seus regimentos e 

do seu funcionamento (correspondentes aos três subcapítulos). A comparação remete-

nos para a análise interpretativa da diversidade destes processos à luz do jogo entre 

regulação de controlo (da Administração Central sobre a Administração Local) e 

regulação autónoma (das estratégias que se vão construindo), resultando modos 

diferentes de interpretar as normas, de estruturar as organizações. 

 

Na terceira dimensão de análise (capítulo V) abordamos a mobilização dos CME 

pelas autarquias através das áreas de intervenção dos seus autarcas e do balanço que 

fazem destas entidades (correspondentes aos dois subcapítulos). A comparação remete-

nos para a análise interpretativa da centralidade do Poder Local nestes processos (no 

sentido da construção de uma ordem de política educativa local), de «outro» CME 

idealizado com outros referenciais, tendo em conta outros princípios e outros valores da 

descentralização. 

 

Na quarta dimensão de análise (capítulo VI) abordamos a apropriação dos CME 

pelos actores locais através das suas áreas de intervenção e das suas perspectivas 

(correspondentes aos dois subcapítulos). A comparação remete-nos para a análise 

interpretativa dos interesses em jogo, das alianças, dos referenciais e do protagonismo 

dos próprios actores locais nestes processos, análise essa feita à luz da trilogia teórica � 

acção pública, regulação e conhecimento.  
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CAPÍTULO III – DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO (CLE) 
AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME): 
GENEALOGIA DO PROCESSO 
 

1. Introdução 
 

O objectivo deste capítulo é pôr em evidência a temporalidade, as continuidades e 

as descontinuidades dos processos políticos dos CLE/CME (resultantes das 

especificidades e das particularidades locais). Trabalha-se a primeira dimensão de 

análise – Do CLE ao CME: genealogia dos processos políticos. Estuda-se a história dos 

CLE/CME em três níveis – a sua criação, a sua mobilização pelos actores 

autárquicos/locais, a transição de CLE para CME – correspondentes às três categorias 

estruturantes desta dimensão de análise (1.ª metacategoria1). 

 

Nas monografias contam-se tantas histórias quantos os percursos genuínos de 

cada CLE/CME, dando visibilidade à dimensão local da política. Importa, agora, 

mobilizar a abordagem intensiva e descritiva das monografias em proveito de outra 

lógica, desta vez extensiva, transversal e interpretativa. Pretende-se problematizar as 

diferenças e as semelhanças, assim como as convergências e as divergências dos onze 

CME, dando visibilidade à dimensão nacional da política. Neste sentido, a entrada pela 

genealogia do processo político dos CLE/CME revela-se essencial para perceber como é 

que historicamente se constrói esta política. Ramos do Ó fala do conceito de genealogia, 

desenvolvido por Foucault a partir de Nietzsche, e dá-nos as seguintes orientações: 

 

Para o genealogista não há essências fixas, leis incontornáveis ou finalidades metafísicas; o seu 
objectivo não é ir às origens, mas antes tentar interceptar a proveniência e a linhagem de um 
problema ou de uma coisa; na assumpção de que os factos não falam por si mesmos, tende a 
colocar a ênfase num tipo de sistematização e conceptualização que assume a continuidade 
interactiva entre a elaboração das teorias e das hipóteses; em termos de trabalho empírico dá uma 
importância central às relações de poder, aos processos de mudança (Ó, 2003: 12-13).  
 
 
A genealogia põe em evidência a temporalidade dos processos políticos; não se 

procura, tanto, perspectivar as origens, mas antes resgatar as continuidades e as rupturas 

desses mesmos processos; perceber os legados, as heranças que atravessam o tempo, 

                                                 
1 Consultar a este propósito a grelha de categorização (cf. Anexo II, 8. Grelha de categorização de análise 
do acervo documental dos onze CLE/CME da AMLT/CULT). 
 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

102 

escondidos em semânticas similares ou divergentes; perspectivar a acção dos actores, 

posicionados em tempos e espaços diversos; compreender a importância das escolhas 

historicamente identificadas sobre as possibilidades de opção no presente. 

 

Transposto para a análise da acção pública, mais propriamente para a análise da 

descentralização e da territorialização das políticas educativas, à luz de um instrumento 

de acção pública, o Decreto-Lei n.º 7/2003, que institucionaliza os CME, o conceito de 

genealogia toma um especial fulgor. Revelador privilegiado da mudança política, dos 

jogos dos actores, dos conflitos e dos equilíbrios, este instrumento, como utensílio 

teórico e metodológico, manifesta a temporalidade do processo de construção dos CME 

em diferentes escalas e níveis de acção pública. Deixa transparecer a instrumentação da 

acção pública gerada em torno do seu uso e dos seus efeitos e recupera a sua 

historicidade, restituindo a perspectiva diacrónica e sistémica da construção da política e 

da sua tradução em diferentes escalas: global, nacional, regional e local. 

 

Para melhor se explicar a importância da genealogia deste processo político, 

focamos o olhar na plataforma de análise empírica em estudo cujas dimensões ─ espaço 

e tempo ─ ultrapassam os CME dos onze municípios da Comunidade Urbana da Lezíria 

do Tejo (CULT), herdeira da Associação Municipal da Lezíria do Tejo (AMLT), e no 

arco temporal de cerca de cinco anos correspondente ao período central desta 

investigação, de 2003 a 2008. Faz-se um exercício retrospectivo de cerca de vinte anos: 

olha-se os antecedentes da política; procura-se traçar o seu percurso; estabelecem-se 

marcos. Ensaia-se a história e a geografia política dos CLE/CME para que seja possível 

estabelecer conexões entre o tempo e o espaço de uma política: recuar aos anos de 1980, 

de 1990 e de 2000 para problematizar os percursos transnacionais e nacionais das 

políticas de descentralização e de territorialização e as suas implicações locais; situar as 

experiências anteriores aos CME; resgatar as continuidades e as rupturas no processo de 

transição dos CLE para os CME; evidenciar o sentido e o impacto das escolhas 

historicamente identificadas, realçando os aspectos de recontextualização das políticas; 

reforçar a ideia de que a descentralização não é vivida da mesma maneira nos diferentes 

espaços locais. 

 

A figura seguinte procura, de uma forma esquemática, transmitir essas dimensões 

e avançar com alguns pressupostos teóricos e metodológicos. O instrumento de acção 
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pública que perspectiva os CME não tem sentido por si só; não é neutro; não é pura 

técnica; acumula heranças; recupera legados e abandona outros; transporta consigo um 

passado que marca profundamente os seus conteúdos cognitivos e normativos. São 

esses aspectos que valorizam a historicidade e a genealogia do processo político em 

estudo e realçam o trabalho do historiador da política. 

 

Visto isto, centremo-nos na figura construída a partir das onze cronologias dos 

CLE/CME da AMLT/CULT (cf. o Anexo I, Dossiê dos onze CLE/CME AMLT/CULT, 

pp. 1-999). 

 

 
Figura 3.2 Genealogia do processo político dos CLE/CME; cronologia dos Projectos Locais / Comissões 
de Ensino / Conselhos Locais de Educação (CLE) / Conselhos Municipais de Educação (CME) das onze 
Autarquias da AMLT/CULT. Fontes: Anexo I, Dossiês dos CLE/CME. 
 
 

A genealogia do processo político dos CLE/CME, tal como um puzzle, constrói-se 

de muitas peças, tantas quantas as diferentes genealogias resultantes do percurso 

histórico de cada entidade, em cada município. As memórias históricas dos actores 

locais, escrutinadas nas onze autarquias e desvendadas nas respectivas monografias, 

dão-nos conta destas situações diversas, feitas de muitas particularidades, para as quais 

contribui a existência ou a ausência do CLE. Repare-se que oito das onze autarquias 

estudadas ao longo dos anos de 1990 aderem à ideia de instituir esta entidade. Vivem o 

processo de descentralização e territorialização atentas aos processos negociais de 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

104 

âmbito nacional entre o ME e a ANMP, aos quais não são estranhos o parecer do 

Conselho Nacional de Educação2 e a intervenção dos sindicatos dos professores3; às 

sucessivas medidas políticas de reforma e reorganização do Sistema Educativo; às 

iniciativas regionais de associativismo intermunicipal, nas quais participam através da 

AMLT, futura CULT. Localmente, criam uma estrutura de participação dos vários 

agentes e parceiros sociais, de carácter consultivo, com vista à articulação da política 

educativa com outras políticas sociais. Cinco destas oito autarquias, mais 

especificamente as autarquias de Benavente, da Chamusca, do Cartaxo, da Golegã e de 

Salvaterra de Magos, antecipam-se às definições normativas de finais dos anos de 1990 

e, na linha do debate educativo em torno da Comissão de Reforma do Sistema 

Educativo dos finais dos anos de 1980, instituem as chamadas Comissões de 

Ensino/Conselhos Locais de Educação ou outro tipo de associações locais.  

 

Feita esta breve retrospectiva dos CLE/CME da AMLT/CULT, importa agora 

reter a atenção na figura 3.2 e perceber o sentido da genealogia deste processo político. 

Visionam-se três grandes ciclos: o primeiro, sem enquadramento normativo específico, 

resultante de soluções locais, informais, espontâneas, de intervenções centradas na 

comunidade e na escola; o segundo, que se apropria de muitas das experiências 

anteriores e tem no Decreto-Lei n.º 115-A/98 a intenção de institucionalizar o CLE 

como fórum de debate, alargado a outros subsistemas; o terceiro, que reconfigura todo o 

percurso trilhado tendo agora por suporte o Decreto-Lei n.º 7/2003, que regulamenta os 

                                                 
2 Referimo-nos ao Parecer n.º 3/97 do Conselho Nacional de Educação, que trata do Regime de 
Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos 
Ensinos Básico e Secundário, mais especificamente ao ponto 79: «Os previstos conselhos locais de 
educação, a que estranhamente não se faz qualquer menção nesta proposta, ainda que apenas em sede de 
articulação da gestão educativa no seu todo ou do reforço do processo de territorialização educativa, 
poderão vir a desempenhar, de acordo com a vontade e iniciativa das escolas, um papel importante na 
gestão educativa e seria, por isso, interessante ter uma ideia de como se poderá vir a fazer o jogo das 
diferentes atribuições no sistema». (cf. o Diário da República – II Série, de 31/11/1997, Parecer n.º 3/97 
do CNE, p. 15966). 
 
3 Referimo-nos às propostas da FENPROF para a alteração do Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 
Decreto-lei n.º 115-A/98, mais propriamente à alteração do Artigo 2.º referente aos Conselhos Locais de 
Educação: entende-se o CLE como um órgão de administração local do sistema educativo; define-se a 
matriz geográfica concelhia ou interconcelhia; reforça-se a ideia do CLE como iniciativa conjunta de 
todos os intervenientes; referencia-se a composição do conselho; identificam-se as suas competências (cf. 
as Propostas da FENPROF para a alteração do Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, Decreto-lei n.º 
115-A/98). 
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CME e a Carta Educativa. Não são ciclos estanques: interligam-se e convergem uns 

com os outros, antecipando-se e persistindo neles também experiências diversas.  

 

Apresentação do capítulo 

 

Na sequência da figura 3.1 apresentamos o esquema da organização do Capítulo 

III (figura 3.3). Após a introdução (justificação da abordagem da 1.ª dimensão de 

análise) seguem-se a apresentação e a discussão de dados estruturada em três títulos4 e a 

síntese interpretativa. Os três títulos correspondem aos três ciclos do processo político 

dos CLE/CME: o primeiro ciclo tem a ver com a fase dos pré-CLE (com a criação das 

Comissões de Ensino/Comissões Coordenadoras dos Projectos Educativos Locais 

(PEL)); o segundo ciclo reporta-se ao processo de criação dos CLE e desenvolve-se 

através da abordagem dos regimentos, da composição, dos objectivos e das finalidades, 

da organização e do funcionamento dos CLE; o terceiro ciclo diz respeito ao período de 

transição dos CLE para os CME. Finalmente a síntese interpretativa apresenta algumas 

propostas de leitura. 

 
Figura 3.3 Esquema da organização do Capítulo III. 

                                                 
4 Neste escrutínio empírico têm-se em conta três categorias de análise: a criação/constituição dos CLE; a 
mobilização (ou ausência de mobilização) do CLE pelos actores autárquicos e locais; a transição do CLE 
para o CME. Introduzem-se os seguintes indicadores de análise: a existência/ausência do CLE; as 
mudanças de mandato; os perfis dos autarcas. Repare-se que à categoria a. � Criação / Constituição do 
CLE, correspondem duas subcategorias; à categoria b. � Mobilização/não mobilização do CLE pelos 
actores autárquicos / locais correspondem três subcategorias; à categoria c. � Transição do CLE para o 
CME, correspondem duas subcategorias. Para se ter uma visão global do esquema de categorização 
(metacategorias, categorias, subcategorias) da análise de conteúdo de todo o acervo documental, consulte-
se o Anexo II, 8. Grelha de categorização de análise do acervo documental. 
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2. Apresentação e discussão dos dados: a genealogia dos processos CLE/CME 
 

A problematização das convergências e das divergências, das semelhanças e das 

dissemelhanças na genealogia do processo dos CLE/CME faz-se à custa de uma 

abordagem comparativa: comparam-se as diferentes genealogias, interpretando as 

disparidades destes processos históricos em função das especificidades locais. Neste 

sentido, os onze CME constituídos entre 2003 e 20055, na sequência da promulgação do 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, poucos são, de entre eles, os que não 

transportam consigo a herança dos CLE ou das Comissões de Ensino. Todos têm uma 

história para contar. Observe-se a figura 3.4 referente aos CLE/CME das onze 

autarquias da AMLT/CULT e atente-se na diversidade destes processos políticos:  

 
Figura 3.4. Projecto Educativo Local (PEL); Comissões de Ensino (CE); Conselho Local de Educação 
(CLE); Conselho Municipal de Educação (CME) das onze autarquias da AMLT/CULT. Fontes: Anexo I, 
Dossiês dos CLE/CME das onze Autarquias da AMLT/CULT, pp.1-999. 
 

                                                 
5 No capítulo IV far-se-á a abordagem do processo de constituição dos CME e do seu calendário político. 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

107 

Repare-se que as autarquias da Azambuja, de Benavente, do Cartaxo, da 

Chamusca, de Coruche, da Golegã, de Rio Maior e de Salvaterra de Magos, todas elas 

passam por experiências de CLE/Comissões de Ensino ou de outras intervenções locais. 

Em algumas, nomeadamente na de Benavente, na da Golegã e na de Salvaterra de 

Magos6 acumulam-se as ditas experiências; na Chamusca mantém-se a Comissão de 

Ensino mesmo quando todas as outras adoptam o perfil de CLE. Em Alpiarça, Almeirim 

e Santarém constituem-se os CME sem antecedentes de qualquer entidade de outro tipo.  

 

Começamos por analisar o calendário do processo político dos CLE/CME das 

autarquias da AMLT/CULT7: 

 

Quadro 3.1 

Calendário do processo político dos CLE/CME das autarquias da AMLT/CULT 

 
Fontes: Anexo I, Dossiês dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 1-999. 

                                                 
6 As memórias históricas dos actores autárquicos falam-nos da constituição do CLE por volta dos anos de 
1995 e associam-no às iniciativas em torno do Projecto Educativo Local. Neste sentido, adopta-se a dupla 
designação CLE/PEL de Salvaterra de Magos para este período inicial; para o período seguinte, a partir 
de 1999, formaliza-se a designação CLE de Salvaterra de Magos.  
 
7 Não nos podemos esquecer que no período de 1987 a 2004 esta comunidade adopta a designação de 
Associação dos Municípios da Lezíria do Tejo (AMLT). 
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2.1. Primeiro ciclo: a criação das Comissões de Ensino/Conselhos Locais de 
Educação/ Comissões Coordenadoras dos PEL  
 

Entre os anos de 1992 e 1995 cinco das autarquias estudadas envolvem-se, de 

diferente modo, no processo de criação/funcionamento das Comissões de Ensino, dos 

Conselhos Locais de Educação e/ou de iniciativas em torno da construção do Projecto 

Educativo Local. Trata-se de um período de grande dinamismo e espontaneidade, de 

forte mobilização dos actores locais e autárquicos, ao qual não são estranhas as 

intervenções regionais da AMLT, assim como todas intervenções pontuais tanto à 

escala nacional como global. A Chamusca e Benavente optam pela experiência das 

Comissões de Ensino; a Golegã e Salvaterra de Magos mobilizam-se, numa fase inicial, 

em torno do Projecto Educativo Local; o Cartaxo avança para o Conselho Local de 

Educação.  

 

As motivações políticas das autarquias e dos actores locais para o arranque destas 

iniciativas são, de algo modo, similares. Benavente8 vê na sua Comissão de Ensino (CE) 

a possibilidade de aproximação aos agentes educativos, de parcerias com as escolas, 

para melhor articular o plano de actividades e todas as iniciativas educativas e culturais 

da autarquia: 

 

Politicamente, o que nos interessava era reforçar a parceria com as escolas, porque consideramos 
que é importante que a autarquia tenha, no seu processo de gestão dos assuntos que são da sua 
competência, uma aproximação aos agentes educativos, aos professores, necessariamente que ao 
pessoal não docente e àquilo que são projectos da Câmara, partilhados com a Escola, 
necessariamente que as questões que se ligam às actividades culturais e a algumas outras 
actividades (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 308). 
 

Considerando: que cada vez mais se torna necessária uma ligação entre os diversos órgãos que 
concretizam os objectivos da educação; a autarquia deve estabelecer o seu plano de actividades, de 
acordo com as necessidades das escolas; a ocupação dos tempos livres dos jovens deve ser 
planeada de acordo com os seus anseios e necessidades e com a coordenação dos pais e 
encarregados de educação. 
[Discussão/intervenções – o vereador] referiu que o objectivo, para além de outros, é o de ligar as 
escolas primárias, situação que não se verifica actualmente, nem em Benavente, nem nos outros 
municípios (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Acervo documental do 
CLE/CME de Benavente, AAM 1, 14/1/1994, p.2 – Criação da Comissão Municipal de Ensino). 

 

                                                 
8 Consultar o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Breve Monografia do 
CLE/CME de Benavente, pp. 243-255.      
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A Chamusca9 aposta na CE para aligeirar procedimentos e canais de comunicação 

entre todos os envolvidos, na perspectiva da igualdade de oportunidades entre as escolas 

e na dinamização de projectos de intervenção que envolvam toda a comunidade: 

 

Embora eu não tivesse estado, na altura, no processo, tenho uma ideia precisa sobre as motivações 
políticas da autarquia e de todos os outros parceiros para a criação da Comissão. O nosso Concelho 
sempre apostou forte na educação e sempre pretendeu que todos tivessem as mesmas igualdades 
de acesso a tudo aquilo que era importante, desde o pré-escolar, ao 3.º ciclo, já que na altura não 
tínhamos ensino secundário. Sem rede social e para que esta máquina funcionasse, uma vez que 
temos sete freguesias e algumas delas bastantes distantes da sede, era preciso haver uma comissão 
que aligeirasse todos estes procedimentos e os canais de informação. Anualmente tínhamos a Festa 
da Ascensão, uma actividade com muito significado e muito trabalhada, onde participavam todas 
as crianças e jovens. Essa actividade era para os jovens, mas também para os idosos. Para que 
funcionasse bem e para que as verbas pudessem ser atribuídas para algumas actividades, tinha que 
haver alguém que as gerisse e que fosse responsável por elas. Na escola, na altura, foi sempre a … 
que fez essa ligação e fê-lo sempre muito bem (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da 
Chamusca, EVE3, p.478). 
 
Questionada [a Vice-Presidente do Agrupamento] sobre o movimento de que me falara a 
vereadora, disse-me que se tratava da Comissão do Ensino do Concelho da Chamusca, entidade 
que recebia verbas da autarquia, do Governo Civil e do Ministério da Educação; não se lembrava 
da existência ou não de actas, mas tinha um dossier antigo onde, eventualmente, poderia encontrar 
alguma informação que me interessasse. Combinamos que eu iria à sua escola para com ela falar 
sobre estes assuntos (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, Notas de campo 
do CECC/CME da Chamusca, p. 484). 

 
 
Ao lermos as monografias dos CLE/CME de Benavente e da Chamusca, 

principalmente as descrições dos períodos iniciais10, referentes às Comissões de Ensino, 

apercebemo-nos das convergências entre estas duas experiências. A proximidade 

política destas duas autarquias e a continuidade e acompanhamento que os seus 

presidentes11 fazem da CE/CLE/CME são aspectos importantes a ter em conta para o 

estudo da genealogia destes processos políticos. Ressalta a intervenção do presidente da 

autarquia de Benavente, tanto na AMLT12, futura CULT, como na ANMP, assumido 

interlocutor no processo negocial desenvolvido em diferentes escalas de acção pública. 

                                                 
9 Consultar o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, Breve Monografia do CLE/CME 
da Chamusca, pp. 409-424.   
 
10 Consultar o Anexo I: Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Breve Monografia, pp. 243-255 
e o Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, Breve Monografia, pp. 409-424. 
 
11 A proximidade pessoal, profissional e política dos presidentes das câmaras da Chamusca e de 
Benavente, ambos autarcas da Coligação Democrática Unitária (CDU), pode ser considerada um 
indicador importante para o estudo das semelhanças e das divergências na genealogia do processo 
CLE/CME.  
 
12 Este presidente da câmara intervém em diferentes escalas da acção pública: é o principal impulsionador 
do movimento associativo intermunicipal da Lezíria do Tejo e ocupa um lugar cimeiro no sector 
educativo da ANMP. 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

110 

O Cartaxo13 investe no CLE como «órgão consultivo da autarquia, cujas 

recomendações surgidas até agora foram postas em prática pelo executivo camarário» 

(Parreira, 2006: 94). Assume a responsabilidade municipal na procura de novas 

soluções para os problemas das escolas, promovendo a articulação de esforços e de 

recursos no espaço local, principalmente na gestão dos «meios financeiros que a 

Câmara concede às escolas», no apoio aos seus projectos educativos, marcando a sua 

importância na gestão local da educação, no sentido de ultrapassar os «obstáculos ao 

desenvolvimento ao desenvolvimento educativo, cultural e social» (Parreira, 2006: 95-

97):  

O executivo camarário tem, presentemente, a máxima confiança no Conselho Local de Educação, 
de tal forma que lhe pediu que fizesse uma leitura e desse uma opinião sobre o Decreto-Lei n.º 173 
(apoios financeiros à criação e manutenção das salas para a educação pré-escolar), antes da própria 
autarquia ter tomado posição sobre o assunto (Parreira, 2006: 94). 
 
 

A Golegã14 alicerça a edificação do espaço local de educação no Projecto 

Educativo Local (PEL). A memória histórica dos actores autárquicos, transmitida pelos 

seus testemunhos orais, preserva o carácter pioneiro e mobilizador do PEL, em torno do 

qual se constrói e sedimenta toda a intervenção política em matéria educativa, se 

identificam actores e dinâmicas, se apropria e valoriza o legado que mais tarde será 

potenciado no CLE: 

 

O executivo que me antecedera já tinha alguma dinâmica neste campo, com uma associação 
chamada AGE que a então Delegada Escolar, na altura a Dr.ª. …, conhecia bem. Tinham alguma 
dinâmica, mas muitas vezes não conseguiam consagrar os seus objectivos. Fica mal dizer, será 
uma falta de humildade, mas penso que o executivo municipal da altura não acompanhava 
totalmente os seus desejos. A Vereadora da Educação, educadora de infância, que era uma das 
responsáveis, teve alguma dinâmica nesse sentido, mas penso que o sucesso não era o desejado, 
talvez por falta de motivação ou de estímulo por parte do, então Executivo Municipal. Nós 
sentíamos isso, motivo pelo qual, com o nosso empenho e dedicação e implicação, essa AGE deu 
lugar ao Conselho Local de Educação, o herdeiro da estrutura existente. A partir daí puderam 
executar-se um determinado número de acções e actividades que ditaram o que é hoje a educação 
no nosso Concelho (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 639). 
 
 

                                                                                                                                               
 
13 Consultar o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, Breve Monografia do CLE/CME 
do Cartaxo, pp. 329-342. Conforme se constata a informação referente ao CLE do Cartaxo foi recolhida 
tanto em fontes primárias (acervo documental), como em fontes secundárias (publicações). 
 
14 Consultar o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, Breve Monografia do CLE/CME 
de Golegã, pp. 567-584.    
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Dessa experiência dá-nos conta Prata (2002: 151-154; 2008: 217-236) que traça o 

percurso da Comissão Coordenadora do Projecto Educativo Local nas suas quatro fases; 

dá um enfoque especial à intervenção dos investigadores do Instituto de Inovação 

Educacional (IIE)15, na medida em que apoiam as escolas e a autarquia nas várias fases 

de realização e avaliação do projecto; reforça o pioneirismo dos professores, mais tarde 

alargado aos restantes parceiros locais; reconhece a importância desta experiência, pois 

«permitiu a definição e implementação de políticas locais de Educação e abriu um 

caminho amplo e facilitador ao emergir do Conselho Local de Educação» (Prata, 2008: 

221).  

 

Salvaterra de Magos16 ensaia o Conselho Local de Educação muito centrado na 

edificação do PEL. Nos seus oito anos de vida o CLE conhece três equipas autárquicas, 

dois presidentes de câmara e um chefe de divisão que, em diferentes ciclos, e de um 

modo diverso, contribuem para a construção da entidade, que embora sem carácter 

institucional é intencionalmente mobilizadora de todos actores locais; acompanham a 

agenda política nacional e canalizam a discussão para as temáticas Projecto Educativo 

Local17/Projecto Educativo de Escola; procuram dar visibilidade ao trabalho das escolas 

incentivando-as a participar na Feira da Educação; reconhecem os poucos resultados 

destas intervenções, atribuídos à própria orgânica do CLE, entidade não dimensionada 

para a análise estratégica da política educativa local: 

 

Sim, nós criámos o Conselho Local de Educação. Com a publicação da lei, houve apenas um 
agente que foi chamado a participar que anteriormente não estava nesse conselho, ou nessa 
comissão. Nós, independentemente de haver ou não haver, em termos legais, a necessidade de 
termos uma representação sobre educação, onde os vários agentes, independentemente das suas 
funções, tinham uma palavra a dizer sobre o processo educativo no nosso Concelho, nós já 
tínhamos essa comissão formada. Penso que apenas um agente que não estava previsto e que foi 
chamado aquando da publicação da lei (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Salvaterra de Magos, EPCM4, p. 858). 

                                                 
15 A equipa de investigadores do IIE, coordenada por Maria Beatriz Canário, começou a trabalhar na 
construção do projecto educativo local da Golegã, em Dezembro de 1993. A este propósito consultar 
Canário, 1996: 67-74. 
 
16 Consultar o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, Breve Monografia do 
CLE/CME de Salvaterra de Magos, pp. 797-812.     
 
17 No regimento do CMESM/CLESM consta o seguinte objectivo: «a) A criação de um projecto 
educativo concelhio, procurando envolver neste processo os agentes educativos, bem como as várias 
forças sociais, culturais e económicas do concelho de Salvaterra de Magos, representadas no CMESM, 
aumentando a responsabilidade local através da coordenação e mobilização de recursos» (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Salvaterra de Magos, RCLE5, p.2). 
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Destas cinco intervenções de política educativa retemos algumas intenções 

comuns: criar uma entidade facilitadora do diálogo e/ou de parcerias entre a autarquia e 

as escolas; gerir projectos, recursos e agilizar os processos; mobilizar o conhecimento 

como um instrumento, um meio, para mudar a intervenção educativa no espaço local; 

fazer circular esse mesmo conhecimento e transferi-lo para outros espaços18; criar 

massa crítica capaz de assegurar a continuidade desta intervenção; contribuir para a 

aprendizagem política de todos os actores. As especificidades locais, a diferente 

mobilização que actores autárquicos, e outros actores locais, fazem da sua CE/CLE ou 

do seu PEL, a continuidade/descontinuidade das equipas autárquicas19, marcam os 

contextos históricos da CE/CLE/PEL. Retomando as respectivas monografias e as suas 

cronologias, percebemos as disparidades destes processos. O ano de 1998/1999 marca a 

mudança, em todos eles: em Benavente, perde-se o rasto da Comissão de Ensino e nessa 

data recupera-se o Conselho Local de Educação (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 

Autarquia de Benavente, Breve monografia do CLE/CME de Benavente, pp. 243-255); 

em Salvaterra de Magos, passa-se de um período inicial de grande fulgor em torno do 

PEL para outro de alguma letargia, só então revigorado com a construção do Regimento 

Interno do CLE (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de 

Magos, Breve monografia do CLE/CME de Salvaterra de Magos, pp. 797-812); no 

Cartaxo faz-se eco da capacidade organizativa do Encontro Nacional de Conselhos 

Locais de Educação (finais dos anos de 1990), para logo de seguida se perder o rasto 

desta entidade (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, Breve 

monografia do CLE/CME do Cartaxo, pp. 329-342); na Golegã, sente-se a continuidade 

dos processos e o arranque do CLE, (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia 

da Golegã, Breve monografia do CLE/CME da Golegã, pp. 567-584); na Chamusca, 

                                                 
18 Referimo-nos aos cinco casos, mas também a todos os outros, no sentido de resgatarmos o lugar do 
conhecimento na construção da política nos diferentes espaços e tempos. A relação entre o conhecimento 
e a decisão política, à escala local, está bem patente nas experiências em estudo, no sentido em que os 
actores autárquicos, e outros actores locais, recorrem a especialistas para se munirem de um 
conhecimento informado que lhes permita optar por um determinado caminho. Evocamos o caso 
paradigmático da Golegã para referir o lugar do conhecimento na construção da política, estabelecendo-se 
uma perfeita interacção nas diferentes escalas de acção pública: nacional e local, pela intervenção do IIE, 
na construção do PEL; regional e local, pelo carácter difusor assumido pela AMLT/CULT, espaço de 
partilha entre autarquias, onde se passa a palavra sobre as experiências e o conhecimento adquirido. E são 
estas iniciativas, particularmente identificadas nas respectivas monografias e nas checklists, que marcam 
os percursos históricos dos CLE/CME e os regimes de conhecimento das diferentes ordens locais (cf. o 
Anexo I, Dossiê dos CLE/CME). 
 
19 Repare-se que no período de 1992 a 1998 somente Benavente e a Chamusca têm as mesmas equipas 
autárquicas, o mesmo não se passando com a Golegã e com Salvaterra de Magos. 
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opta-se por manter a Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca (CECC) ignorando 

as linhas políticas nacional e regional, os timings e as alterações semânticas para CLE 

(cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, Breve monografia do 

CLE/CME de Chamusca, pp. 409-424):  

O senhor vereador … informou não ser intenção da Câmara Municipal avançar com os Conselhos 
Locais de Educação, preferindo apostar na continuação de uma Comissão do Ensino nos moldes da 
actual (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, Acervo documental do 
CLE/CME da Chamusca, ACLE8, p. 2). 
 
Foi salientado o facto de que a Comissão de Ensino ou CLE poderá continuar numa parceria de 
voluntariado, independentemente do número de agrupamentos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia da Chamusca, Acervo documental do CLE/CME da Chamusca, ACLE6, p. 2). 

 

2.2. Segundo ciclo: criação/constituição dos CLE   
 

No seguimento do primeiro ciclo marcado pela informalidade e pela 

espontaneidade das Comissões, dos CLE e dos PEL, olhados pelos especialistas como 

observatórios de investigação educacional e de análise política, surge o segundo ciclo 

que se apropria destas experiências, num processo de aprendizagem20 vivido em 

diferentes escalas de acção pública. Se observarmos a fig. 3.2 (cf. Cap. III, fig. 3.2, p. 

103) identificamos temporalmente este ciclo, mediado entre os anos de 1998 e de 2003, 

no qual: se assume, à escala nacional, a utilidade dos CLE como «estruturas de 

participação dos diversos agentes e parceiros sociais com vista à articulação da política 

educativa com outras políticas sociais …» (cf. o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de 

Maio, art.º 2); se avança com o Protocolo de Cooperação ME/ANMP, de 11 de Maio de 

1999, de modo a esclarecer os princípios gerais dos CLE; se reforça a competência dos 

municípios no processo de criação desta entidade (cf. a Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro). Entendidas como instrumentos de acção pública, estas orientações 

legislativas/protocolos transportam consigo um passado que marca doravante este novo 

ciclo; representam um ensaio do que se perspectiva ser uma entidade de regulação 

intermédia; põem as questões da descentralização e da autonomia da escola na agenda 

política nacional, regional e local; dão um enfoque especial à intervenção dos 

municípios nos processos de reconfiguração da rede escolar, no Regime de Autonomia e 

                                                 
20 O conceito de aprendizagem põe um acento na temporalidade das políticas públicas e reforça a ideia de 
que os actores recebem os efeitos das políticas anteriores, adaptam-se e tentam modificar o curso da acção 
pública. Maillard, no Dictionnaire des politiques publiques, refere o seguinte: «Aprendizagem designa as 
capacidades de adaptação e de transformação (sob constrangimento) dos indivíduos e dos grupos ao 
património político, às rotinas que constrangem a intervenção dos actores políticos» (Maillard, 2004: 59).  



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

114 

Gestão dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensino Básico e 

Secundário; perspectivam o CLE, como uma instância consultiva constituída por 

iniciativa municipal, na qual se articulam todas estas políticas educativas com as 

políticas de outros subsistemas. A dimensão normativa destes instrumentos pauta-se 

pela indefinição do modelo a adoptar para o CLE: não estabelece a obrigatoriedade da 

sua criação; não esclarece a sua composição; não define o seu regime de 

funcionamento21. Fica-se pelo âmbito e princípios gerais e responsabiliza os municípios 

pela arquitectura desta instância à escala local. Estes aspectos, de caber à autarquia a 

decisão de criar ou não o CLE e de definir a sua composição e funcionamento marcam 

definitivamente o percurso destas entidades: dá-se espaço e tempo para se ensaiar 

modelos diferenciados; recuperam-se os legados das experiências voluntaristas que ao 

longo dos anos de 1990 se desenvolvem por todo o país, e especificamente na área 

geográfica em estudo; experimentam-se conselhos de composição tão diversa como a 

representatividade dos diferentes subsistemas em cada município; ensaiam-se conselhos 

de participação diversificada resultante do interesse dos actores autárquicos e outros 

actores locais em intervirem numa entidade de carácter consultivo, na qual se pretende 

enquadrar localmente as políticas educativas com outras políticas sociais. 

 

Este esforço de institucionalização resulta, à escala local22, na criação do CLE nas 

autarquias de Coruche, de Rio Maior e de Azambuja e na continuidade e 

aperfeiçoamento organizativo das entidades existentes, o que está expresso nos seus 

Regimentos Internos:  

 

Acompanhei a criação do CLE e também o que foi o seu processo de evolução para CME, e este 
aspecto, esta transição esteve muito ligada ao processo de autonomia das escolas. Os CLE não 
eram propriamente órgãos para os quais se definisse um conjunto de competências … Isto é o que 
tenho a dizer sobre o acompanhamento e a transição e as razões da mesma; primeiro, era um órgão 
que não tinha propriamente competências bem definidas. Podiam ser criados os CLE, ainda que 
com pouco critério na sua constituição, o que não quer dizer que a composição dos CME esteja 
bem (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM 1, p. 307). 

 

                                                 
21 Neste processo negocial o ME defende uma solução menos rígida: a criação do CLE não tem qualquer 
obrigatoriedade legal, antes depende do voluntarismo do município; a sua constituição e funcionamento 
não têm matriz pré-definida, no entanto, não afasta a possibilidade de rever a situação e avançar com um 
normativo específico. A ANMP sugere outras soluções: contrapõe a necessidade de se avançar com 
normas precisas de composição e de funcionamento: contrapõe a necessidade de regras gerais de 
funcionamento e do regime de representatividade; questiona o ME sobre a responsabilidade dos 
municípios no funcionamento dos CLE; referencia os regulamentos internos como particularização das 
realidades e dinâmicas locais (cf. o Documento de trabalho da ANMP, Coimbra, Abril de 1999, pp.1-4).  
 
22 Referimo-nos à plataforma de análise empírica constituída pelos onze municípios da AMLT/CULT. 
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Sei que tínhamos [no CLE] uma composição bastante alargada, bastante mais alargada do que 
temos agora. A legislação também era mais permissiva. Também dava para designarmos mais 
representantes, ou menos, em função daquilo que entendêssemos que era necessário: tinha muitos 
elementos, eram quarenta e sete. É difícil trabalhar com um grupo tão alargado … (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, EVE2, p. 771). 

 
Devo dizer-lhe que guardo uma memória muito positiva dessa primeira fase dos Conselhos Locais 
de Educação, antes das autonomias e antes de culminarem nos actuais Conselhos Municipais de 
Educação. Guardo muito viva essa memória. Ouvíamos, de viva voz, os anseios de cada um, desde 
o docente, ao auxiliar de acção educativa e até ao próprio aluno. Tínhamos uma intervenção e uma 
resposta muito directas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM 9, p. 
640). 

 
Houve condições especiais para a Câmara Municipal criar o Conselho Local de Educação, com a 
participação de vários actores, das mais diversas áreas, envolvidos naquilo que são as questões 
estratégicas e algumas mais operacionais, relacionadas com a matéria da educação. Terá sido uma 
vontade muito grande de participação dos vários actores na construção destes processos, terá 
havido interesse em que houvesse vários interlocutores a acompanhar as questões de educação, 
que fossem partilhadas e que não fosse o Município a fazer sozinho (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, EVE2, p. 772). 
 
O nosso grande objectivo sempre ao nível do sector educativo [e também do CLE] pode resumir-se 
basicamente a isto: fazer a ligação das escolas com a comunidade local e introduzir na Escola 
modelos de cultura local e regional. Actividades complementares que no fundo suprissem alguma 
falta que há ao nível do Sistema Educativo, no âmbito de matérias de formação de qualquer 
sistema de educação moderno, mas que o Ministério da Educação teve alguma dificuldade em 
adaptar-se a esses novos desafios (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, 
EPCM2, pp. 227-228). 

 

 

No entanto, nem todos respondem à chamada. Santarém, Alpiarça e Almeirim não 

encontram razões suficientes para apostarem no CLE; quando a este novo ciclo 

corresponde uma nova equipa autárquica, como no caso de Santarém, evoca-se a 

desmotivação e a falta de sentido político dos anteriores autarcas para darem vida a uma 

entidade desta natureza23; no caso de Alpiarça, fala-se da proximidade das escolas para 

se justificar a pouca utilidade do CLE24; em Almeirim argumenta-se com a 

informalidade e o diálogo com os actores locais, principalmente com as escolas, para 

não se aderir a esta instância, mas reconhece-se, a posteriori, a falta de visão estratégica 

desta opção25: 

 

 

                                                 
23 Consultar a este propósito a Breve Monografia de Santarém (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME de 
Santarém, pp. 879-895). 
 
24 Consultar a este propósito a Breve Monografia de Alpiarça (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME de 
Alpiarça, pp. 87-98). 
 
25 Consultar a este propósito a Breve Monografia de Almeirim (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME de 
Almeirim, pp. 9-23). 
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Eu encontrei um concelho depauperadíssimo do ponto de vista de educação. Para lhe dar só a ideia 
do que estou a falar, nós temos muitas escolas, neste momento não lhe sei dizer quantas, mas 
posso dar-lhe daqui a pouco o número, em que na esmagadora maioria os meninos tinham frio na 
escola, porque as escolas não tinham aquecimento e também não tinham refrigeração, passavam as 
aulas de gorros, de sobretudos, de luvas; ninguém aprende assim, ninguém gosta de uma escola 
assim … (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, EPCM3, p. 975). 
 
Aproveitei a oportunidade e perguntei-lhe se tinha havido Conselho Local de Educação ou outra 
qualquer entidade. Respondeu-me que não. (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Alpiarça, Notas de campo do CME de Alpiarça, p. 150). 
 
Entrevistadora: Não houve Conselho Local de Educação? 
Presidente: Não.  
Entrevistadora: Esse aspecto de não ter havido Conselho Local chamou-me à atenção. Quais foram 
as motivações políticas da autarquia para não ter avançado com a criação do Conselho Local, tal 
como o fizeram outros municípios? (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Almeirim, EPCM6, p.69). 
 
Presidente: Talvez o facto de eu estar na Câmara já há muito tempo. Há quase 20 anos. Faz em 
Dezembro 20 anos. Talvez por ter entrado num momento em que estas coisas não tinham grande 
relevância para a vida autárquica e talvez por ter vivido a evolução dos tempos antigos, para os 
tempos modernos, digamos assim. Talvez um defeito meu de não ter tido sensibilidade para criar o 
Conselho Local de Educação, mesmo antes da legislação (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Almeirim, EPCM6, p. 70). 
 

 

2.2.1 Regimentos  

Damos uma especial atenção aos Regimentos Internos dos CLE e às suas 

especificidades. São estes documentos que nos permitem perceber como localmente se 

ultrapassa a indefinição normativa, se criam tantos documentos e se experimentam 

tantas iniciativas quantos são os percursos históricos em análise. Defende-se a ideia de 

que estes regimentos ensaiam/introduzem mecanismos de regulação; resultam dos 

diferentes processos de apropriação da política nacional à escala local e das opções dos 

actores autárquicos e outros actores locais em diferentes espaços e tempos. Estabelece-

se uma relação intrínseca entre os instrumentos legislativos que instituem os CLE26 e os 

instrumentos secundários, os regimentos internos, resultantes da leitura territorial da 

política. Historicamente, representam a formalização de um processo continuado, de 

resgate, mas também de abandono de iniciativas anteriores e introduzem especificidades 

que marcam opções futuras. 

 

                                                 
26 Referimo-nos aos seguintes instrumentos legislativos: Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio; 
Protocolo de Cooperação entre o ME e a ANMP, de 11 de Maio de 1999; Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro. 
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Das oito autarquias que experienciam os CLE/Comissões de Ensino27, 

identificam-se os regimentos dos CLE de Azambuja, de Benavente, da Golegã, de Rio 

Maior e de Salvaterra de Magos28; não se conhece o regimento da Comissão de Ensino 

do Concelho da Chamusca, mas é possível revelar muitos dos aspectos particulares da 

composição e do funcionamento desta entidade29; o mesmo se passa com o caso de 

Cartaxo30; quanto a Coruche ignoramos a existência dos documentos regimentais e não 

dispomos de quaisquer informações.  

 

Não se comparam regimentos entre si; antes se procura resgatar as 

semelhanças/dissemelhanças decorrentes dos processos de apropriação da política 

nacional à escala local em cada município, valorizando as particularidades de cada 

história. Interessa-nos perceber como é que os actores autárquicos e outros actores 

locais ultrapassam a indefinição normativa e, em cada espaço e tempo, definem um 

articulado particular e estruturam um esquema de funcionamento para o seu CLE. 

 

2.2.2 Composição  

Centremo-nos nas diferentes composições dos sete CLE para melhor se 

reconhecerem as especificidades territoriais transpostas para os diferentes regimentos31:  

 

 

 

                                                 
27 Não nos podemos esquecer de que a Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca mantém a mesma 
designação, mesmo quando todos os outros optam pela designação de CLE. 
 
28 Consultar a este propósito as respectivas monografias (Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da 
AMLT/CULT, pp. 1-999). 
 
29 O acesso ao corpus documental desta Comissão permite-nos conhecer o seu regime de funcionamento e 
a sua composição. Consultar a este propósito a respectiva monografia (Anexo I, Dossiê dos CLE/CME da 
Autarquia da Chamusca, Breve monografia do CLE/CME da Chamusca, pp. 409-424). 
 
30 Conforme foi referido anteriormente as informações de que dispomos sobre a composição e 
funcionamento do CLE do Cartaxo decorrem de uma intervenção de Parreira (1996) no Seminário do 
Fórum Português de Administração Educacional. 
 
31 Retém-se o princípio de que esta abordagem comparativa procura interpretar as 
semelhanças/disparidades dos processos históricos dos CLE; cruzam-se as especificidades locais com a 
política nacional; estabelece-se a relação entre as medidas políticas de formalização dos CLE e a sua 
definição à escala local. 
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Quadro 3.2 
Regimentos Internos dos Conselhos Locais de Educação (CLE) da Associação de Municípios da Lezíria 
do Tejo (AMLT): composição do CLE (número de membros) 
 
 

Regimentos Internos 

CLE/AMLT 

Composição do CLE 

(N.º de membros) 

Conselho Local de Educação de Azambuja 27 

Conselho Local de Educação de Benavente 29 

Conselho Local de Educação do Cartaxo 15 b) 

Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca 20 b) 

Conselho Local de Educação de Coruche a) 

Conselho Local de Educação da Golegã 27 

Conselho Local de Educação de Rio Maior 47 

Conselho Local de Educação de Salvaterra de Magos 24 

 
Legenda: a) Não se conhece o Regimento Interno; b) Não se conhece o Regimento Interno, mas dispõe-
se de informações sobre a composição do CLE. 
Fontes: Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT, Checklists dos CLE/CME da Autarquia 
de Azambuja (pp. 177-196) de Benavente (pp. 259-280), do Cartaxo (pp. 345-363), da Chamusca (pp. 
427-446), de Coruche (pp. 510-525), da Golegã (pp. 587-607), de Rio Maior (pp. 685-709), de Salvaterra 
de Magos (pp. 815-830). 
 
 

O número de elementos de cada CLE, só por si, tem um significado limitado. A 

complementaridade desta leitura, com a identificação minuciosa dos seus participantes, 

expressa nas respectivas monografias e checklists32, clarifica cada caso e dá-nos uma 

ideia do dinamismo social destas instâncias através dos seguintes indicadores: a 

representação, fazem-se representar tantos elementos quantos os subsistemas em 

                                                 
32 Consultar a este propósito o Anexo I, Dossiê dos onze CLE/CME das Autarquias da AMLT/CULT: 
Breve monografia do CLE/CME da Azambuja, Quadro 3.1, pp. 158-159; Breve monografia do 
CLE/CME de Benavente, Quadro 4.1, p. 244; Breve monografia do CLE/CME do Cartaxo, Quadro 5.1, 
pp. 330-331; Breve monografia do CLE/CME da Golegã, Quadro 8.1, pp. 569; Breve monografia do 
CLE/CME de Rio Maior, Quadro 9.1, pp. 662-663; Breve monografia do CLE/CME de Salvaterra de 
Magos, Quadro 10.1, pp. 799-800. 
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presença; o interesse, as autarquias têm interesse em mobilizar as diferentes áreas de 

intervenção económico-social; o empenho, os representantes empenham-se em 

participar num conselho de crescente implantação local e de promissora visibilidade 

social e política. 

 

Na maioria dos CLE o elevado número de elementos faz-se a partir da 

representação de todas as instituições de ensino público e privado33, do pré-escolar ao 

superior34, escolas profissionais, IPSS, associações de pais, associações de estudantes e 

entidades de coordenação educativa à escala local; na Chamusca, para além dos 

representantes das escolas e dos conselhos escolares, a Comissão de Ensino conta com a 

participação dos coordenadores dos projectos de intervenção educativa (cf. o Anexo I, 

Dossiê do CECC/CME da Chamusca, Checklist do CECC/CME da Autarquia da 

Chamusca, pp. 427-446). No Cartaxo é dada centralidade às direcções das escolas 

públicas e privadas, aos professores e aos pais, ignorando-se a participação dos 

subsistemas (cf. o Anexo I, Dossiê do CECC/CME do Cartaxo, Checklist do CLE/CME 

da Autarquia do Cartaxo, pp. 345). Em alguns casos, como em Rio Maior e na 

Azambuja, dá-se uma importância especial, respectivamente, à representação da equipa 

autárquica e das juntas de freguesia, num total de 18 elementos (cf. o Anexo I, Dossiê 

do CLE/CME de Rio Maior, Checklist do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, pp. 

685-709) e à intervenção dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal 

(cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Azambuja, Checklist do CLE/CME da 

Autarquia de Azambuja, pp. 187-196). De novo, na Azambuja e em Rio Maior, mas 

também em Benavente, as associações comerciais, industriais e agrícolas têm um peso 

marcante, conforme os sectores económicos predominantes em cada concelho (cf. o 

Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Benavente, Checklist do CLE/CME da Autarquia de 

Benavente, pp. 259-280). Ainda em Benavente, mas também na Golegã, os respectivos 

CLE contam com a presença das associações culturais e recreativas locais (cf. o Anexo 

I, Dossiê do CLE/CME da Golegã, Checklist do CLE/CME da Autarquia de Golegã, pp. 

587-607). Novamente na Golegã dá-se um enfoque especial à Comissão de Protecção de 

Menores e ao CLAS do Rendimento Mínimo Garantido. 

 

                                                 
33 Estas representações são assumidas pelos presidentes ou pelos vice-presidentes dos conselhos 
executivos e/ou directivos. 
 
34 No caso de Rio Maior, o CLE conta com a representação da respectiva Escola Superior de Desporto. 
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Cada solução deixa transparecer a particularidade do seu contexto histórico e 

geográfico; o carácter diferenciador de cada município em termos socioeconómicos, 

mas também políticos; as entidades enraizadas em cada território; a representatividade 

dos diferentes actores. Todas estas soluções enquadram formas diferenciadas de 

mobilização social e política gerada em torno dos CLE, verdadeiros tubos de ensaio das 

políticas de descentralização e de territorialização, onde se misturam, mobilizam e 

implicam diferentes áreas de intervenção socioeconómica nas tomadas de decisão em 

matéria de política educativa, mas também cultural. 

 

 2.2.3 Objectivos e finalidades  

Os objectivos/finalidades dos CLE (cf. Anexo II, Quadros comparativos, Quadro 

I) expressos em alguns destes regimentos acumulam legados anteriores, heranças 

enquadradas por determinadas perspectivas do que deve ser o espaço de afirmação 

destes conselhos como fóruns de discussão e de debate em torno das questões 

educativas. Perspectiva-se o crescente protagonismo desta entidade na gestão local da 

educação, na interface autarquia/escolas/comunidade, nomeadamente na construção dos 

Projectos Educativos Locais/Concelhios, na mediação dos processos de criação dos 

agrupamentos, na reorganização da rede escolar e na discussão das questões da 

autonomia; equaciona-se a mobilização dos diferentes saberes em presença; valoriza-se 

o seu carácter consultivo, no sentido da produção de conhecimento; identificam-se as 

potencialidades dos CLE na gestão dos recursos e dos processos e na procura de 

equilíbrios e de consensos à escala local: 

 

Nós encontramos sempre parcerias na Escola que nos podem ajudar, em muito, não apenas a 
conduzir a política autárquica no sentido de que os jovens possam beneficiar tudo aquilo que são 
os nossos equipamentos, as nossas realizações, mas também, acompanhar e atender e pôr os nossos 
serviços interligados e a comunicar com as escolas naquilo que são projectos das escolas. Portanto, 
achámos sempre que esta parceria poderia ser melhor concretizada se tivéssemos um CLE a 
reflectir, funcionando regularmente (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, EPCM1, p. 308). 
 
O Sr. Prof. … [Presidente da Junta da Asseiceira]) considerou que o Conselho Local de Educação 
é um órgão relativamente novo e que a democracia participativa no concelho de Rio Maior está a 
dar os primeiros passos, pelo que devemos ser tolerantes. Contudo, às entidades com faltas 
injustificadas deve ser dado “um sinal”. O Sr. Professor [Presidente do CE da Escola Marinhas do 
Sal] sugeriu que se retirasse a proposta apresentada, ao que este respondeu afirmativamente. O Sr. 
Prof. [Escola Superior de Desporto] pronunciou-se pela defesa da suspensão de mandatos (cf. o 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Rio Maior, ACLE25, p. 7) 
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… e referenciou a este propósito o espírito de consenso encontrado com este órgão [CLE], no 
intuito de capitalizar a massa crítica do município (cf. o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Azambuja, Notas de campo do CLE/CME de Azambuja, p. 237). 
 
(Anexo) Parecer: O Conselho Local de Educação de Azambuja, reunido em plenário a 20.11.02, 
manifesta a sua perplexidade pelo facto de não ser possível assegurar, nos Agrupamentos recém-
constituídos, a prática de docência coadjuvada na área de Expressão e Educação Físico-Motora … 
Tendo em conta as diligências efectuadas, quer pelas Escolas, quer pela Autarquia, considera este 
Conselho que o Ministério da Educação, e as suas estruturas desconcentradas, não se deveriam 
demitir da procura de soluções que promovam a oferta e a qualidade educativa (cf. o Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Acervo documental do CLE/CME de Azambuja, 
ACLE, p. 1). 
 
 

 2.2.4 Organização e o funcionamento  

Para além da composição dos CLE e dos seus objectivos/finalidades, interessa 

agora analisar os regimes de funcionamento/organização propostos nos respectivos 

regimentos e constantes no Quadro comparativo II (cf. Anexo II, Quadros comparativos, 

Quadro II). Em todos os casos o CLE funciona em plenário e em comissões 

especializadas/grupos de trabalho, exceptuando-se o de Rio Maior, cujo funcionamento 

se limita ao plenário35. Conforme cada caso, existem formas diversas de dinamização do 

plenário e dos grupos de trabalho: por comissões executivas compostas pelos 

presidentes e/ou vice-presidentes, por vogais e/ou secretários (cf. os CLE da Golegã e 

de Azambuja); directamente pelos presidentes coadjuvados por dois secretários (cf. os 

CLE de Benavente, de Rio Maior e de Salvaterra de Magos).  

 

A constituição destas entidades, os seus objectivos/finalidades, os seus regimes de 

funcionamento, expressos nos respectivos regimentos, são matrizes orientadoras da 

acção pública em cada espaço local. Produzem efeitos próprios, condicionados por 

contextos históricos e geográficos específicos, recuperados pela abordagem 

monográfica. Perde-se na análise comparativa o que se ganha na monográfica: a 

possibilidade de entender as especificidades destes processos políticos, nos quais 

transparecem diversos patamares de mobilização dos actores autárquicos e locais. Esses 

patamares são visíveis no número/frequência de reuniões de cada CLE, nos registos de 
                                                 
35 O regimento do CLE de Rio Maior é alvo de longos debates e sofre alterações logo no seu primeiro ano 
de vida: discute-se o regime de funcionamento da entidade enquanto espaço de aprendizagem e 
intervenção política e cívica; propõem-se mudanças na sua estrutura funcional, nomeadamente no sistema 
de representatividade e no controlo da assiduidade, como forma de responsabilização de todos os 
intervenientes. Por decisão unânime da assembleia, o quórum das reuniões passa de metade para um terço 
dos presentes (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo 
documental dos CLE/CME, ACLM18, p. 1; RCLE4, ponto 2.5). 
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assiduidade dos seus diferentes representantes, nas suas agendas políticas, nos conflitos 

e nos consensos encontrados, nos seus silêncios; há ainda a possibilidade de perceber se 

estes legados são ou não recuperados pelos CME, traçando-se assim a genealogia deste 

processo político. Nesta perspectiva, entendemos melhor os diferentes enraizamentos 

dos CLE nos oito municípios; o impacto da sua intervenção em cada espaço local; o 

esquecimento a que alguns ficaram votados; o dinamismo de outros. Atente-se em cada 

caso. O CLE de Azambuja, nos seus dois anos de vida36, contribui para a estruturação e 

regularização das parcerias escolas/autarquia: veicula as regras da relação entre a 

câmara, as escolas as IPSS e as associações de pais; define os apoios aos projectos 

educativos; acorda os apoios logísticos; discute as problemáticas gerais do Sistema 

Educativo; participa no debate sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo37; procura 

soluções para os problemas das escolas (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 

Azambuja, Checklist do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, p.178): 

 

Relativamente ao Grupo de Acompanhamento do Percurso Escolar, a prof.ª … referiu que na 
reunião do grupo foi definida a criação de um instrumento que acompanhe o aluno ao longo do seu 
percurso educativo. Também no âmbito deste grupo de trabalho, [chefe de divisão] comunicou aos 
presentes a intenção de se realizarem as Jornadas Pedagógicas [documento entregue no CLE]. 
Foram pedidas aos presentes sugestões para a data de realização das jornadas, de oradores e temas, 
salvaguardando, no entanto, o prazo para entrega de sugestões, até dia 18 de Dezembro (cf. o 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME 
de Azambuja, ACLE 1,p.4). 

 
Em representação da ACISMA, referiu que as escolas fazem o PEE (Projecto Educativo de Escola) 
sem levarem em conta a comunidade e não tem a ver com as competências do técnico. As escolas 
devem voltar-se para a comunidade e colectividades para depois poderem elaborar os projectos 
para as diferentes modalidades (cf. o Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário 
do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACLE2, p.3). 

 

Na Chamusca, os actores autárquicos e locais envolvem-se na coordenação e 

gestão pedagógica do centro de recursos, no trabalho conjunto com o PEPT2000, na 

organização do MULTIPROF38, na articulação entre os diferentes níveis de ensino; 

alargam-se a áreas da animação cultural e social com a organização das Festas da 

                                                 
36 A Azambuja é a autarquia que mais tarde instala o CLE e também a que mais tarde faz a 
transposição/mudança para o CME.  
 
37 A Azambuja é o único concelho da AMLT/CULT que não pertence ao Distrito de Santarém, pelo que 
também participa nos debates da Área Metropolitana de Lisboa. 
 
38 O MULTIPROF é uma das iniciativas da CECC realizada no início de cada ano escolar, de recepção e 
boas-vindas a todos os professores; engloba um conjunto das actividades das quais se salienta o debate 
em torno das questões educativas mais prementes de momento. 
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Ascensão39 e as comemorações do 25 de Abril. A CECC assume-se como a mentora do 

Projecto Educativo de Animação Concelhio (cf. Dossiê dos CECC/CME da Autarquia 

da Chamusca, Checklist do CECC/CME da Autarquia da Chamusca, pp. 427-428): 

 

Retomei a conversa com a Dr.ª… [vereadora] e fiquei a saber que essa comissão tinha a função de 
promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino. Começou por ser um núcleo 
organizativo das tradicionais festas da semana da “Ascensão”, encarregue do planeamento das 
actividades educativas de um dos dias dessa festa, tendo depois adquirido outra dinâmica, 
especialmente no tocante a encontros de professores (cf. Dossiê do CECC/CME da Autarquia da 
Chamusca, Notas de campo do CECC/CME da Chamusca, p. 484). 
 
Falou-me do PEPT 2000 e da criação do Centro de Recursos Educativos e referiu-se à dinâmica 
que se estabeleceu envolvendo as juntas de freguesia em torno das novas tecnologias, com 
periodicidade semanal; a metodologia utilizada pela autarquia consistiu no estabelecimento de 
parcerias e de protocolos (cf. Dossiê do CECC/CME da Autarquia da Chamusca, Notas de campo 
do CECC/CME da Chamusca, p. 485). 

 

Na Golegã, o CLE acompanha o processo de constituição do agrupamento de 

escolas; trabalha na definição da carta escolar; define os projectos de intervenção 

educativa «rentabilizando o percurso efectuado no âmbito do PEL» (cf. Anexo I, Dossiê 

do CLE/CME da Autarquia da Golegã, Inventário do acervo documental do CLE/CME 

da Golegã, RCLE3, p.2); acorda apoios logísticos; procura soluções para os problemas 

das escolas; discute as diferentes questões educativas; prepara os Encontros dos Agentes 

Educativos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, Check-list do 

CLE/CME da Autarquia da Golegã, pp. 587-588): 

 

Acompanhei bem de perto todo este processo. Eu costumo dizer: fui pedagogo como pai, mas 
sobretudo fui androgogo, pois fui e ainda sou assistente da Faculdade de Medicina (desde muito 
cedo também fui monitor na Faculdade de Medicina, ainda como estudante, e dei aulas a adultos, 
daí eu dizer que eu sou androgogo e não pedagogo). Sou muito sensível quer à educação, quer à 
cultura, daí ter chamado a mim esses pelouros. Percebi, desde sempre, que só com diálogo com os 
parceiros da educação, com a comunidade escolar e com a comunidade educativa, era possível 
levar avante os projectos que tínhamos para a educação local (cf. Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 639). 

 
Um grande desejo de diferenciar a Golegã pela positiva. Fomos um pouco avant-garde. Lembro-
me do lançamento das actividades de enriquecimento curricular, muito antes das actuais AEC, com 
a introdução da equitação, como complemento curricular, para todas as crianças do 3.º e 4.º anos 
do ensino básico. Começámos a diferenciar-nos na forma e no modo de tratamento que queremos 
dar à educação local (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, pp. 639-640). 
 
 

                                                 
39 A CECC tem a última palavra na escolha do tema central da mais importante festa concelhia. Como 
temas para a Ascensão 2000, a Câmara Municipal propôs três: «A Ascensão entre milénios», «Do 
passado ao futuro» e o «século XX». No dia 18 de Fevereiro o tema tem que ficar definido no seio da 
Comissão da Ascensão. Assim, a Comissão de Ensino decidiu, de imediato, optar pelo seguinte tema «O 
séc. XX» (cf. ACLE15, p.2). 
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Em Rio Maior a reorganização da rede escolar/carta escolar e o processo de 

constituição dos agrupamentos são os assuntos mais prementes e que geram mais 

controvérsia: os prós e os contras dos agrupamentos verticais e horizontais; a divisão da 

população escolar da cidade de Rio Maior em função de cada agrupamento; a procura 

de consensos entre a DREL/CAE, a autarquia e as escolas; a mobilização do 

conhecimento técnico para ultrapassar impasses40 (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 

Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, 

pp. 683-684, Checklist do CME da Autarquia de Rio Maior, p. 686): 

 

O Dr. … [Vereador da Educação] deu conhecimento ao Conselho que foi decidido, na reunião 
efectuada no dia cinco de Maio do ano em curso com o CAE, adiar a tomada de posição 
relativamente à formação de quaisquer tipo de Agrupamentos Escolares, por se considerar 
inoportuno e proporcionar assim às partes interessadas maior reflexão, voltando o assunto a ser 
discutido durante o ano lectivo 2000/2001 (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio 
Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACLE21, p. 1). 

 
O Sr. Vereador colocou à votação do CLE, a constituição dos Agrupamentos Escolares com base 
nas duas premissas analisadas: divisão geográfica dos alunos dos Jardins-de-Infância em função da 
sua área de residência e integração das escolas em função das redes de transporte. O parecer da 
votação foi positivo, tendo obtido treze votos a favor, quatro abstenções e três votos contra (cf. 
Anexo I, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACLE23, p. 3). 

 
Esta questão foi, também, abordada no âmbito do Conselho Local de Educação, tendo-se decidido 
que os serviços da Câmara Municipal iriam proceder à elaboração de estudos que 
complementassem os já existentes, por forma a ser emitido parecer, na presente reunião do 
Concelho Local de Educação, a fim de que atempadamente, a proposta de Agrupamento siga para 
o Centro de Área Educativa. Por fim, o Sr. Vereador propôs que se desse parecer favorável à 
constituição dos agrupamentos consensualizados entre as duas E.B.I da cidade, o Centro de Área 
Educativa e a Câmara Municipal, tendo ainda em conta a divisão geográfica da cidade de Rio 
Maior, a qual teve por base os estudos apresentados pelos serviços da Câmara Municipal. Foi 
aprovada por maioria, com quinze votos a favor e duas abstenções (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio 
Maior, ACLE25, p. 6). 

 

No CLE de Salvaterra de Magos acordam-se apoios logísticos; procuram-se 

soluções para os problemas das escolas; discutem-se as diferentes questões educativas; 

prepara-se e promove-se a Feira da Educação; trabalham-se os Projectos Educativos das 

Escolas; perspectivam-se os programas de acção socioeducativa dos transportes 

                                                 
40 Referimo-nos ao trabalho desenvolvido pela então Técnica Superior da Divisão da Educação, 
possuidora de formação superior em Geografia e especializada em Gestão Autárquica: «Seguidamente, a 
Dr.ª … [técnica superior] falou-me do trabalho que desenvolveu com a carta escolar, fazendo referências, 
simultaneamente, ao CLE. Foi a coordenadora e/ou autora de todos os estudos, mas não conseguiu 
elaborar a parte cartográfica; foi contactada uma empresa que não quis continuar o trabalho iniciado, pelo 
que a elaboração da carta escolar não foi concluída. Simultaneamente com a criação do CME surgiu a 
necessidade de elaborar a carta educativa, mas a lógica de produção deste documento foi diferente. No 
âmbito da CULT, e na perspectiva de uma economia de escala, entregou-se este trabalho a uma empresa 
que elaborou as cartas dos onze municípios» (cf. Dossiê do CLE/CME de Rio Maior, Notas de campo do 
CLE/CME de Rio Maior, p. 789). 
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escolares e de animação sociocultural, (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 

Salvaterra de Magos, Notas de campo do CLE/CME de Salvaterra de Magos, p. 870): 

 

Neste contexto [do CLE], realizou-se durante dois anos consecutivos uma feira da educação com a 
representação de todos os estabelecimentos de ensino; organizaram-se várias conferências sobre o 
Projecto Educativo, tendo como conferencista a Dr.ª … [Professora da Faculdade de Psicologia e 
Ciências de Educação de Lisboa]. Segundo a sua opinião, estas iniciativas tiveram poucos 
resultados; esses fracos resultados ficaram a dever-se à própria orgânica do CLE, que não era a de 
uma entidade de planeamento da política educativa local, pois os intervenientes no CLE nunca 
encararam a Câmara Municipal como parceiro. A câmara era vista apenas como uma entidade 
financiadora (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, Notas de 
campo do CLE/CME de Salvaterra de Magos, p. 870). 

 

Os silêncios que atravessam os CLE das autarquias de Benavente, do Cartaxo e de 

Coruche significam, antes de mais, a ausência de informação consistente. O pouco que 

conhecemos decorre da memória histórica dos actores autárquicos e dá-nos a 

perspectiva de um esquecimento que, no primeiro caso, resulta do enfraquecimento do 

dinamismo desta entidade; no segundo e no terceiro casos provém de mudanças mais 

radicais, resultantes das alterações das equipas autárquicas e da ruptura com toda uma 

acção anterior. Novamente, a especificidade de cada contexto histórico dá-nos 

diferentes leituras da política:  

 

Talvez não tenhamos conseguido esse objectivo, mas…tentámos que através do CLE se 
conseguisse uma maior ligação com a Escola, no que são os seus problemas e preocupações (cf. 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 308). 
 
Confirmou a inexistência de testemunhos escritos do CLE e avançou com algumas explicações: 
houve ruptura informática a nível documental, acompanhada com alterações organizacionais e até 
políticas, de mudança de vereação. Referiu que as mudanças de vereador da educação – cinco em 
oito anos (2001/2009) - trouxeram sucessivas adaptações e reformulações e formas diferenciadas 
de organizar o sector, perdendo-se a continuidade administrativa, só retomada com algum esforço 
da sua parte e de outra técnica que a acompanha na secção da educação. Ainda sobre o CLE iria 
contactar o Prof. …, um dos anteriores vereadores da educação, para que me pudesse ajudar e 
fornecer mais pormenores sobre este órgão (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, 
Notas de campo do CLE/CME do Cartaxo, p.402). 
 
Entrevistadora: Estou com algumas dúvidas se em Coruche houve ou não Conselho Local? 
Presidente: Também estou com a sua dúvida, mas penso que existia. Depois constituímos o 
Conselho Municipal. A partir desse Conselho Local, adaptámos a nova legislação e constituímos o 
Conselho Municipal. Logo no princípio do mandato, participei em algumas reuniões e mais tarde 
criámos o Conselho Municipal. Penso que foi assim. 
Entrevistadora: Fiquei na dúvida da existência ou não do Conselho Local. 
Presidente: Houve Conselho Local que depois passou, em 2003, a Conselho Municipal (cf. Dossiê 
do CLE/CME da Autarquia de Coruche, EPCM5, pp. 549-550).  

 
 

 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

126 

Ao longo do segundo ciclo, de cerca de 5 anos, os CLE servem, 

fundamentalmente, para estruturar e regularizar as parcerias 

escolas/autarquia/comunidade, criar massa crítica e intervir na implementação das 

principais políticas educativas, concretamente através: de iniciativas em torno dos 

projectos educativos locais ou de escolas; de seminários e encontros temáticos; de 

discussões sobre das problemáticas educativas; do reordenamento da rede escolar; da 

constituição dos agrupamentos de escolas; da autonomia das escolas. Revelam-se, em 

alguns casos, instrumentos de acção pública na medida em que, impregnados de 

sentidos e de valores e alimentados por uma interpretação do político e do social, 

ensaiam concepções, ainda que pouco precisas, de modos de regulação intermédia à 

escala local. 

 

Retomar os exemplos dos CLE de Azambuja, da Golegã, de Rio Maior, de 

Salvaterra de Magos, de Benavente, do Cartaxo, de Coruche e da CE da Chamusca 

serve, fundamentalmente, para reforçar a importância das genealogias destes processos 

políticos, na medida em que se procura perspectivar as rupturas e as continuidades na 

transição dos CLE para os CME; serve, também, para marcar a complexidade destes 

processos e dar visibilidade à intervenção de múltiplos actores, colocados em diferentes 

escalas e níveis de acção pública. 

 

2.3. Terceiro ciclo: transição dos CLE para os CME 

 

No seguimento do segundo ciclo, marcado pelo processo negocial à escala 

nacional entre o ME e a ANMP, pelas intervenções regionais da AMLT e pelas 

experiências dos CLE nos diferentes espaços locais, surge o terceiro ciclo que 

reconfigura todo o percurso trilhado na aplicação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 

Janeiro. Historicamente, a construção desta medida política que regulamenta os CME e 

as Cartas Educativas faz-se à custa da instrumentação da acção pública, da intervenção 

de diferentes actores posicionados em diferentes escalas e níveis e em diferentes tempos 

e espaços; faz-se ainda do resgate das continuidades, mas também das rupturas do 

processo político de transição dos CLE para os CME; faz-se das genealogias do 

processo político de cada um dos CLE/CME. 
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Percorrer a agenda política do processo negocial entre o ME e a ANMP41, nos 

anos de 1998 a 2003, reporta-nos ao debate sobre a descentralização e a autonomia da 

escola42, aos Contratos de Autonomia Tripartidos e ao papel do Conselho 

Local/Municipal de Educação em todo este processo43. Elucida-nos sobre a discussão 

centrada nas competências, composição e funcionamento do CLE/CME, sobre a sua 

designação, sobre o seu carácter consultivo ou deliberativo, sobre o seu âmbito de 

acção, sobre o sistema de representação e de intervenção das diversas entidades. Dá-nos 

uma visão holística do que está em causa: a reconfiguração do Sistema Educativo; a 

relação intrínseca entre as questões da descentralização, da desconcentração e da 

autonomia da escola; os espaços e os tempos de entendimento e de conflito entre a 

Administração Central, a Administração Local e a Escola; a área de intervenção do 

CME como órgão aglutinador deste processo político, desta relação triangular em cada 

espaço local:  

 

 

 

                                                 
41 O acesso ao dossiê de negociação entre o ME e a ANMP fez-se por intermédio do presidente da 
Câmara de Benavente, um dos protagonistas deste mesmo processo negocial. 
 
42 A este propósito leia-se o Parecer Final da ANMP enviado ao Secretário de Estado da Administração 
Educativa sobre a Autonomia e Gestão das Escolas (cf. Anexo II, Inventário da 
Legislação/Protocolos/Pareceres, Parecer Final da ANMP sobre a Autonomia e Gestão das Escolas). Nele 
constam as linhas gerais do entendimento das autarquias em matérias de descentralização, de 
desconcentração e de autonomia da Escola. A propósito do Projecto sobre a autonomia das escolas, a 
ANMP bate-se por acordos tripartidos, com a definição de direitos e deveres da Administração Central, 
da Administração Local e da Escola, para que fiquem explícitas as competências municipais em matéria 
educativa; estabelece relação entre a transferência de competências da Administração Central para a 
Administração Local e a discussão do regime de autonomia da escola, defendendo que um processo não 
pode entravar ao outro. Neste contexto, o Conselho Local/Municipal de Educação surge como 
instrumento fundamental na definição da política educativa local: como órgão aglutinador de todo o 
processo; como responsável pela função de planeamento através da definição da Carta Escolar e da 
construção do Projecto Educativo Local; como instrumento de referência para os diversos parceiros 
locais. Avançam com a representação do CME nos órgãos das escolas. Defendem a articulação do CME, 
com os órgãos de gestão da escola. Argumentam a sua regulamentação específica. 
 
43 O Protocolo de Cooperação sobre as questões da autonomia das escolas é assinado em Maio de 1999. A 
criação do CLE continua, tal como no Decreto-Lei n.º 115-A/98, a ser da iniciativa voluntária dos 
municípios. A ANMP critica a falta de um normativo legal específico, a não universalidade desta 
instância e a indefinição quanto ao seu financiamento. Em Abril de 2001 emite um parecer sobre os 
Conselhos Locais de Educação no qual corrobora as críticas anteriores; define a composição desta 
entidade, integrando um representante do Ministério da Educação; prevê a possibilidade de Conselhos de 
Zona; insiste sobre a sua natureza consultiva e no papel fulcral na definição do Projecto Educativo 
Concelhio e na Carta Escolar; defende a articulação das competências dos CLE com as competências dos 
órgãos de gestão da escola (cf. Anexo II, Inventário da Legislação/Protocolos/Pareceres, Parecer sobre os 
Conselhos Locais de Educação). 
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Tive a particularidade de ter discutido as questões em termos nacionais, de ter dialogado com o 
governo do país sobre a matéria, aliás fui o representante da ANMP nesta discussão (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 308). 
 
Creio que foi preciso lutar bastante para compreender a importância que isto poderia vir a ter, dado 
que estava em causa o processo de construção da autonomia prevista no D.L nº 115-A, que previa 
a constituição do CME (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 
308). 

 
Prevendo-se os CME, nós entendíamos que deveria haver regulamentação daquilo que seriam 
esses CME, as competências que pudessem, porventura, interferir no projecto de autonomia, 
poderiam levar a rotas de colisão entre a Câmara e as escolas. Tratava-se de evitar alguma 
possibilidade de conflitos entre quem tinha a responsabilidade da direcção da Escola e o CME. Se 
não existisse regulamentação, o CME podia pronunciar-se sobre tudo, e conflituar com o processo 
de construção da autonomia das escolas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, EPCM1, p. 308-309). 
 
[A ANMP teve uma responsabilidade] acrescida necessariamente. Exactamente como órgão 
consultivo, nunca com outras possibilidades porque isso seria uma interferência, um choque, uma 
conflitualidade que necessariamente iria aparecer, entre quem dirige a Escola e as competências do 
CME (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 309). 
 

 

O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro (cf. Anexo II, Inventário da 

Legislação/Protocolos/Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro), na 

confluência do processo político dos CLE/CME ao longo da década de 1990, transporta 

consigo as convergências e as divergências desta mesma construção; remete para a 

temporalidade desta medida política. Convoca-se a história do instrumento que 

institucionaliza os CME e as Cartas Educativas para se compreender a linhagem dos 

problemas colocados pela sua escolha e os efeitos por eles produzidos, tanto à escala 

nacional como às escalas regional e local; para se percepcionar os sentidos e valores de 

que é portador e a concepção do modo de regulação que sustenta; para se analisar as 

mudanças de acção pública por ele operadas nos diferentes espaços locais.  

 

Centremo-nos no Decreto-Lei n.º 7/2003, saído do Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente, como dispositivo legal que articula dois 

instrumentos fundamentais: o Conselho Municipal de Educação e a Carta Educativa. 

Por um lado, impõe a universalidade do CME como instância municipal, regulada e 

formatada a nível nacional: estabelece as suas competências e intervenção política, entre 

as quais o acompanhamento da elaboração e actualização da Carta Educativa e emissão 

do parecer final; parametriza a sua composição e estabelece o sistema de 

representatividade dos professores por ciclos de ensino; referencia normas gerais de 

funcionamento a particularizar em cada Regimento Interno; impõe a transição 
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obrigatória dos CLE para os CME. Por outro lado, institui a Carta Educativa como 

documento de planeamento e ordenamento da rede educativa municipal: articula esta 

reorganização territorial com os princípios da descentralização administrativa, da gestão 

dos estabelecimentos de ensino público e o processo de agrupamento de escolas; 

referencia competências, tanto do Ministério da Educação como das câmaras 

municipais; estabelece o espaço de intervenção do CME relativamente à Carta 

Educativa. A apresentação sumária deste dispositivo reporta-nos a um novo ciclo das 

políticas de descentralização, de territorialização e de reconfiguração do sistema 

educativo: formaliza a crescente intervenção das autarquias no campo educativo, com o 

consequente alargamento das suas competências, nomeadamente da Carta Educativa; 

institui processos de controlo e de supervisão desta acção política; altera a estrutura da 

entidade anteriormente existente; tenta criar um órgão de controlo do próprio exercício 

da política educativa municipal.  

 

E como se apropriam as autarquias desta intenção normativa? Sendo um 

normativo imposto pelo ministério da tutela44, em parceria com o Ministério da 

Educação, com orientações estruturantes relativas à sua intervenção no campo 

educativo, ao acesso aos financiamentos para a prossecução de algumas das suas 

competências, principalmente da Carta Educativa e da construção dos Centros 

Escolares, as autarquias reconhecem o momento de viragem e respondem à chamada de 

maneiras diferentes, e com empenhamentos igualmente diferentes. São-lhes dados os 

seguintes prazos45: 90 dias para porem a funcionar os CME46; um ano para aprovarem e 

ratificarem as Cartas Educativas47. Das onze autarquias analisadas nenhuma cumpre os 

prazos estabelecidos pelo normativo: ultrapassam-nos e prolongam o tempo de 

                                                 
44 Referimo-nos ao Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. 
 
45 Estes prazos são contados a partir da data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 
Janeiro. 
 
46 Nestes 90 dias devem contactar todas as entidades representadas para que procedam à selecção, 
nomeação e eleição do seu representante e concretizar a instalação do CME (cf. Anexo II, Inventário da 
Legislação/Protocolos/Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, Cap. VII, art.º 23.º, ponto 1 e 
2). 
 
47 O CME tem a seu cargo o acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da Carta 
Educativa, devendo emitir parecer final sobre a mesma (cf. Anexo II, Inventário da 
Legislação/Protocolos/Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, Cap. I, art.º 4.º, b); Cap. V, 
art. 19.º, ponto 1). 
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transição/criação de 3 meses para cerca de 2 anos48. Neste período intermédio, as oito 

autarquias com experiências anteriores de CLE/CE adequam-se à nova matriz 

organizativa; as autarquias de Almeirim, de Alpiarça e de Santarém criam de raiz os 

respectivos CME.  

 

Foi a necessidade de constituir estes novos órgão que também foram estabelecidos pela própria 
legislação, por aquilo que nos foi imposto. (…) Mas também é verdade que com o aparecimento 
das cartas educativas, outras necessidades se levantaram e, portanto, o Conselho Municipal de 
Educação passou a ter uma outra importância. (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Almeirim, EPCM6, p. 70). 

 
Os Conselhos Municipais passaram a ser uma estrutura formal. Nós encontrámos sempre formas 
para resolver os problemas, na área social e na educação e também na saúde, embora aí seja mais 
complexo. Identificados os problemas na educação e na área social, tivemos que encontrar saídas 
para eles, mesmo antes de todas estas coisas novas, destes novos formatos organizativos. Quando 
começaram a aparecer órgãos com alguma estrutura formal nós adoptámos o figurino sem 
alterarmos nada, aproveitando a história anterior (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia 
da Chamusca, EPCME7, pp. 475-476). 
 
Alterou, mas todos se adaptaram e tudo continuou. Faço essa distinção, o CLE é uma coisa. O 
Conselho Municipal de Educação é um herdeiro, mas com competências, com previsões, com 
programação, mas de uma forma diferente na actuação do dia-a-dia. O Conselho Municipal de 
Educação, no fundo, são os parceiros que se manifestam, para bem ou para mal, mas não são tão 
intervenientes como no CLE (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, 
p. 641). 
 
Também devido a alterações que foram havendo na própria legislação, surgiram mudanças quase 
diárias no sistema educativo. Foram criadas novas comissões e as alterações foram quase 
completas no espectro da educação, entre o que era há meia dúzia de anos e o que é hoje (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, EPCM4, p. 857). 
 
O terceiro ponto da ordem de trabalhos foi a criação do Conselho Municipal de Educação, neste 
ponto o [Vereador da Educação] explicou o facto de a Câmara Municipal de Azambuja não ter 
dado logo início ao CME, tal prendeu-se com o facto da Associação de Municípios não ter 
concordado com o Decreto-Lei n.º 7/2003 (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACLE 2, p.6). 

 

Os processos de apropriação desta medida política em cada um dos municípios 

dão-nos conta das rupturas e das continuidades da passagem do CLE para o CME; 

informam-nos dos efeitos produzidos, dos problemas postos em cada espaço local, das 

mudanças operadas. As muitas histórias contadas nas respectivas monografias 

transmitem a ideia do dinamismo da acção pública, dos conflitos e das convergências 

neste período de transição (cf. Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT). 

Em algumas dessas histórias, como a de Azambuja, a da Chamusca, a da Golegã, a de 

Salvaterra de Magos e a de Rio Maior, apercebemo-nos dessa conflitualidade. Estas 

                                                 
48 As autarquias de Benavente, da Golegã, de Salvaterra de Magos e do Cartaxo completam este processo, 
ainda no ano de 2003; Santarém, Almeirim, Coruche, Alpiarça, Rio Maior e Chamusca terminam em 
2004; Azambuja associa-se em 2005. 
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autarquias não encontram razão imediata para alterar o esquema de funcionamento dos 

CLE, o seu sistema de representatividade centrado nas escolas, a sua intenção e 

abrangência; entendem-nos como estruturas eficientes de intervenção local no campo 

das políticas educativas; Salvaterra de Magos considera o quadro legal dos CME uma 

invasão à sua autonomia e capacidade de decisão:  

O facto de institucionalmente haver a obrigatoriedade de criar esse Conselho atrofia o 
desenvolvimento do nosso trabalho. Dá a ideia de que nós estamos ali, não por que queiramos, 
mas por que foi criada uma lei e nós temos que reunir (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Salvaterra de Magos, EPCM4, p.858). 

 
Eu sou um pouco crítica em relação a alguma legislação que vai saindo, algumas posições, 
algumas obrigações, que nos são impostas. Eu acho que não temos que impor nada. (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, EPCM4, p. 860). 
 
 
No processo de adaptação a este novo ciclo, ditado pelas novas directivas, as 

autarquias articulam a sua intervenção em diferentes escalas e níveis de acção pública: à 

escala nacional, com a intervenção directa do presidente da Câmara de Benavente no 

processo negocial entre o ME e a ANMP, na discussão e na difusão do instrumento 

legal que regulamenta os CME e a Carta Educativa e na uniformização dos Regimentos 

Internos; à escala regional, através da AMLT/CULT, na harmonização de 

procedimentos nos onze municípios quanto à constituição e funcionamento dos CME e 

à elaboração das Cartas Educativas49; à escala local, na liderança do processo de 

transição/criação do CLE/CME e monitorização do trabalho da CEDRU na fase de 

diagnóstico das Cartas Educativas. 

Essa intervenção fez-se a níveis completamente diferentes. A Associação Nacional de Municípios 
teve uma intervenção ao nível dos próprios instrumentos legais que regulamentaram esse tipo de 
situações e depois na difusão, porque isto tudo é uma aventura, não é? Na difusão de instruções de 
carácter legal, instruções de carácter processual, levar à prática os CME. Teve um papel 
importante nessa matéria (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Azambuja, EPCM2, 
p.230). 

 
A Comunidade Urbana teve um papel importante ao nível da harmonização de procedimentos 
destes municípios, que têm no fundo o mesmo substrato social e cultural (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Azambuja, EPCM2, p.230). 
 
A CULT: teve um papel muito importante como agregador da estratégia que conduziu à 
elaboração das Cartas Educativas dos Municípios que fazem parte da Comunidade Urbana. Aí, 
digo com algum orgulho que a nossa a Associação foi a primeira do país a ter as Cartas Educativas 
feitas para todos o Municípios. Isso permitiu-nos também discutir com o Ministério formas de 
comparticipação na elaboração de parte das Cartas Educativas, etc… Diga-se que não tivemos 
muito êxito com isso, mas não deixámos de estar preparados para discutir (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Almeirim, EPCM6, p.71). 

 

                                                 
49 Para projectar as Cartas Educativas nos 11 municípios, segundo moldes uniformizados, a AMLT/CULT 
contrata os serviços técnicos do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano – CEDRU.  
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As autarquias ajustam-se de modo diverso50 às novas orientações provenientes dos 

diferentes níveis de produção e de decisão política. Umas capitalizam as anteriores 

experiências assegurando alguma continuidade de processos51: adaptam o Regimento 

tipo da ANMP às particularidades dos seus percursos históricos; recuperam heranças 

dos CLE, nomeadamente no esquema de funcionamento e no sistema de 

representatividade52; promovem a continuidade dos actores autárquicos e locais 

anteriormente empenhados nos CLE. A Azambuja revela-se um exemplo paradigmático 

no modo como perspectiva este processo de transição53, delegando no CLE a 

responsabilidade de assegurar, na prática, a passagem de testemunho, de ultrapassar as 

limitações impostas pelo normativo na representatividade de todas as escolas do 

concelho e das entidades anteriormente representadas; ultrapassa o Regimento tipo da 

ANMP e mantém a mesma estrutura de funcionamento (cf. Anexo I, Dossiê do 

CLE/CME da Autarquia da Azambuja, Breve Monografia do CLE/CME da Azambuja, 

pp. 157-173). Outras, com anteriores experiências do CLE, operacionalizam o processo 

de transição valorizando ou desvalorizando os anteriores legados, consoante: 

reconhecem a importância dessa herança; experimentam a continuidade ou a 

descontinuidade da equipa autárquica e dos actores locais; entendem e apropriam-se da 

medida política. Chamusca, Golegã e Rio Maior, com CLE de forte implantação e 

dinamismo, adaptam-se às novas directivas e ao articulado do Regimento da ANMP, 

fazendo, aparentemente, tábua rasa das dinâmicas organizacionais das suas anteriores 

                                                 
50 A diversidade de posições das autarquias neste período de transição dos CLE para os CME é trabalhada 
nas categorias de análise: transição dos CLE para o CME; a constituição dos CME. Alguns indicadores 
de análise como a existência/ausência de CLE, as mudanças de mandato, os perfis dos autarcas alteram a 
estruturas das próprias categorias, contribuindo para um melhor entendimento da diversidade deste 
processo.  
 
51 Para a continuidade dos processos contribui a continuidade das equipas autárquicas. 
 
52 A genealogia do processo CLE/CME é perceptível e melhor estudada no Capitulo IV, Os modos de 
configuração dos CME e os contextos nacional, regional e local. 
 
53 Decorrem dois anos desde a promulgação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que regulamenta 
simultaneamente os Conselhos Municipais de Educação e a Carta Educativa. Seguindo o calendário do 
processo político de transição dos CLE para os CME, a autarquia de Azambuja capitaliza as anteriores 
experiências mas também se adapta às novas directivas nacionais, contactando todas as estruturas 
representadas e existentes no município para que indiquem o seu representante. Segue os critérios 
definidos no último encontro do CLEA: uns são nomeados pelos serviços respectivos; outros eleitos; 
outros ainda, nomeadamente os 4 representantes dos educadores/professores, assumem cada um deles a 
representatividade do seu Agrupamento e da Escola Secundária, num processo de continuidade. Os 
presidentes dos conselhos executivos chamam a si estas representações (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Azambuja, Breve Monografia do CLE/CME da Azambuja, pp. 157-173). 
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entidades54. Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos, com CLE de menor 

implantação e dinamismo, ajustam-se à harmonização de procedimentos ditados à 

escala nacional e regional, respectivamente pela ANMP e pela AMLT/CULT: 

particularizam aspectos de composição e funcionamento dos seus CME e dão 

continuidade a práticas anteriores55. As três autarquias sem experiências anteriores 

aderem ao pacote da transferência de competências para os municípios: Almeirim e 

Alpiarça adoptam o regimento tipo da ANMP56; Santarém destaca-se e particulariza o 

seu regimento interno, muito similar ao de Coruche57. Todas se adaptam e criam as 

condições necessárias para iniciar o processo paralelo da construção das Cartas 

Educativas.  

 

A decisão de fazer tábua rasa do Regimento do CLE e optar pelo modelo 

institucional da ANMP, mesmo que adaptado, significa assumir o fecho de um ciclo e o 

começo de outro. Mesmo quem sabe o que significa a intervenção local em matéria de 

política educativa reconhece uma nova era e ajusta-se ao figurino do CME: 

 

Separo muito os CLE dos CME. Para todos efeitos e na teoria o Conselho Municipal de Educação 
é um herdeiro do CLE. Mas o Conselho Local de Educação tinha uma função mais directa (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 640). 

 
Os Conselhos Municipais passaram a ser uma estrutura formal. Nós encontrámos sempre formas 
para resolver os problemas na área social, na educação e também na saúde, embora aí seja mais 
complexo. Identificados os problemas na educação e na área social, tivemos que encontrar saídas 
para eles, mesmo antes de todas estas coisas novas, destes novos formatos organizativos. Quando 
começaram a aparecer órgãos com alguma estrutura formal nós adoptámos o figurino sem 
alterarmos nada, aproveitando a história anterior (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia 
da Chamusca, EPCM7, pp. 475-476). 
 
 

                                                 
54 Consultar a este propósito as respectivas monografias (cf. Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da 
AMLT/CULT: Breve monografia do CLE/CME da Chamusca, pp. 409-424; Breve monografia do 
CLE/CME da Golegã, pp. 567-584; Breve monografia do CLE/CME de Rio Maior, pp. 661-682). 
 
55 Consultar a este propósito as respectivas monografias (cf. Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da 
AMLT/CULT: Breve monografia do CLE/CME de Benavente pp. 243-255; Breve monografia do 
CLE/CME do Cartaxo, pp. 329-341; Breve monografia do CLE/CME de Coruche, pp. 491-505; Breve 
monografia do CLE/CME de Salvaterra de Magos, pp. 797-812). 
 
56 Consultar a este propósito as respectivas monografias (cf. Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da 
AMLT/CULT: Breve monografia do CLE/CME de Almeirim, pp. 9-23; Breve monografia do CLE/CME 
de Alpiarça, pp. 87-98) 
 
57 Consultar a este propósito as respectivas monografias (cf. Anexo I, Dossiê dos onze CLE/CME da 
AMLT/CULT: Breve monografia do CLE/CME de Santarém, pp. 879-895; Breve monografia do 
CLE/CME de Coruche, pp. 491-505).  
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3. Síntese interpretativa 
  

A descrição e a análise comparativa da genealogia dos processos CLE/CME 

(desenvolvida ao longo deste capítulo) permitem-nos avançar para uma leitura 

interpretativa, pondo em evidência algumas ideias estruturantes: 

 

1.ª – Os CLE ocupam um lugar de charneira neste processo político. Ocupam uma 

zona de transição entre as entidades embrionárias constituídas pelas comissões de 

ensino e os conselhos estruturados que são os CME. A historicidade destes processos e 

a sua genealogia resgatam um conjunto de relações, de interacções, de conflitos, de 

ambiguidades, de continuidades e de rupturas que nos ajudam a perceber a importância 

das escolhas historicamente identificadas sobre as possibilidades de opção no presente. 

Dito de outro modo esta retrospectiva em três ciclos dá-nos conta da diversidade de 

processos marcada pelos vários regimes locais: houve autarquias que constituíram os 

CLE, enquanto que outras o não fizeram; houve autarquias que constituíram os CLE de 

uma determinada forma, enquanto outras o fizeram de outra forma.  

 

2.ª – A importância dos regimes locais, quer na sua temporalidade, quer nas suas 

características contextuais reportam-nos a um diálogo directo com o conceito de Path 

Dependence, traduzível por dependência do caminho. Este conceito, utilizado pelos 

neo-institucionalistas, evidencia o peso e o impacto que as escolhas das instituições no 

passado têm nas decisões do presente, e procura dar conta do processo de continuidade 

das trajectórias das políticas públicas e da evolução dos regimes políticos.  

 

Os processos de path dependence permitem compreender como a dimensão temporal pesa sobre a 
acção social e a acção pública em particular, como o passado constrange o presente e o futuro, pela 
mediação das instituições prevalentes que constituem uma espécie de filtros, de constrangimentos, 
mas também de recursos para o desenvolvimento da acção pública” (Draelants, & Maroy, 2007: 
13) 
 

Por analogia adopta-se o conceito de Path Dependence à escala local, para 

argumentar que a política nacional dos CLE/CME adquire feições diferentes em cada 

espaço local em função do caminho que cada um percorre, das opções tomadas no 

passado. Assim, no processo de descentralização e de territorialização, visto no quadro 

da criação dos CLE/CME, a questão da historicidade e das genealogias dos processos 

permitem-nos mobilizar o conceito de dependência do caminho para explicar como é 
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que a descentralização é vivida e sentida de modo diferente em cada espaço local; como 

é que o percurso de cada CLE/CME condiciona a acção pública em diferentes escalas; 

como é que cada história, sendo singular, influi numa política que é comum.  

 

Em retrospectiva assinalam-se alguns aspectos que nos permitem falar de 

dependência do caminho, de como a anterior história dos CLE condiciona as opções dos 

actuais CME e de como a questão da maior ou menor formalização dos processos se 

prendem com as diferenças entre regimes locais. Cada solução encontrada no passado 

tem, em si, muitas condicionantes: as particularidades de cada contexto histórico e 

geográfico; o carácter diferenciador de cada município, em termos socioeconómicos, 

mas também políticos; a continuidade ou a descontinuidade das equipas autárquicas nos 

diferentes mandatos; a forma como a autarquia estrutura o sector educativo; os modos 

como os autarcas olham a educação; a relação autarquia/escolas; a capacidade 

mobilizadora dos actores locais. Nas histórias dos CLE/CME a dependência do caminho 

faz-se sentir de um modo diverso. A particularidade e a complexidade de cada processo, 

anteriormente evidenciadas58, permitem-nos seriar alguns indicadores que consideramos 

ilustrativos dessa dependência: a continuidade das equipas autárquicas ao longo dos 

anos de 1990 e 2000, nos sucessivos mandatos dos CLE e dos CME, marcados pelas 

eleições autárquicas; a intervenção directa dos presidentes de câmara, dos vereadores da 

educação e as lideranças assumidas; o investimento em sectores educativos 

estruturados, geralmente relacionados com a rede social, constituídos por equipas cada 

vez mais preocupadas com a sua competência técnica e científica. Estes indicadores, 

quando reunidos e/ou em interacção com outros, induzem a estabilidade e a resistência 

às mudanças nos processos de transição que se expressam na aprendizagem59e no 

conhecimento mobilizado, na capacidade de adaptação e de transformação dos actores 

autárquicos e de outros actores locais ao património político dos CLE/CME e às rotinas 

                                                 
58 Referimo-nos ao estudo monográfico de cada CLE/CME (cf. Dossiês dos onze CLE/CME da 
AMLT/CULT, pp. 1-999), mas também à análise comparativa desenvolvida neste primeiro eixo de 
análise. 
 
59 O conceito de aprendizagem proveniente da Psicologia é usado pela Sociologia das Organizações e em 
muitos domínios da Ciência Política para explicar que a mudança política não é, simplesmente, devida às 
relações de força entre os actores, mas que também pode resultar da percepção de acções passadas, de 
novas informações e ideias ou da mudança de contexto da política pública. Este conceito entra em diálogo 
directo com o conceito de dependência do caminho, complementando-se na medida em que ambos 
colocam o enfoque na temporalidade da acção pública e analisam como os actores recebem os efeitos das 
políticas anteriores e tentam modificar o curso da acção pública (Maillard, 2004: 57-64). 
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que os constrangem. A dependência do caminho sente-se à escala local quando as 

autarquias reagem à imposição dos CME, à sua universalidade e à sua composição 

restritiva, e quando aproveitam as oportunidades legais60 para contornar essa mesma 

composição e manter a representatividade das escolas, como nos anteriores CLE61; 

sente-se ainda quando, à escala regional, decidem aspectos centrais da uniformização 

dos CME, entregam à CEDRU as Cartas Educativas dos 11 municípios e acedem aos 

fundos comunitários para a construção dos centros escolares; sente-se igualmente 

quando, à escala nacional, se fazem ouvir em todo o processo negocial entre o ME e a 

ANMP e se batem pela clarificação da transferência de competências. 

 

3.ª – A passagem dos CLE para os CME não é uma mera mudança semântica ou 

conjuntural, antes reflecte uma mudança estrutural, uma perspectiva diferente de 

entender a descentralização em Portugal. Os três ciclos do processo político dos 

CLE/CME, anteriormente estudados, evidenciam esse argumento da passagem de uma 

descentralização mais informal para outra mais estruturada, tendo em vista o 

alargamento de competências. Dito de outra forma, nos dois primeiros ciclos as 

competências geridas pelas autarquias, de âmbito limitado, permitem processos de 

controlo e de supervisão frágeis. A partir do momento em que, no início da década de 

2000, se dá o reforço destas competências, nomeadamente com as Cartas Educativas, as 

expressões mais fortes dessa mudança, há a tendência para estruturar melhor o 

CLE/CME que, na fase inicial, vive do voluntarismo de cada autarquia; no terceiro 

ciclo, formatado à escala nacional pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, passa a ser apresentado 

como um órgão de controlo do próprio exercício da política educativa municipal. A 

análise que se faz do dispositivo legal (que regulamenta simultaneamente os Conselhos 

Municipais de Educação e as Cartas Educativas) como instrumento de acção pública 

salienta a intenção de, através do CME, se fornecer ao espaço local uma estrutura 

formatada para alcançar determinados objectivos (resultados) e cumprir determinados 

princípios políticos. 

                                                 
60 Considera-se oportunidade legal a possibilidade que é dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2003 de, com base 
no art.º 5.º, ponto 3, se convidarem «personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise».  
 
61 Referimo-nos à presença dos presidentes e/ou vice-presidentes dos conselhos executivos de todos os 
Agrupamentos/Escolas Secundárias nos onze CME estudados, independentemente da presença dos 
representantes dos professores dos diferentes níveis de ensino. As questões da composição, sistemas de 
representatividade e processos de funcionamento dos onze CME são abordadas no Capítulo IV – Os 
modos de configuração dos CME e os contextos nacional, regional e local.  
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CAPÍTULO IV: OS MODOS DE CONFIGURAÇÃO DOS CME E OS 
CONTEXTOS NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 
 

1. Introdução 
 

O objectivo deste capítulo é comparar as diferentes formas de que se revestem os 

desenhos dos CME, os modos como se configuram, tendo por referência a matriz 

organizacional e funcional imposta pelo instrumento de acção pública – o Decreto-Lei 

n.º 7/2003. Trabalha-se a segunda dimensão de análise – Os modos de configuração dos 

CME e os contextos nacional, regional e local. Estudam-se as configurações dos CME, 

as suas convergências e as suas divergências em três níveis – a constituição, as regras e 

os modos de funcionamento –, correspondentes às três categorias estruturantes desta 

dimensão de análise (II metacategoria62). Escrutinam-se e analisam-se as diferentes 

estruturas organizacionais e funcionais dos CME resultantes dos jogos dos actores, das 

regras e das acções em cada espaço local. 

 

Desta feita, a centralidade é dada aos processos de apropriação da medida política 

dos CME em diferentes escalas de acção pública: identificam-se as propostas de leitura 

introduzidas pelo dispositivo legal que institucionaliza os CME; centra-se a atenção no 

modelo, na matriz organizacional e funcional apresentada; observam-se e analisam-se 

os processos de operacionalização desse modelo às escalas regional e local; 

diferenciam-se tantas estruturas organizacionais e funcionais, quantas as configurações 

assumidas pelas autarquias; salientam-se as particularidades dessas configurações para 

se chegar à dimensão nacional da política.  

 

Dirige-se o olhar para a operacionalização da medida política dos CME. Analisar 

a operacionalização implica um interesse especial pelos processos de apropriação de um 

programa público, de uma medida política nos diferentes espaços locais, sem perder de 

vista a sua concepção e estruturação em diferentes escalas de acção pública; aconselha 

um olhar vigilante às estratégias dos actores implicados e posicionados em espaços e 

tempos diversos de construção da política; recomenda estar atento aos conflitos, aos 

consensos gerados entre esses mesmos actores e aos seus mecanismos de adaptação e de 

                                                 
62 Consultar a este propósito a grelha de categorização (cf. Anexo II, Grelha de categorização de análise 
do acervo documental dos CLE/CME). 
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aprendizagem; determina atribuir a devida importância aos processos de dependência do 

caminho; significa percepcionarmos os efeitos produzidos pelo instrumento, as 

mudanças da acção pública. Joga-se neste quadro interpretativo a diferença, mas 

também a interacção entre as lógicas de produção e de decisão política e as lógicas de 

apropriação e de operacionalização dessa mesma decisão. Reforça-se a ideia da 

permeabilidade e da interdependência destes processos. Lascoumes e Le Galés (2007: 

25) ilustram a entrada empírica pela operacionalização das decisões políticas com a 

seguinte metáfora:  

 

Para compreender esta mudança de perspectiva pode-se utilizar uma metáfora musical: aqui são os 
intérpretes e o auditório que são colocados no centro da análise e não a partitura e o compositor. A 
música que se ouve resulta de uma partitura apropriada e reinventada pelos intérpretes vivos que 
lhe dão cor e matéria” (Lascoumes & Le Galès, 2007: 25). 
 

A metáfora musical ajuda-nos a entender melhor a política como um todo, mesmo 

que a dimensão de análise esteja agora centrada na sua operacionalização. Assim como 

a música revela a leitura criativa de uma dada partitura feita por um conjunto de 

intérpretes, a política nacional dos CME resulta dos processos de interpretação e de 

apropriação do instrumento de acção pública nos diferentes espaços locais. A montante 

e a jusante do dispositivo legal ─ o Decreto-Lei n.º 7/2003 ─ estrutura-se e 

operacionaliza-se a medida política dos CME: de um lado, as entidades 

governamentais63, ouvida a ANMP64, que propõem às autarquias, às escolas e aos 

actores locais os referenciais das relações sociais e políticas entre as administrações 

central e local, a escola e a comunidade local, do que deve ser o espaço de regulação de 

uma entidade estruturada segundo uma dada matriz organizacional e funcional; de outro 

lado, as autarquias e os actores locais apropriam-se dos conteúdos normativos e 

cognitivos do instrumento legislativo e constroem as suas interpretações escamoteando 

as ambiguidades e as incertezas das propostas apresentadas, recuperando anteriores 

experiências.  

 

                                                 
63 Entenda-se por entidades governamentais o Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e 
Ambiente e o Ministério da Educação, envolvidos no processo de construção do instrumento de acção 
pública, o Decreto-Lei n.º 7/2003. 
 
64 Recorde-se a negociação à escala nacional entre o ME e a ANMP, desenvolvida entre 1998 e 2003, 
para melhor perceber o processo de construção da medida política que regulamenta os CME e as Cartas 
Educativas.  
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A política dos CME não é um programa estrito e racional, centrado na decisão 

política, mas antes uma experiência a observar aquando da sua operacionalização, um 

puzzle a resolver, tendo em conta os jogos dos actores em cada espaço local. Essa 

observação justifica a entrada empírica pela operacionalização da matriz organizacional 

e funcional proposta pelo instrumento de acção pública65, centrada nos objectivos, nas 

competências, na composição, no regime de representatividade e no funcionamento dos 

CME.  

 

Mantendo a mesma linha metodológica de hibridez de método, de 

complementaridade/interacção das abordagens monográfica e comparativa, importa 

agora comparar essas onze estruturas organizacionais e funcionais, entendidas como 

configurações dos CME, sem esquecer a dimensão da temporalidade. O face a face com 

a genealogia do processo político dos CLE/CME lembra a historicidade da política, 

reforça a importância da dependência do caminho, privilegia as perspectivas diacrónica 

e sistémica, aspectos fundamentais para se entender o modo operatório como cada 

autarquia se revê na universalidade do CME; como entende a matriz organizacional e 

funcional que lhe é imposta; como interpreta as relações sociais e políticas 

estabelecidas; como se apropria das representações e dos significados que lhe são 

propostos; como assume uma determinada concepção de regulação. O património 

histórico e político de cada CLE/CME, evidenciado pelas respectivas monografias, dá-

nos conta do tempo e do espaço de construção e de apropriação da política em cada 

município; perspectiva o impacto que as escolhas passadas têm nas opções presentes de 

cada CME; referencia as suas engenharias organizacionais e funcionais; contextualiza as 

permanências e as mudanças nos seus cinco anos de vida, de 2003 a 2008, 

correspondentes a dois mandatos autárquicos66.  

                                                 
65 O dispositivo legal – Decreto-Lei n.º 7/2003 – tem em si os utensílios de observação e análise teórica e 
metodológica que devem ser trabalhados; indica-nos os campos empíricos a observar. 
 
66 O escrutínio de análise empírica dos onze CME, evidenciado nas respectivas monografias, desenvolve-
se tendo em conta as categorias e os indicadores de análise definidos na Grelha de categorização (cf. 
Anexo II, Grelha de categorização de análise do acervo documental). O indicador de análise mandato 
autárquico revela-se fundamental na abordagem de todas as categorias de análise, mas especialmente da 
categoria as configurações dos CME e os contextos nacional, regional e local, pois implica as prováveis 
mudanças institucionais, organizacionais e funcionais resultantes de duas eleições autárquicas: de 2001 e 
2005. Introduz tantas variantes quantas as mudanças possíveis: alteração das equipas autárquicas; 
mudança de representantes; diferentes esquemas de funcionamento do CME. Assinala-se a importância 
dada aos indicadores mandato autárquico e ano lectivo na recolha, organização, sistematização e análise 
dos dados de cada CME, visível em todos os quadros e tabelas elaborados nas respectivas monografias 
(cf. Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 1- 999). 
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Apresentação do capítulo 
 
Na figura 4.1 apresentamos o esquema da organização do Capítulo IV. Após a 

introdução (justificação da abordagem da 2.ª dimensão de análise) seguem-se a 

apresentação e a discussão de dados estruturada em três títulos (e respectivos subtítulos) 

e a síntese interpretativa. No primeiro título � A construção dos CME abordamos os 

processos de criação e de institucionalização dos CME através de três entradas 

analíticas: os CME e as Cartas Educativas; a constituição dos CME; as composições dos 

CME. No segundo título � Os Regimentos dos CME trabalhamos os processos de 

construção dos onze regimentos através de duas entradas analíticas: tipologias de 

regimentos; objectivos e competências. No terceiro título � Modos de funcionamento 

dos CME analisamos as diferentes formas de funcionamento destas entidades através de 

seis entradas analíticas: número e periodicidade das reuniões; modos de presidir e 

orientar; assiduidade a participação dos representantes e convidados; sistemas de 

representatividade; grupos de trabalho; as agendas das reuniões. Finalmente a síntese 

interpretativa propõe algumas propostas de leitura deste 

capítulo.

Figura 4.1 Esquema da organização do Capítulo IV. 
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2. Apresentação e discussão dos dados: os modos de configuração dos CME 
 

A dimensão monográfica e local da política dá-nos conta da engenharia 

organizacional e funcional e das particularidades de cada CME. Importa agora comparar 

essas especificidades, tendo em conta as orientações nacionais da política para se 

problematizar as diferenças e as semelhanças, as convergências e as divergências das 

configurações dos onze CME, dando visibilidade à dimensão nacional da política. Neste 

escrutínio empírico têm-se em conta três categorias de análise67: constituição dos CME; 

regimentos / regras de funcionamento dos CME; modos de funcionamento dos CME. 

Introduzem-se os seguintes indicadores de análise: tipologia dos municípios 

(geográfica, populacional, política); oferta educativa / escolar; mandato autárquico; ano 

lectivo. 

 

Dá-se continuidade à abordagem teórica e metodológica apresentada no anterior 

capítulo; recupera-se a análise comparativa desenvolvida no ponto 2.3 - Terceiro ciclo: 

transição dos CLE para os CME; contextualiza-se o processo de apropriação da medida 

política dos CME em cada município; perspectiva-se os sentidos da diversidade e da 

complexidade destes processos originais e únicos; argumenta-se que a descentralização 

é vivida e sentida de modo diferente em cada espaço local. Percorre-se a agenda de 

negociação entre o ME e ANMP68; referencia-se o impacto que a implementação da 

medida política tem em cada município69; fala-se das suas convergências e das suas 

divergências; divulga-se o calendário de cada processo70. A visão holística da 

                                                 
67 Para se ter uma visão global do esquema de categorização (metacategorias, categorias, subcategorias) 
da análise de conteúdo de todo o acervo documental, consulte-se o Anexo II, Grelha de categorização do 
acervo documental dos CLE/CME. Repare-se que à categoria d. � Constituição dos CME corresponde 
cinco subcategorias; à categoria e. � Regimentos dos CME / Regras de funcionamento correspondem seis 
subcategorias; à categoria f. � Modos de funcionamento dos CME correspondem treze subcategorias. 
Conforme vão sendo abordadas as três categorias de análise (correspondentes aos três títulos) são 
enunciadas as subcategorias (correspondentes aos subtítulos). 
 
68 Percorrer a agenda do processo negocial entre o ME e a ANMP, de 1998 a 2003, permite-nos perceber 
o que está em causa: a reconfiguração do Sistema Educativo; a relação intrínseca entre as questões da 
descentralização, da desconcentração e da autonomia da escola; os espaços e os tempos de entendimento 
e de conflito entre as administrações central e local e a Escola; a área de intervenção dos CME como 
órgãos aglutinadores deste processo político, desta relação triangular em cada espaço local. 
 
69 Dá-se uma perspectiva transnacional deste impacto, valorizando a óptica comparativa. Com este olhar 
sistémico ganha-se a dimensão nacional da política dos CME, sem perder a dimensão local, a coerência 
temporal e o carácter genuíno de cada processo político, transmitidos pelas respectivas monografias.  
 
70 Deve-se ter sempre presente o Quadro 3.1 - Calendário do processo político CLE/CME das autarquias 
da AMLT/CULT, p. 107. A sua consulta permite-nos contextualizar temporalmente os três ciclos do 
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constituição e funcionamento dos CME nas onze autarquias, dada pela genealogia dos 

CLE/CME, permite-nos agora avançar para um novo exercício, desta feita centrado no 

estudo comparativo das diferentes configurações dos CME e os contextos transnacional, 

nacional, regional e local.  

2.1. A construção dos CME 
 

No tempo e no espaço de constituição e de formação de cada CME cruzam-se 

diferentes escalas de acção pública. Entre o global e o local, entre a oferta dos 

Programas da União Europeia e o acesso directo aos fundos comunitários pelas 

autarquias71 desenvolvem-se, às escalas nacional e regional, as negociações, os 

equilíbrios e os conflitos entre múltiplos actores. Os processos de apropriação do 

Decreto-Lei n.º 7/2003 nas diferentes autarquias dão-nos conta desta acção pública em 

múltiplos níveis. Deixam transparecer como a União Europeia (UE) estimula a 

descentralização através dos fundos comunitários72; como, à escala nacional, se 

negoceiam e se gerem esses mesmos fundos73; como, à escala regional, se agilizam 

processos74; como, à escala local, se concretiza um dispositivo legal que articula dois 

instrumentos fundamentais (que indiciam uma mudança estrutural, uma perspectiva 

diferente de entender a descentralização em Portugal) – O CME e a Carta Educativa: 

 

                                                                                                                                               
processo político dos CLE/CME; referenciar a entrada cronológica das autarquias em cada ciclo; indicar o 
tempo de instalação e de operacionalização de cada CME. 
 
71 O Decreto-Lei n.º 7/2003 regulamenta o acesso aos fundos comunitários da seguinte forma: “1- Os 
municípios podem aceder ao apoio financeiro no domínio das infra-estruturas, equipamentos e 
apetrechamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito 
do eixo prioritário III, relativo às intervenções da administração central regionalmente desconcentradas, 
dos programas regionais do Continente, do Quadro Comunitário de Apoio III, nos termos e condições 
definidos nos respectivos regulamentos específicos” (cf. Anexo II, Inventário da 
Legislação/Protocolos/Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, Cap. VII, art.º 27.º, ponto 1). 
 
72 Com o acesso aos fundos comunitários previstos no Decreto-Lei n.º 7/2003, as autarquias têm a 
possibilidade de reorganizar e reconfigurar a rede educativa, de apetrechar e modernizar escolas, de 
construir centros escolares. As Cartas Educativas surgem como os documentos que sustentam essas 
candidaturas, verdadeiros Planos Directores Municipais para a Educação. A leitura das onze monografias 
do CME/CME dá-nos conta deste período de grande investimento municipal e de forte acção pública, 
marcado pela mobilização dos actores autárquicos e locais na requalificação e reconfiguração da rede 
escolar (cf. Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 1- 999). 
 
73 Referimo-nos ao processo negocial entre o ME e a ANMP. 
 
74 Quando se fala em agilizar processos referimo-nos ao trabalho directo da CULT junto dos seus 
associados e à estratégia de economia de escala para a contratualização da CEDRU com vista à 
elaboração das onze Cartas Educativas segundo um mesmo perfil de análise. 
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Eu acho que são duas realidades que se complementam e consequentemente, não vejo por que não 
serem regulamentadas por um mesmo instrumento legal. De facto, o que é a carta educativa? A 
carta educativa é o plano director das infra-estruturas de educação no concelho. No fundo é um 
pouco isso, não é? O que é que determina essa carta educativa? Como sabe tem processos de 
revisão relativamente frequentes. O que determina a carta educativa são as perspectivas de 
evolução das necessidades educativas, do panorama, das perspectivas demográficas, 
inclusivamente, mas não só. A carta educativa é alimentada por uma perspectiva de evolução do 
Sistema Educativo. Essa perspectiva do Sistema Educativo não é só dada pelas previsões 
demográficas, é dada também por aquilo que são as intenções dos diversos actores no concelho; 
onde é que isso pode ser bem consubstanciado, no CME, e portanto, eu acho que são coisas muito 
mais paralelas, do que à primeira vista nós poderíamos pensar (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
de Azambuja, EPCM2, p. 229).  
 
 

2.1.1 As Cartas Educativas e os CME 

A ligação intrínseca e de complementaridade entre a entidade reguladora da 

política educativa municipal e o projecto de planeamento e ordenamento da rede 

educativa é-nos transmitida pelos depoimentos de muitos outros autarcas entrevistados. 

Dependendo da perspectiva que cada presidente tem de um órgão desta natureza, das 

experiências com os anteriores CLE, do modo como entende a gestão da educação nos 

espaços local e regional, assim percepciona o CME e reflecte a imagem de maior ou 

menor investimento e dinamismo político, dando-lhe maior ou menor peso institucional 

nas suas tomadas de decisão. Leiam-se as palavras dos autarcas de Almeirim, da Golegã 

e de Rio Maior a propósito da relação entre o CME e a Carta Educativa: 

 

Interpretámos o aparecimento do Conselho Municipal como sendo um órgão que podia 
acompanhar a elaboração das cartas educativas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Almeirim, EPCM6, p. 70). 
 
Veja que as Cartas Educativas nos preparam para determinadas candidaturas a financiamentos aos 
fundos comunitários, nomeadamente para a construção dos Centros Escolares. Os pareceres da 
DREL aos nossos projectos são praticamente lineares, chegam lá e normalmente tem parecer 
favorável, estão na Carta educativa, estão contemplados. Muito bem! (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Almeirim, EPCM6, p. 71). 
 
Entendia-a [carta educativa] como necessária, pelos seus objectivos, sobretudo quando muda o 
sistema, quando se introduzem as autonomias, quando se criam os agrupamentos, que acho que foi 
ao mesmo tempo, em 2003. Entendi-a como um instrumento necessário, como o próprio Plano 
Director Municipal para uma Câmara, por exemplo, como o Plano de Segurança… (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 641). 
 
Eu acho que a própria carta educativa foi muito mais importante porque nos dirigiu e nos fez 
pensar no que é que tinha que acontecer a nível de parque escolar a nível de infra-estruturas, de 
equipamentos, de recursos…Acho que a carta educativa foi muito mais importante que o próprio 
Conselho Municipal de Educação que nasceu para a criar e a fazer cumprir. E se calhar já está 
ultrapassada. Foi muito mais importante a Carta educativa, quanto a mim, do que a própria função 
do Conselho Municipal de Educação que ditava o seu cumprimento. (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, pp. 642-643).  
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Terá havido certamente uma intenção clara em definir obrigatoriedade em termos de 
representantes, talvez tenha sido também um dos factores e depois aquilo que se projectava ser as 
transferências de competências para os municípios e uma necessidade de haver um fórum de 
discussão e acompanhamento, quer de alguns instrumentos de planeamento, nomeadamente de 
cartas educativas e o termos obrigatoriamente no Conselho Municipal de Educação um conjunto 
de entidades que se entendeu que deveriam pertencer obrigatoriamente a esse Conselho Municipal 
de Educação. Eu não tendo acompanhado de perto o Conselho Local, não sou a pessoa mais 
indicada para falar da experiência anterior. De qualquer forma, podemos ver na legislação os 
objectivos… (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, EPCM9, EVE2, p. 
773) 

 
Este acoplamento dos CME às Cartas Educativas75 tem em si um carácter 

regulador com incidência directa nas autarquias. Por um lado, a obrigatoriedade de 

criação dos CME ganha peso quando esta entidade surge associada às Cartas 

Educativas76; por outro, a sua importância acresce quando se revela a única via de 

acesso aos fundos comunitários (para a construção dos centros escolares e para outras 

intervenções educativas nos espaços locais). A mensagem dirigida aos autarcas marca o 

carácter instrumental dos CME: têm que ser criados para se aprovarem as Cartas 

Educativas e se receberem os fundos comunitários. Esta estratégia política do XV 

Governo revela-se eficaz e leva as autarquias a articular as suas intervenções e a 

desenvolver estes processos paralelos em diferentes escalas de acção pública. A ANMP 

e a CULT são fundamentais nesta discussão e na difusão do dispositivo legal, na 

harmonização de procedimentos nos onze municípios quanto à constituição e 

funcionamento dos CME e à elaboração e financiamento das Cartas Educativas.  

A Associação Nacional de Municípios: directamente, não a sentimos embora saibamos que na 
elaboração das leis terão sido ouvidos pelo Ministério e foram consultados, com certeza. O 
Presidente [da Câmara de Benavente] faz parte dessa secção da Associação Nacional de 
Municípios e participou, tanto quanto eu sei e fui informado nas nossas reuniões, dos encontros 
com o Ministério da Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Almeirim, EPCM6, p. 71).   
 
Em relação à Associação Nacional de Municípios existem responsáveis, existe mesmo uma equipa 
que dirige todo o trabalho que é desenvolvido na educação. Existem Presidentes de Câmara que 
fazem parte dessa comissão, como há de outras comissões, que têm algum papel activo, mas com 
alguma dificuldade de o seu papel ser reconhecido. Esta também é a grande questão. Somos 
entendidos como parceiros, mas sabemos que não somos parceiros nenhuns. É muito bonito 
dizermos que falei com a Associação Nacional de Municípios. Antes de tomarmos esta posição 
falámos com a Associação Nacional de Municípios e dou o exemplo da delegação de 
competências (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Salvaterra de Magos, EPCM4, p. 862).  

                                                 
75 A complementaridade entre os dois instrumentos traduz-se na competência do CME para acompanhar a 
elaboração da Carta Educativa, discutir e emitir um parecer sobre a mesma. Diferentes actores, 
representantes e convidados são chamados a intervir na construção de um projecto, no qual se analisa a 
evolução das necessidades educativas de um dado concelho em função das suas alterações demográficas, 
se acompanha a reorganização do sistema educativo e se perspectiva a rede escolar. 
 
76 A ligação entre o CME e as Cartas Educativas é referenciada por Lima (2007) no contexto de «uma 
lógica centralista e de controlo» para o reordenamento escolar, «uma eficaz disseminação geográfica e a 
uma fiel realização das directivas centralmente produzidas para todos os territórios escolares» (Lima, 
2007: 36). 
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Também têm um papel pouco activo. Muitas vezes estão divorciados. Há um casamento, que é um 
casamento em que quando as coisas são boas para as duas partes e então, quer na Comunidade, 
quer na Associação de Municípios exaltam o papel das autarquias e está tudo muito bem. Mas 
entretanto há um divórcio entre as comunidades e cada um vai fazendo por si. Faz parte dos 
horizontes locais e regional: cada um trabalha para si. Muito poucas vezes ouvi debater os 
Conselhos Municipais de Educação, na Comunidade Urbana. Não me lembro, mas talvez uma vez 
ou outra. Na Associação Nacional de Municípios, quando há dúvidas, ou quando os autarcas se 
começam a questionar é que a Associação Nacional de Municípios se manifesta de uma forma 
mais peremptória. Não quer dizer que não se manifeste no dia a dia, mas não há uma vivência forte 
e acentuada quer entre a comunidade, quer entre a zona educação (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Golegã, EPCM9, p. 643). 

 
A CULT: teve um papel muito importante como agregador da estratégia que conduziu à 
elaboração das Cartas Educativas dos Municípios que fazem parte da Comunidade Urbana. Aí, 
digo com algum orgulho que a nossa a Associação foi a primeira do país a ter as Cartas Educativas 
feitas para todos o Municípios. Isso permitiu-nos também discutir com o Ministério formas de 
comparticipação na elaboração de parte das Cartas Educativas. Diga-se que não tivemos muito 
êxito com isso, mas não deixámos de estar preparados para discutir (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME de Almeirim, EPCM6, p. 71). 
 
A Comunidade Urbana mobilizou-se, sobretudo, para a questão de encontrarmos financiamentos e 
apoios comunitários para fazer a carta educativa, para dessa maneira, conseguir criar economia de 
escala e mobilizar os diversos Concelhos, as diversas autarquias para fazer a sua carta educativa, 
num timing relativamente curto, mas que correspondia a cumprir uma directiva. Foi importante 
esse papel de liderança, de aproximar, de unir esforços e de proporcionar condições mais 
objectivas para que as coisas se fizessem porque, por um lado, foi a possibilidade de poder utilizar 
fundos comunitários, por outro lado, foi a possibilidade de uma mesma empresa fazer cartas 
educativas em várias Municípios (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Coruche, EPCM5, pp. 
554-555).  
 
Houve reuniões dos vereadores de educação dos 11 municípios. Houve uma harmonização muito 
grande de actuações, tendo em vista a especificidade da região. Continua a haver essa ligação que 
tem a ver com economias de escala, das refeições, do ensino do Inglês e da Música, daquelas 
actividades complementares. Houve economias de escala, por esta agregação que se fez dos 11 
municípios, como forma de aceder aos fundos comunitários (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de 
Azambuja, EPCM2, p. 230). 

 

Para além da harmonização de procedimentos quanto à constituição e 

funcionamento dos CME, a CULT77 mobiliza os seus associados para a construção de 

instrumentos comuns de planeamento e ordenamento da rede educativa. A 

                                                 
77 O contacto directo com uma técnica da CULT, e a visita exploratória à entidade, permite-nos o acesso a 
um conjunto de informações disponíveis nas respectivas notas de campo: «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 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» (cf. Anexo II, Notas de campo da 
CULT). 
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operacionalização do dispositivo legal ─ do Decreto-Lei n.º 7/2003 ─ assim o permite78. 

Orientações estruturantes relativas à sua intervenção no campo educativo, à 

reconfiguração da rede educativa e ao acesso aos financiamentos para a prossecução de 

algumas das suas competências, principalmente da carta educativa e da construção dos 

centros escolares, levam as autarquias a entender o momento de viragem e a perceber 

que o associativismo e a economia de escala são a saída para os desafios que se lhes 

apresentam. Tanto mais que os prazos impostos79, a falta de operacionalidade técnica e 

científica de cada autarquia para construir um documento desta natureza num prazo de 

tempo limitado, a necessidade de mobilização em cada concelho de todas as instituições 

de ensino público e privado, do pré-escolar ao secundário, fazem que recorram aos 

serviços especializados de uma empresa de consultadoria na área do desenvolvimento, 

planeamento e ordenamento de território. Seleccionada entre outras congéneres80, o 

CEDRU ─ Centro de Estudos e de Desenvolvimento Regional e Urbano ─ fica 

incumbido de diagnosticar as necessidades de cada um dos onze concelhos em termos 

de ordenamento escolar e de projectar as respectivas cartas educativas. À CULT cabe a 

adjudicação dos serviços e o acesso aos fundos comunitários para custear os mesmos; a 

cada autarquia a monitorização dos trabalhos e a responsabilidade de convocar o CME 

para dar a conhecer junto de todos os representantes a empresa incumbida da elaboração 

das cartas; ao CEDRU a apresentação da metodologia de trabalho e da estrutura comum 

de cada projecto. 

                                                 
78 No Decreto-Lei n.º 7/2003, art.º 19 ─ Competências, pontos 4 e 5, prevê-se a articulação entre 
municípios para através das respectivas associações, juntamente com o ME, se promover a elaboração das 
cartas educativas; no art.º 27 ─ Recursos financeiros identificam-se as fontes de financiamento 
comunitário (eixo prioritário III) a que os municípios podem aceder para a construção de infra-estruturas, 
equipamentos e apetrechamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico.  
 
79 O Decreto-Lei n.º 7/2003, art.º 24.º, ponto 2, estabelece o prazo de um ano a contar da data da entrada 
em vigor do diploma para que as cartas educativas sejam aprovadas e ratificadas. Este processo alarga-se 
pelos anos de 2005 e 2006: a CEDRU conclui as cartas educativas no 1.º semestre de 2006; em 20 de 
Dezembro de 2006 todas as cartas são homologadas pela ministra da educação e a Lezíria do Tejo passa a 
ser a primeira NUTIII do país a concluir este processo.  
 
80 Sobre o processo de escolha da empresa que elabora as cartas educativas e os custos das mesmas, a 
técnica da CULT refere o seguinte: «Voltou a dizer-me 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 77 350,00 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» (cf. Anexo II, notas de campo da CULT). 
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2.1.2 A constituição dos CME 

Os tempos e os espaços de construção e instalação dos CME são simultâneos aos 

da Carta Educativa. A genealogia do processo dos CLE/CME dá visibilidade a este 

novo ciclo das políticas de descentralização e ajuda-nos a entender as metodologias 

utilizadas em diferentes escalas de acção pública. A discussão e a difusão do 

instrumento legal e a uniformização dos Regimentos Internos cabem à ANMP: 

generalizam a matriz organizacional e funcional do instrumento legislativo junto dos 

seus associados. A harmonização de procedimentos nos onze municípios quanto à 

constituição e funcionamento dos CME e à elaboração e financiamento das cartas 

educativas faz-se através da CULT81. As autarquias articulam as suas intervenções e 

desenvolvem os dois processos paralelamente; apropriam-se das directivas 

transnacionais, nacionais e regionais e desenvolvem uma leitura territorializada da 

política dos CME; recuperam o património político dos CLE, fazendo valer muitas das 

anteriores experiências; adequam a matriz organizacional e funcional da nova entidade 

às especificidades, à tipologia geográfica, populacional, económica e política de cada 

município; mobilizam todas as entidades representadas para dar início ao processo de 

eleição/nomeação dos seus representantes82.  

 

Benavente toma a dianteira e, cinco meses após a promulgação do Decreto-Lei n.º 

7/2003, concretiza as directivas nacionais e inicia o processo de constituição do CME, 

contactando todas as estruturas representadas e existentes no município para que 

indiquem os seus representantes. Ainda nesse mesmo ano de 2003 seguem-se-lhe 

Salvaterra de Magos, a Golegã e o Cartaxo; no ano de 2004 é a vez de Santarém, de 

Almeirim, de Coruche, de Alpiarça, de Rio Maior e da Chamusca; finalmente, em 2005, 

                                                 
81 A AMLT dá lugar à CULT. Em 2003, a AMLT opta por criar a CULT, no âmbito da Lei n.º 11/2003, 
de 13 de Maio, a qual estabelece o regime de criação, o quadro de atribuições e competências das 
Comunidades Intermunicipais de direito público e o funcionamento dos seus órgãos, conjugada com a Lei 
n.º 10/2003 de 13 de Maio, que estabelece o regime de criação das Áreas Metropolitanas. É feita a 
escritura pública em 29 de Março de 2004. 
 
82 O Decreto-Lei n.º 7/2003 não dá uma directiva clara quanto aos processos de selecção dos 
representantes aos CME: refere os elementos que o compõem; dá espaço ao convite a outras entidades ou 
«personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise» (art.º 5.º, ponto 3). Com a 
operacionalização da política detectam-se omissões no quadro legal. A Lei n.º 41/2003, de 22 Agosto, faz 
a 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2003: integra-se o representante das juntas de freguesia do concelho, 
anteriormente esquecidas; estipula-se o processo de eleição dos representantes dos professores pelos 
docentes dos respectivos graus de ensino (cf. Anexo II, Inventário da Legislação / Protocolos / Pareceres, 
Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, Artigo único [nova redacção do art.º 5 do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 
de Janeiro]). 
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completam-se os CME da CULT com a Azambuja. Em todos eles se opta por adequar o 

calendário nacional à agenda local; por deixar ao critério de cada entidade representada 

o sistema de selecção dos seus representantes. E neste campo, como em outros, 

identificam-se tantas soluções quantas as situações encontradas. A nomeação e a eleição 

são os métodos mais utilizados tanto pelos representantes dos subsistemas e associações 

como pelas instituições de ensino público e privado. No caso dos representantes dos 

professores dos diferentes ciclos de ensino, e apesar da nova directiva introduzida pela 

Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto determinar a eleição de cada elemento pelos docentes 

do respectivo grau de ensino, percebemos que nem todos seguem esta orientação. As 

câmaras solicitam às escolas e aos agrupamentos dos respectivos concelhos a indicação 

ou a eleição dos representantes dos três níveis do ensino público, conforme as 

orientações normativas. Nos casos do Cartaxo83 e de Coruche, as autarquias, em 

conjunto com as escolas, dinamizam o processo eleitoral; na Golegã e em Salvaterra de 

Magos os agrupamentos e as escolas coordenam as eleições; em Almeirim são eleitos 

pelos Conselhos Pedagógicos; em Alpiarça, Benavente e na Chamusca são propostos 

pelas direcções das escolas e/ou escolhidos por consenso; em Santarém e em Rio Maior 

opta-se por um sistema de rotatividade anual por escolas; na Azambuja cada 

agrupamento / escola assume a representação por nível de ensino. 

 

A diversidade e a complexidade das soluções encontradas resultam da procura de 

consenso entre todas as escolas e agrupamentos escolares de um determinado 

concelho84: esta procura advém da resistência à mudança do sistema de 

representatividade85; a diversidade e a complexidade expressam-se na aprendizagem, na 

                                                 
83 Os processos de eleição/nomeação dos representantes dos professores dos diferentes níveis/ciclos de 
ensino divergem consoante as particularidades de cada contexto local. Para se ter a dimensão desta 
diversidade convém consultar as respectivas monografias (cf. Anexo I, Dossiê dos CLE/CME, 
Monografia do Cartaxo, pp. 329-341; Monografia de Coruche pp. 491-505; Monografia da Golegã pp. 
567-584; Monografia de Salvaterra de Magos pp. 797-812; Monografia de Almeirim, pp. 9-23; 
Monografia de Alpiarça, pp. 88-98; Monografia de Benavente pp. 243-255; Monografia da Chamusca, 
pp. 409-424; Monografia de Santarém pp. 879-895; Monografia de Rio Maior, pp. 661-682; Monografia 
da Azambuja, pp. 157-173). 
 
84 Repare-se na diferença entre o processo eleitoral de Alpiarça, com um só agrupamento de escolas, e o 
processo eleitoral em Santarém, com 5 agrupamentos e 2 escolas secundárias.  
 
85 Referimo-nos à lógica de representatividade dos CLE, em que todas as escolas, independentemente dos 
níveis e ciclos de ensino se fazem representar através das suas direcções e de coordenadores de projectos 
escolares. Encontramos nos CLE as direcções dos jardins-de-infância, das escolas de 1.º ciclo, das escolas 
básicas dos 2.º e 3.º ciclos e das escolas do ensino secundário. Com os CME as escolas perdem a 
representação e direito de voto. São substituídas pelos representantes do pessoal docente da educação pré-
escolar, do ensino básico e do ensino secundário.  
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capacidade de adaptação e de transformação dos actores autárquicos e locais, 

especialmente das direcções das escolas, à nova forma de representação dos docentes86. 

Em muitos casos os presidentes / vice-presidentes dos conselhos executivos assumem 

essa representação; noutros indicam professores da sua confiança para conselheiros. 

Independentemente das soluções encontradas, as direcções estão presentes em todos os 

CME desde os primeiros momentos87; recupera-se a prática dos CLE de fazer ouvir a 

voz de cada instituição; contorna-se a lógica nacional da representatividade vertical, por 

níveis de ensino; continua-se a investir na lógica transversal e territorial de cada escola 

ou agrupamento de escolas se fazer representar, dar conta do seu projecto educativo, 

colocar e discutir os seus problemas, acompanhar o diagnóstico e a elaboração das 

Cartas Educativas. As direcções das escolas cooperam com as autarquias na procura de 

soluções que os incluam institucionalmente nos CME88, mesmo sem direito a voto89.  

2.1.3 As composições dos CME: as diferentes engenharias organizacionais e 

funcionais 

Por deliberação da respectiva assembleia municipal, cada entidade é constituída 

segundo a matriz orientadora dos instrumentos legais. Atente-se no quadro 4.1: 

                                                                                                                                               
 
86 A nova lógica introduz um ruído na engrenagem da representatividade das escolas. Habituadas à 
presença particularizada de cada direcção no CLE, vêem-se confrontadas com uma nova ordem assente na 
representatividade por níveis de ensino: educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. As 
questões da representatividade serão posteriormente abordadas no ponto 2.3. 
 
87 As abordagens monográficas evidenciam a instrumentação gerada em torno do uso e dos efeitos do 
instrumento; permitem-nos recuperar a historicidade dos processos CLE/CME e a dependência do 
caminho. Quando se fala das direcções das escolas e da importância da sua presença no CME, reportamo-
nos ao dinamismo social e político das suas tomadas de posição e ao significado da mudança da acção 
pública.  
 
88 Não nos podemos esquecer de que o Decreto-Lei n.º 7/2003 formaliza a composição do CME segundo 
uma determinada matriz que dá representatividade aos docentes do pré-escolar, do básico e do 
secundário. Ao contrário do que acontece nos CLE, as escolas deixam de se fazer representar e de ser 
consideradas conselheiras; perdem o direito de voto. 
 
89 Os representantes das escolas, os presidentes / vice-presidentes dos conselhos executivos, não integram 
a composição dos CME como conselheiros, mas antes como convidados. Neste contexto não têm direito a 
voto. Quando assumem simultaneamente a representatividade de um determinado nível de ensino, na 
generalidade, o que prevalece mais forte na sua tendência de voto é a defesa do seu agrupamento, da sua 
escola; a representatividade como docente de um determinado nível de ensino dilui-se nas suas tomadas 
de decisão. Para se ter a dimensão do dinamismo e da complexidade do sistema de representatividade 
convém consultar as checklists dos CLE/CME, especialmente o ponto 4.5, referente aos debates tidos nas 
reuniões dos 11 CME: acedemos às agendas e às tomadas de posição de cada interveniente; percebemos 
os sentidos de cada intervenção; entendemos os jogos dos actores (cf. Anexo I, Dossiês dos onze 
CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 1- 999). 
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Quadro 4.1 
Composição do CME: número de membros 

Composição dos CME N.º de membros 

Presidente da Câmara Municipal 1 

Presidente da Assembleia Municipal 1 

Vereador da Educação 1 

Representante das Juntas de Freguesia 1 

Director-Regional de Educação ou quem o substitui 1 

Representante do Ensino Superior público 1 

Representante das Instituições de Ensino Superior privado 1 

Representante do pessoal docente do Ensino Secundário público 1 

Representantes do pessoal docente do Ensino Básico público 1 

Representante do pessoal docente da Educação Pré-Escolar pública 1 

Representante dos estabelecimentos dos Ensinos Básico e Secundário privados 1 

Representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação 2 

Representante das Associações de Estudantes 1 

Representante das IPSS 1 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde 1 

Representante dos Serviços da Segurança Social 1 

Um representante dos Serviços de Emprego/Formação Profissional 1 

Representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e do Desporto 1 

Representante das Forças de Segurança 1 

Fontes: Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, art.º 5 (cf. Anexo II, Inventário da Legislação / 
Protocolos / Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro); Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, art.º 
único (cf. Anexo II, Inventário da Legislação / Protocolos / Pareceres, Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto). 
 

O quadro 4.1 dá-nos conta da composição dos CME90: os elementos da autarquia; 

o director regional ou quem o substitua; os representantes dos subsistemas; os 
                                                 
90 A matriz organizacional e funcional dos CME é definida pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, 
e pela Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto. Esta segunda orientação normativa rectifica e esclarece a 
composição e o sistema de representatividade dos docentes dos diferentes graus de ensino: quanto à 
composição, integra o presidente da junta de freguesia eleito pela assembleia municipal em representação 
das freguesias do concelho, anteriormente esquecidas; quanto ao sistema de representatividade dos 
professores, estabelece a eleição dos representantes ao CME pelos docentes dos respectivos graus de 
ensino. 
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representantes dos docentes do ensino público; os representantes do ensino superior 

público e privado; os representantes das instituições dos ensinos básico e do secundário 

privados; os representantes das associações de pais e de estudantes. Contudo, este 

número de elementos91 (variável de CME para CME) depende da tipologia do 

município, das entidades nele representadas, da oferta educativa desde o pré-escolar ao 

ensino superior, tanto pública, como privada. 

 

A composição dos CME também pode variar em função das engenharias 

experimentadas por cada entidade, a passagem de testemunho dos CLE para os CME, a 

dependência do caminho em cada processo de transição. Essa engenharia reporta-se à 

estrutura organizacional e funcional de cada CME, à forma como cada um se constitui, 

ao número e tipo de conselheiros, de convidados e de técnicos da autarquia presentes 

nas sessões ao longo dos dois mandatos estudados, no período de 2003 a 2008. Se os 

CME, para além dos representantes dos subsistemas, contam com a representação dos 

docentes da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário, tal como em 

Almeirim, em Alpiarça, em Benavente, no Cartaxo, na Chamusca e na Golegã, o 

número é de dezassete elementos; se para além dos três níveis de ensino público contam 

com a presença do representante dos estabelecimentos de ensino básico e secundário 

privados, tal como Coruche e Salvaterra de Magos, o número sobe para dezoito 

elementos; se, para além destes membros, conta ainda com o representante do ensino 

superior público, como em Rio Maior, o número sobe para dezanove elementos; se, para 

além de todos os representantes, ainda conta com o do ensino público privado, como em 

Santarém, finalmente o número atinge vinte elementos. A Azambuja não acompanha a 

lógica de composição e de representatividade dos restantes CME: subverte o sistema92. 

Com uma oferta educativa igual à de Benavente e da Chamusca, tem um CME 

constituído por vinte elementos: mantém o representante do 1.º ciclo, a par da 

representação dos restantes ciclos; integra os representantes do centro de formação 

                                                 
91 Referimo-nos unicamente ao número de elementos do CME, com direito de voto. 
 
92 A Azambuja revela-se um exemplo paradigmático no modo como perspectiva o processo de transição 
do CLE para o CME, assim como a dependência do caminho marca as escolhas do CME no presente. 
Referimo-nos ao processo de continuidade assumido pelo CME: à integração de novos elementos fora do 
esquema da matriz organizacional e funcional definida pelo Decreto-Lei n.º 7/2003. Aconselha-se a 
leitura da monografia (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Breve Monografia, 
pp. 157-173). 
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(CEFAZ) e da associação comercial e industrial local (ACISMA) como membros de 

pleno direito93.  

 

As engenharias experimentadas por cada CME permitem-nos falar da 

instrumentação da acção pública nos problemas colocados pela operacionalização do 

instrumento legal em cada município: recuperam a genealogia do processo político dos 

CLE/CME; evidenciam os jogos dos actores, os conflitos e os equilíbrios; dão conta dos 

impactos nas ordens locais das mudanças que a acção pública se propõe introduzir. 

Dessas engenharias resultam as diferentes configurações dos CME e as diferentes 

estruturas organizacionais e funcionais. No processo de constituição e de composição 

dos CME as autarquias encontram algum espaço de manobra, alguma margem de 

autonomia, as áreas de regulação autónoma que lhes permitem redefinir as «regras do 

jogo» e reajustar o conceito de convidado aos interesses em presença. Neste contexto, as 

composições dos CME não se resumem aos representantes, eleitos/nomeados pelas 

entidades existentes em cada concelho, antes se alargam às direcções dos agrupamentos, 

das escolas secundárias e das escolas profissionais, sempre presentes nos CME; 

envolvem outras entidades, convidadas para participar em discussões temáticas; 

mobilizam os técnicos das autarquias na prestação de contas, na divulgação dos 

projectos e das iniciativas educativas municipais. Aos membros do CME juntam-se 

tantos convidados quantas as escolas existentes em cada concelho e quantos os 

organismos e entidades esquecidas pela matriz normativa, mas recuperadas pela 

margem de incerteza e de ambiguidade do próprio instrumento94. Assim se recuperam 

legados dos CLE, se dá continuidade a práticas anteriores bem arreigadas no espaço 

local, se faz a ponte entre duas lógicas de representatividade, a vertical, por ciclos de 

ensino, a transversal, por escola; assim se ultrapassam os conflitos da verticalização dos 

agrupamentos, se sedimenta um espaço de partilha e de discussão entre a autarquia e as 

escolas, se criam condições para a construção da Carta Educativa.  

 

                                                 
93 A composição e o sistema de representatividade dos CME, e as suas particularidades, vão ser abordadas 
no ponto 4.3 – Modos de funcionamento dos CME. 
 
94 Referimo-nos ao art.º 5.º, ponto 3 e à possibilidade de o CME convidar «a estar presentes nas reuniões 
personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise» (cf. Anexo II, Inventário da 
Legislação/Protocolos/Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, Cap. II, art.º 5.º, ponto 3). 
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Quaisquer descrições e/ou comparações das estruturas organizacionais e 

funcionais dos CME remetem para segundo plano as particularidades de cada 

configuração. Importa não perder de vista estas singularidades divulgadas nas 

respectivas monografias95; não nos podemos esquecer de que estas especificidades 

deixam transparecer diversos patamares de mobilização dos actores autárquicos e locais: 

cada leitura da matriz normativa, cada composição, sendo singular, influi numa política 

que é comum; a descentralização é vivida e sentida de modo diferente em cada espaço 

local. 

2.2 Os Regimentos  

Não se comparam regimentos entre si, antes se procura: resgatar as 

semelhanças/dissemelhanças entre a proposta da ANMP e os regimentos dos onze 

CME; entender os sentidos da unidade e da diversidade, valorizando a genealogia de 

cada processo político; reflectir sobre as decisões dos actores autárquicos e locais de 

fazerem, aparentemente, tábua rasa do regimento do CLE; analisar o processo que 

conduz a uma mudança estrutural e que promove um órgão de controlo do próprio 

exercício da política educativa municipal. Neste exercício de análise elegem-se quatro 

subcategorias: tipologias de regimentos dos CME; noção e objectivos; competências; 

regime de funcionamento.  

 

A generalização da matriz organizacional e funcional do instrumento legislativo à 

escala nacional completa-se com a uniformização dos regimentos internos proposta pela 

ANMP. Conforme previsto no Decreto-Lei n.º 7/2003, art.º 8.º, cada CME deve dispor 

do seu regimento aprovado pelo respectivo conselho onde constem as regras de 

                                                 
95 Da leitura e da análise das actas das reuniões de cada CME ao longo de dois mandatos autárquicos, no 
período de 2003 a 2008, resultam quadros esclarecedores dos esquemas de composição e funcionamento 
de cada entidade, nos quais é possível sintetizar os seguintes dados: o período estudado, em mandatos 
autárquicos e por anos lectivos; o número de reuniões por ano lectivo; as presenças / ausências dos 
representantes, dos técnicos da autarquia, dos convidados e dos especialistas convidados nas reuniões do 
CME. Aconselha-se a consulta de cada um destes quadros presentes nas respectivas monografias (cf. 
Anexo I, Dossiês dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT: Breve monografia do CLE/CME de Almeirim, p. 
13; Breve monografia do CLE/CME de Alpiarça, p. 91; Breve monografia do CLE/CME de Azambuja, p. 
165; Breve monografia do CLE/CME de Benavente, p. 248; Breve monografia do CLE/CME do Cartaxo, 
p. 333; Breve monografia do CLE/CME da Chamusca, p. 415; Breve monografia do CLE/CME de 
Coruche, p. 496; Breve monografia do CLE/CME da Golegã, p. 574; Breve monografia do CLE/CME de 
Rio Maior, p. 670; Breve monografia do CLE/CME de Salvaterra de Magos, p. 805; Breve monografia do 
CLE/CME de Santarém, p. 884. 
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funcionamento, que devem obedecer a determinados princípios96: o quórum deve ser 

obtido com pelo menos metade dos membros; as deliberações devem ser aprovadas com 

maioria absoluta dos membros; é obrigatória a participação de cada representante nas 

discussões que envolvam a estrutura que representa; as actas devem ser rubricadas por 

todos os intervenientes. Na mesma linha da difusão do dispositivo legal, a ANMP 

propõe um regimento-tipo como ponto de partida para todas as autarquias. Adopta o 

articulado do normativo no que concerne à noção e objectivos, às competências e à 

composição97, e avança com as seguintes regras de funcionamento do CME: 

responsabiliza directamente o presidente da câmara e a autarquia pelo funcionamento e 

andamento dos trabalhos do conselho; estabelece um mandato para os seus membros 

semelhante ao autárquico; especifica os regimes de substituição e de faltas dos 

membros; prevê a constituição de grupos de trabalho; fixa a periodicidade e o local das 

reuniões; define as normas de convocação das reuniões e da ordem do dia; institui o 

quórum com pelo menos metade dos membros; limita o uso da palavra; determina a 

prerrogativa do presidente para designar o redactor dos pareceres, propostas e 

recomendações; referencia o sistema de deliberações e a redacção das actas; indica a 

autarquia como responsável pelo apoio logístico e administrativo; reporta ao conselho a 

competência de deliberar sobre dos casos omissos no regimento98. Envolvidas nos 

processos simultâneos de constituir os CME e de lançar os alicerces das cartas 

educativas, as autarquias apropriam-se de diferentes modos das directivas da ANMP: 

reconhecem no regimento-tipo as normas gerais de funcionamento do CME, que são o 

ponto de partida para a discussão em sede própria; promovem o debate nas primeiras 

sessões em que participa cada uma das entidades envolvendo os representantes recém-

chegados; direccionam os trabalhos para a particularização de cada contexto territorial; 

reequacionam a proposta apresentada em função das experiências anteriores e dos 

legados organizacionais e funcionais dos CLE; valorizam ou desvalorizam essas 

heranças consoante reconhecem a sua importância, experimentam a continuidade ou a 

descontinuidade da equipa autárquica e dos actores locais, entendem e se apropriam 

destas directivas.  
                                                 
96 Consultar a este propósito o Anexo II, Inventário da Legislação / Protocolos / Pareceres, Decreto-Lei 
n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, Cap. II, art.º 8.º, a), b), c), d). 
 
97 O regimento-tipo da ANMP ainda não prevê a integração do representante das juntas de freguesia. A 
rectificação deste lapso só é feita pela Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto. 
 
98 Aconselha-se a leitura do regimento-tipo do CME proposto pela ANMP (cf. Anexo II, Inventário da 
Legislação / Protocolos / Pareceres, Regimento Tipo do Conselho Municipal de Educação – ANMP) 
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O Sr. Presidente deu uma breve informação sobre a documentação constante nas pastas entregues 
a cada um dos representantes, designadamente a Proposta do Conselho Municipal de Educação do 
Concelho de Alpiarça, o Decreto Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro, a Lei n.º 41/2003 de 22 de 
Agosto, que altera o Decreto Lei n.º 7/2003, e o Regimento Tipo do Conselho Municipal de 
Educação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que o Sr. Presidente referiu de 
extrema importância, para leitura e possível integração de algumas propostas numa próxima 
reunião (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Alpiarça, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Alpiarça, ACME9, p. 1). 
 
Entrando na ordem de trabalhos o regimento foi aprovado por unanimidade com a alteração ao 
ponto 1 do artigo 12. A Comissão Executiva será composta por 1 Presidente e dois vogais. (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Azambuja, ACME13, p. 2). 
 
Informou os membros do Conselho Municipal de Educação presentes na reunião que o Regimento, 
de que foi distribuída uma cópia a cada elemento é uma Proposta da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, elaborada de acordo com o estipulado no Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
7/2003, de 15 de Janeiro (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Benavente, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Benavente, ACME23, p. 3). 
 
Foi analisada a Proposta de Regimento Interno tendo sido propostas algumas alterações após as 
quais foi aprovado por unanimidade (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Coruche, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Coruche, ACME55, p. 1). 
 
Regimento do Conselho Municipal de Educação de Golegã: O Senhor Presidente apela à leitura do 
texto chamando a atenção para as partes de texto sublinhadas e que constituem as alterações 
introduzidas. Todos concordam com as propostas aí explicitadas. O Senhor Presidente esclarece 
que, devido ao facto de acumular a Presidência da Câmara e o Pelouro da Educação, da alínea c) 
do artigo 3º consta o seguinte texto: c) Um Vereador em regime permanente assegurará a 
substituição do presidente nas suas ausências ou impedimentos; referindo que poderá ser um ou 
outro vereador dependendo das temáticas em discussão; no entanto, avança com a hipótese de 
futuramente apenas poder ser o Vereador do Pelouro das Obras e do Ambiente, dado que também 
coordena as acções relativas aos Projectos de Ambiente”. Esclarece igualmente que na alínea d), 
do mesmo artigo consta: “Presidente da Junta de Freguesia eleito pela Assembleia Municipal em 
representação das freguesias do Concelho”, contudo e dado que ainda não houve eleição do 
representante, por parte da Assembleia Municipal, tomou a liberdade de convidar o Presidente da 
Junta de Freguesia da Golegã, presença que coloca à consideração dos presentes. A decisão é 
unânime, concordando com a sua presença (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Golegã, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME da Golegã, ACME60, p. 2). 
 
O Dr. … [Chefe de Divisão] usou da palavra para colocar à discussão as propostas do regimento. 
As questões levantadas pelos membros reportam-se ao ponto dois do art.º2.º, ao ponto um do art.º 
2.º, ao ponto um do art.º 10.º e ao art.º 13.º. Relativamente ao ponto dois do art.º 2.º, a funcionária 
do Sector da Educação, Dr.ª. … esclareceu os presentes que as competências mencionadas são as 
que decorrem do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia 
de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME68, p. 3). 
 

2.2.1 Tipologias de regimentos  

Falar de tipologias de regimentos dos CME remete-nos para vários aspectos da 

história dos CLE/CME, a saber: os processos políticos; o período de transição entre 

estas duas entidades; o terceiro ciclo de políticas de descentralização; a difusão do 

dispositivo legal e a generalização do regimento-tipo desenvolvidas pela ANMP; a 
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apropriação destas directivas pelas autarquias. Neste contexto, oito municípios adoptam 

a proposta da ANMP e três municípios afastam-se desta directiva. Da adesão resultam 

oito regimentos com uma identidade comum; do afastamento decorrem três regimentos 

que têm em comum a rejeição à uniformização. Em todos estes processos a existência 

ou não existência do CLE nem sempre se mostra determinante. O mesmo será dizer que 

a influência desta entidade se revela diversa tanto no primeiro grupo, como no segundo 

grupo. Esta diversidade joga-se essencialmente na historicidade dos processos, nas 

particularidades das ordens locais. 

 

Os regimentos dos CME de Almeirim, de Alpiarça, de Benavente, do Cartaxo, da 

Chamusca, da Golegã, de Rio Maior e de Salvaterra de Magos seguem o articulado 

definido pela ANMP com os seguintes pontos: noção e objectivos; competências; 

composição; presidência; duração do mandato; substituição; faltas; constituição de 

grupos de trabalho; periodicidade e local de reuniões; convocação de reuniões; ordem 

do dia; quórum; uso da palavra; elaboração dos pareceres, propostas e recomendações; 

deliberações; actas das reuniões; apoio logístico; casos omissos; produção de efeitos. As 

alterações propostas em cada um destes regimentos incidem sobre aspectos pontuais: a 

possibilidade do CME integrar novos representantes, desde que previstos no art.º5.º do 

Decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro99; a limitação do tempo máximo de cinco 

minutos para cada intervenção100; a identificação nominal de todos os representantes101; 

a referência ao novo processo eleitoral, no caso de vacatura do lugar dos representantes 

do pessoal docente eleitos102; a alteração do articulado, associando conteúdos de artigos 

diversos103; a duração104 e a perda de mandato dos representantes, a obrigatoriedade de 

                                                 
99 Consultar o caso do Regimento do CME de Almeirim: Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Almeirim, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, RCME1, art.º 3.º, ponto 3. 
 
100 Consultar os casos dos Regimentos do CME de Alpiarça e da Chamusca: Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Alpiarça, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Alpiarça, RCME2, art.º 13.º; 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, Inventário do acervo documental do CLE/CME da 
Chamusca, RCME6, art.º 13.º. 
 
101 Consultar o Regimento do CME de Benavente: Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, 
Inventário o acervo documental do CLE/CME de Benavente, RCME4, art.º 3.º. 
 
102 Consultar o Regimento do CME do Cartaxo: Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Cartaxo, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Cartaxo, RCME5, art.º 6.º, ponto n.º 3. 
 
103 No Regimento da Golegã o factor de diferenciação relativamente ao regimento-tipo da ANMP diz 
respeito à junção no art.º 1.º ─ Noção e Objectivos ─ das competências do CME (cf. Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Golegã, Inventário do acervo documental do CLE/CME da Golegã, RCME8, 
art.º 1.º). 
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anexar às convocatórias das reuniões, os documentos fundamentais para as tomadas de 

decisão, o quórum das reuniões, a obrigar a presença de pelo menos um terço dos seus 

membros105; a antecedência com que cada representante apresenta propostas ao CME e 

a ordem de inscrição como elementos reguladores do uso da palavra dos 

intervenientes106.  

 

As regras de funcionamento destes oito CME (os CME de Almeirim, de Alpiarça, 

de Benavente, do Cartaxo, da Chamusca, da Golegã, de Rio Maior e de Salvaterra de 

Magos) são muito próximas e distinguem-se dos três restantes (os CME de Azambuja, 

de Coruche e de Santarém). Se consultarmos as respectivas monografias e checklists, 

apercebemo-nos das opções tomadas: funcionamento em plenário e em grupos de 

trabalho107; inexistência de comissão executiva para dinamizar o plenário; definição dos 

deveres de assiduidade e de participação dos representantes; estabelecimento do 

mandato dos representantes coincidente com o autárquico108; não publicitação das 

decisões do CME109; não inclusão dos convidados como elementos habituais110. 

                                                                                                                                               
 
104 A duração do mandato dos representantes no CME de Rio Maior é de um ano, renovável e coincidente 
com os órgãos que representam (art.º 5.º). Nos restantes cinco regimentos a duração do mandato é de 
quatro anos, coincidente com o mandato autárquico. 
 
105 Consultar do Regimento do CME de Rio Maior: Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, RCME9, art.º 5.º; art.º 8.º; art.º 9.º, ponto 
2; art.º 10.º, ponto 1; art.º 12.º, ponto 1.  
 
106 Consultar do Regimento do CME de Salvaterra de Magos: Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Salvaterra de Magos, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Salvaterra de Magos, RCME10, 
art.º 13.º. 
 
107 Nos regimentos de todos os CME, com excepção do de Azambuja, o Plenário surge como estrutura 
nuclear, dirigida pelo Presidente da Câmara ou por quem o substitua, contando com o apoio logístico dos 
técnicos da autarquia e coadjuvado, em situações pontuais, por grupos de trabalho. Consultar a este 
propósito o 1.º quadro de cada uma das monografias (cf. Anexo I, Dossiês dos 11 CLE/CME da 
AMLT/CULT: Breve monografia do CLE/CME de Almeirim, p. 11; Breve monografia do CLE/CME de 
Alpiarça, p. 89; Breve monografia do CLE/CME de Azambuja, p. 162; Breve monografia do CLE/CME 
de Benavente, p. 246; Breve monografia do CLE/CME do Cartaxo, p. 331; Breve monografia do 
CLE/CME de Coruche, p. 494; Breve monografia do CLE/CME da Golegã, p. 572; Breve monografia do 
CLE/CME de Rio Maior, p. 667; Breve monografia do CLE/CME de Salvaterra de Magos, p. 803; Breve 
monografia do CLE/CME de Santarém, p. 881). 
 
108 Exceptua-se o caso do CME de Rio Maior, conforme anteriormente referenciado (cf. Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Checklist do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, p. 687). 
 
109 No Regimento do CME de Rio Maior está prevista a divulgação das suas deliberações na comunicação 
social; nos Regimentos dos CME de Azambuja, de Coruche e de Santarém estão previstas as mesmas 
formas de divulgação. 
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Conforme referimos anteriormente a influência dos CLE em todos estes processos de 

construção dos regimentos dos CME é diversa e nem sempre determinante. Ou seja, 

tanto no primeiro grupo de regimentos (oito regimentos que aderem à matriz da ANMP) 

como no segundo (três regimentos que se afastam desta proposta) encontramos 

experiências diversas e processos políticos de CLE/CME distintos. 

 

No primeiro grupo encontramos dois municípios sem qualquer experiência de 

CLE (Almeirim e Alpiarça) e seis municípios com historiais destas entidades 

(Benavente, Cartaxo, Chamusca, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos). Nestes seis 

CME, aparentemente, faz-se tábua rasa do regimento da anterior entidade. Significa 

que, apesar do ajustamento ao figurino do dispositivo legal111 e da adopção do 

regimento-tipo da ANMP, a informalidade, a regulação situacional, activa e autónoma 

asseguram a continuidade de processos anteriores112, presentes em cada esquema de 

funcionamento e no sistema de representatividade113.  

 

No segundo grupo, temos um dos municípios sem qualquer experiência de CLE 

(Santarém) e os dois restantes (Azambuja e Coruche) com histórias de CLE. Os 

regimentos dos CME de Azambuja, de Coruche e de Santarém114 têm em comum o 

facto de se distanciarem da proposta da ANMP mas de modos diversos115; saem da 

                                                                                                                                               
110 Este aspecto surge identificado para reforçar a dissemelhança com o Regimento do CME da 
Azambuja, único que identifica dois dos convidados e os assume como representantes. 
111 Referimo-nos ao Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 
 
112 No caso do Regimento do CME de Rio Maior esta continuidade de processos anteriores é bem notória, 
principalmente no regime de funcionamento, recuperando-se regras do regimento do CLE, nomeadamente 
o quórum das reuniões, com pelo menos um terço das presenças dos representantes.  
 
113 Estes assuntos vão ser desenvolvidos neste capítulo, ponto 2.3. 
 
114 No caso específico do Regimento do CME de Santarém, convém salientar que o peso histórico do 
CLE não se sente directamente, já que esta autarquia não tem experiência desta entidade, contudo, sente-
se indirectamente através da ligação que estabelece com a equipa autárquica de Coruche. A 
simultaneidade do processo de discussão e aprovação dos dois regimentos permite-nos avançar com a 
ideia da forte capilaridade entre algumas equipas autárquicas da CULT, no momento-chave de instalação 
do CME e de início do processo conjunto da construção das cartas educativas. Para essa partilha de 
experiências e de saberes conta, por certo, a proximidade política, profissional e mesmo pessoal, não só 
dos presidentes e dos vereadores da educação, mas também dos chefes de divisão do sector da educação. 
Ler a este propósito as monografias dos CLE/CME de Coruche e de Santarém (cf. Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia de Coruche, Breve monografia do CLE/CME de Coruche, pp. 493-495; Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Santarém, Breve monografia do CLE/CME de Santarém, pp. 880-882).  
 
115 Os regimentos dos CME de Coruche e de Santarém afastam-se da proposta da ANMP; assemelham-se 
nos seus articulados, embora com alguns aspectos diferentes na redacção dos mesmos. Salienta-se a 
duração de mandato dos representantes: no CME de Coruche é de dois anos, renovável e coincidente com 
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norma geral e enquadram experiências anteriores, recuperando alguns dos objectivos: a 

composição e o funcionamento dos CLE. O Regimento do CME da Azambuja marca 

estas diferenças. Orienta o articulado segundo uma matriz original que denota uma 

experiência e um conhecimento sobre a orgânica e o funcionamento de uma entidade 

como esta. Apropria-se da herança legada pelo CLE, no que diz respeito ao seu 

articulado e conteúdo regimental116, adoptando a seguinte estrutura: Parte I – 

Disposições Gerais – objecto; competências; composição; mandato; substituição; 

presidência; Parte II – Direitos e Deveres – direitos; deveres; faltas; funcionamento; 

Parte III – Disposições Gerais – do Plenário, da Comissão Executiva e dos Grupos de 

Trabalho; do Plenário; da Comissão Executiva – constituição e competências; 

funcionamento; dos Grupos de Trabalho – competências; funcionamento; Parte IV – 

Das Reuniões – periodicidade; agendamento das reuniões ordinárias; convocação de 

reuniões; justificação de faltas; duração; votações; actas e secretariado; divulgação das 

deliberações; Parte V – Plano e Relatório de Actividades – relatório anual de 

actividades; Parte VI – Disposições Finais – dúvidas e omissões; revisão do Regimento 

Interno; entrada em vigor. Adopta o mesmo regime de funcionamento do CLE117: 

mantém a comissão executiva encarregue de dinamizar o Plenário118; recupera, em 

parte, o sistema de representatividade e a composição anteriores e integra novos 

representantes: 

Artigo 3.º ─ Composição: De acordo com o deliberado na Reunião Pública de Câmara de 28 de 
Outubro de 2004, participam nas reuniões do CMEA a ACISMA e o Centro de Formação de 
Escolas de Azambuja (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Azambuja, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Azambuja, RCME3, p. 2). 
 
 

                                                                                                                                               
a duração dos mandatos dos órgãos que representam (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Coruche, RCME7, art.º 6.º); no CME de Santarém é de 
um ano, renovável, e também coincidente com a duração dos mandatos dos órgãos representados (cf. 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Santarém, RCME11, art.º 6.º, ponto 2). Como aspecto comum mais marcante refere-se a definição das 
atribuições e competências, com a capacidade de convocar o Congresso Concelhio da Educação, de 4 em 
4 anos, de intervir na definição da política municipal, de recomendar áreas temáticas regionais a integrar 
nos currículos escolares, aspectos que nos remetem para a apropriação da herança do CLE. 
 
116 Consultar a este propósito os dois Regimentos da Autarquia de Azambuja: do CLE e o CME: Dossiê 
do CLE/CMA da Autarquia da Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME da Azambuja, 
RCLE1; RCME3. 
 
117 Sobre este assunto, retomar o quadro dos Regimentos dos CLE/AMLT (cf. Anexo II, 10. Quadros 
comparativos, Quadro I e Quadro II). 
 
118 Convém referir que o CME da Azambuja é o único que dispõe desta comissão executiva, constituída 
pelo presidente e por dois vogais. 
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Entre os regimentos de Coruche e de Santarém existe uma permeabilidade visível, 

principalmente na definição dos objectivos, quando introduzem um conjunto de alíneas 

respeitantes a outras atribuições e competências não abrangidas pelo regimento-tipo. 

Espelham uma intenção que nos remete para a apropriação da herança dos CLE:  

São ainda atribuições e competências do Conselho Municipal de Educação: a) Convocar o 
Congresso Concelhio da Educação, que se realizará de 4 em 4 anos; b) Dar parecer sobre o Plano 
de Actividades, que deverá dar corpo aos objectivos da política educativa municipal; c) Promover 
actividades de âmbito educativo e cultural; d) Promover a gestão integrada de recursos 
comunitários, nomeadamente de espaços e equipamentos, numa perspectiva educativa; e) 
Recomendar áreas ou temáticas regionais que possam integrar os currículos escolares, de acordo 
com os princípios de autonomia pedagógica das escolas; f) Promover medidas tendentes à 
correcção das desigualdades entre escolas; g) Aprovar o seu Regimento Interno” (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Coruche, RCME7, Cap. I, art. 1.º, p. 2). 
 

Os diferentes tipos de regimentos resultam de todo o processo político de 

transição do CLE para o CME, transição liderada à escala nacional pela ANMP e à 

escala regional pela CULT, e deixam transparecer, só em parte, as estruturas 

organizacionais e funcionais das entidades reguladoras das políticas educativas 

municipais. O carácter uniformizador do regimento-tipo absorve, em boa parte, o 

voluntarismo e o dinamismo locais existentes nos regimentos dos CLE. O que perdura 

para além da matriz do instrumento legal são aspectos da organização e do 

funcionamento que permitem retomar práticas informais dos CLE, por vezes 

imperceptíveis nos regimentos, mas visíveis no dia-a-dia das entidades, nas engenharias 

organizacionais dos CME, nas suas reuniões, nas intervenções dos actores autárquicos e 

locais, na gestão dos conflitos e dos consensos.  

 2.2.2 Objectivos e competências  

Objectivos 
 

Em cada regimento estudado é manifesto o carácter da entidade, expresso nos 

respectivos art.os 1. os ─ Objectivos. As redacções são pontualmente diferentes da versão 

do regimento-tipo e espelham os referenciais cognitivos e normativos do dispositivo 

legal ─ Decreto-Lei n.º 7/2003, no sentido de marcar o quadro de interpretação do que 

deve ser esta instância reguladora da política educativa municipal; mais concretamente 

o espaço e o tempo de entendimento e de conflito entre a Administração Central, a 

Administração Local e a Escola, esta última o órgão aglutinador deste processo político, 

desta relação triangular em cada espaço local:  
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O Conselho Municipal de Educação, adiante designado por conselho, é uma instância de 
coordenação e consulta, a nível municipal, da política educativa e tem por objectivo promover a 
coordenação da política educativa, articulando a intervenção no âmbito do sistema educativo, dos 
agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o 
funcionamento do referido sistema e propondo as acções consideradas adequadas à promoção de 
maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo (cf. Anexo II, 11. Inventário da Legislação / 
Protocolos / Pareceres, Regimento Tipo do Conselho Municipal de Educação, art.º 1.º) 
 

Os objectivos do CME marcam as perspectivas de intervenção desta entidade 

reguladora da política educativa municipal e abrangem a coordenação e a consulta. A 

coordenação que é da responsabilidade directa do presidente da câmara (presidente do 

CME) e dos serviços da autarquia e faz-se através da articulação dos vários agentes. A 

consulta que consiste no direito de participação desses mesmos agentes na gestão e na 

formulação da política municipal de educação. Representa o modo de participação dos 

intervenientes exercida por todos os representantes e pelos convidados («personalidades 

de reconhecido mérito na área de saber em análise»119) com a finalidade de 

responsabilizar cada um por: emitir opinião («de participar obrigatoriamente nas 

discussões e votações que, de forma directa ou indirecta, envolvam as estruturas que 

representam»120); transmitir informações sobre a sua área de intervenção para esclarecer 

qualquer possibilidade de articulação com as demais entidades representadas121; 

fornecer instrumentos que permitam a tomada de posição do conselho; produzir 

conhecimento; elaborar pareceres, propostas e recomendações sobre os temas em 

análise.  

Competências 

As competências traduzem os dois objectivos de coordenação e de consulta e vão 

do acompanhamento, à participação, à apreciação e à apresentação de propostas 

adequadas a cada contexto educativo. Atente-se no quadro 4.2:  

 

 

                                                 
119 Consultar a este propósito o Regimento-tipo do Conselho Municipal de Educação, art.º 3.º, ponto 3 (cf. 
Anexo II, Inventário da Legislação / Protocolos / Pareceres, Regimento-tipo do Conselho Municipal de 
Educação – ANMP) 
 
120 Consultar a este propósito o regimento-tipo do CME, art. 14.º (cf. Anexo II, Inventário da Legislação / 
Protocolos / Pareceres, Regimento-tipo do Conselho Municipal de Educação – ANMP). 
 
121 No Regimento-tipo, art.º 2.º ─ Competências, ponto 3, encontra-se explícito o dever de cada membro 
do CME disponibilizar informação sobre os assuntos em debate; explicita-se também a obrigação do 
«representante do Ministério da Educação apresentar em cada reunião um relatório sintético sobre o 
funcionamento do sistema educativo» (cf. Anexo II, Inventário da Legislação / Protocolos / Pareceres, 
Regimento-tipo do Conselho Municipal de Educação – ANMP, art.º 2.º, ponto 3). 
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Quadro 4.2 
Competências do CME 
 

Decreto-Lei n.º 
7/2003 art.º 4.º 

 
Regimento-tipo 

do CME 
art.º 2.º 

Competências do CME 

1. a) 
Coordenação dos sistema educativo e articulação da política educativa com outras 
políticas sociais, em particular nas áreas da saúde, da acção social e da formação e 
emprego; 

b) 

Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da carta educativa, a 
qual deve resultar de estreita colaboração entre os órgãos municipais e os serviços do 
Ministério da Educação, com vista a, assegurando a salvaguarda das necessidades de 
oferta educativa do concelho, garantir o adequado ordenamento da rede educativa 
nacional e municipal; 

c) 
Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia, previstos nos 
artigos 47.º e seguinte do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio; 

d) Apreciação dos projectos educativos a desenvolver no município; 

e) 
Adequação das diferentes modalidades de acção social escolar às necessidades locais, 
em particular no que se refere aos apoios socioeducativos, à rede de transportes 
escolares e à alimentação; 

f) 

Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, da organização de actividades de complemento 
curricular, da qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas 
de formação ao longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do 
apoio a iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação 
do ambiente e de educação para a cidadania; 

g) Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos; 

h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar; 

2. 

Analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, 
em particular no que respeita às características e adequação das instalações, ao 
desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e sucesso escolar das 
crianças e alunos, reflectir sobre as causas das situações analisadas e propor as acções 
adequadas à promoção de eficiência e eficácia do sistema educativo. 

 
Fontes: Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, art.º 5 (cf. Anexo II, 11. Inventário da Legislação / 
Protocolos / Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro; Regimento-tipo do Conselho Municipal 
de Educação (cf. Anexo II, 11. Inventário da Legislação / Protocolos / Pareceres, Regimento-tipo do 
Conselho Municipal de Educação – ANMP).  
 

Os objectivos, as competências, a composição e o regime de funcionamento do 

CME combinam um conjunto de ideias e de valores, de normas que constituem os 

conteúdos cognitivos e normativos propostos pelo Decreto-Lei n.º 7/2003 e pelo 

regimento-tipo. Propõem-se formas de regulação pública participada, mobilizando, para 
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tal, agentes educativos e parceiros sociais; sugerem-se alterações na organização das 

relações políticas, baseadas na comunicação e na concertação, no compromisso, na 

coordenação e no carácter consultivo; estabelecem-se novas formas de legitimidade e de 

representatividade; dá-se à autarquia a responsabilidade institucional de coordenação do 

CME, um órgão consultivo, não vinculativo, portanto; atribui-se a todos os 

intervenientes a responsabilidade de cooperação, de articulação das suas intervenções 

no âmbito do sistema educativo, mas também de vigilância, promovendo padrões de 

eficiência e de eficácia. Os actores autárquicos e locais organizam a percepção desta 

matriz organizacional e funcional, confrontam as suas soluções com as experiências 

anteriores e definem as suas linhas de acção; participam na construção do referencial da 

medida política que institui o CME e as cartas educativas. Estes processos de 

operacionalização à escala local revelam-se momentos de construção das dimensões 

cognitiva e normativa deste instrumento de regulação: ideias, concepções concretas da 

relação política entre as entidades governamentais, as autarquias e as escolas; 

representações do que deve ser uma entidade de regulação intermédia; perspectivas 

sobre a utilidade e a abrangência políticas do CME: 

O Conselho Local de Educação, e agora CME, na nossa perspectiva reflecte também esta 
estratégia. No fundo, o que é o CME? É um conjunto de pessoas que tem que ver com toda, 
digamos assim, a vida política, económica, cultural, social, educacional do concelho que se 
pronuncia sobre essa matéria. O conceito de CME assenta perfeitamente nesta estratégia de 
intervenção no sistema educativo (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Azambuja, EPCM2, 
p. 228). 
 
O CME deve ser um órgão que funciona numa relação de complementaridade com aquilo que são 
os órgãos das escolas, procurando ajudar a construir o processo de autonomia, sem interferir 
naquilo que é a sua gestão e num dos pilares em que assenta a autonomia da escola, o seu Projecto 
Educativo. Daí que o governo tivesse atendido a esta preocupação e tivesse criado, portanto, os 
CME com as competências que estão referidas na lei (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, EPCM 1, p. 307) 

 
Todos esses procedimentos estão em marcha, digamos assim, e, do meu ponto de vista, o papel do 
CME, que é um papel fundamental, de dar as grandes linhas orientadoras da política educativa do 
concelho, até para o próprio executivo municipal, não se tem conseguido atingir esse objectivo, 
não tem havido condições práticas para se atingir esse objectivo (cf. Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia do Cartaxo, EVE1, p. 392). 
 
Essa pergunta é um pouco difícil de responder. Porque é que as pessoas participam pouco ou 
porque é que não acreditam na eficácia dum Conselho deste género. Para já é um Conselho, é para 
a aconselhar, para tomar posição, mas nunca para executar (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia 
de Coruche, EPCM5, p. 550). 
 
Para mim, desde 2003 até hoje, o Conselho Municipal faz-me lembrar as comissões instaladoras: 

andaram aqui a tentar instalar uma coisa e agora com todas estas mudanças, com competências 
delegadas nas câmaras, com transferências assumidas não acompanharam todas estas alterações. 
Torna-se necessário rever o seu conteúdo, o modo e a forma como actua e sobretudo algo muito 
importante: que seja vinculativo (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 
645). 
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2.3 Modos de funcionamento  
 

Das diferentes engenharias organizacionais e funcionais dos CME retemos os 

modos de funcionamento destas entidades ao longo de dois mandatos, de 2003 a 2005 e 

de 2005 a 2008; identificamos as suas semelhanças e as suas dissemelhanças que nos 

permitem agora avançar para o seu estudo comparativo, não entre si, mas relativamente 

ao instrumento de regulação – o Decreto-Lei n.º 7/2003 e ao regimento122, entendido 

como um instrumento interno de regulação (da aplicação do Decreto-Lei n.º 7/2003). 

Neste exercício de análise elegem-se seis subcategorias123: número e periodicidade das 

reuniões; modos de presidir e de orientar o conselho; assiduidade e participação dos 

representantes e dos convidados; sistemas de representatividade; modos de intervenção 

dos grupos de trabalho; agendas das reuniões dos CME. 

 

Os diferentes modos de funcionamento dos CME manifestam a dependência do 

caminho, as heranças legadas pelos CLE (recuperadas em muitas das suas tomadas de 

posição presentes) revelam a instrumentação da acção pública, os problemas colocados 

pelas escolhas dos actores implicados nos processos, os conflitos e os consensos daí 

gerados fazem transparecer as opções políticas das autarquias no investimento de modo 

diverso nos seus CME: tudo isto significa as formas como em cada município se gerem 

as complexas relações entre a Administração Central, a Administração Local e a Escola 

e se vive a descentralização educativa.  

 

Começo a nossa conversa por lhe dizer que não somos um grande exemplo a esse nível, de 
funcionamento do CME, por força das circunstâncias próprias do Concelho. Havendo um único 
agrupamento, há coisas que acabam por não se formalizar, que acabam por não ficar registadas. 
Em termos de procedimento, o que se faz diariamente não fica registado. Não temos alterado esse 
procedimento e erradamente. Nós deveríamos reunir o Conselho, por uma simples razão: ainda 
agora venho das escolas, falei com as professoras, com as educadoras, fazemos reuniões para 
avaliação das actividades, ainda ontem houve um Conselho Transitório, reunião com os pais por 
causa das AEC (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, EPCM8, p. 137).  

 

                                                 
122 No capítulo III (p. 116) a propósito dos CLE introduzimos a ideia de que os seus regimentos são 
instrumentos secundários na medida em que resultam das leituras territoriais da política, dos processos de 
apropriação do instrumento de acção pública. No contexto dos CME mobilizamos a mesma perspectiva e 
estabelecemos a interface entre o instrumento de acção pública – Decreto-Lei n.º 7/2003 – e o 
instrumento secundário – o regimento, considerando-o um instrumento interno de regulação. 
 
123 Convém referir que a categoria de análise – Modos de funcionamento dos CME – está dividida em 
treze subcategorias (cf. Anexo II, 8. Grelha de categorização de análise do acervo documental). A eleição 
de seis subcategorias significa o congregar da abordagem das treze subcategorias, nas seis enunciadas. 
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Tudo depende muito mais do modelo de funcionamento que nós conseguirmos concretizar, porque 
a motivação tem muitas vezes a ver com, com os interesses da discussão e da participação. 
Permita-se-me a expressão, se é mais uma “seca” que nos vão dar, saímos de lá sem termos 
resolvido nada, frustrados por não termos conseguido tirar conclusões úteis. Eu creio que é por aí 
que nós vamos ter que continuar (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, 
EPCM1, pp. 311- 312).  

 
Portanto, a sensação que me dá é que o CME existe, tem um papel importante, mas esse papel 
efectivamente não é assumido por parte dos diferentes parceiros. Parece-me que só poderemos 
começar a trabalhar nos CME com verdadeiro afinco quando todos estes processos tiverem 
estabilizado, quando o nosso sistema educativo atingir uma fase de maturidade que lhe permita 
começar a olhar para si próprio, de facto, com uma perspectiva de médio e longo prazo (cf. Anexo 
I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, EVE1, p. 392).  
 
Em sua opinião, não estavam instituídas as rotinas deste órgão de política educativa local, mesmo 
quando foi necessário reunirem-se para se elaborar a Carta Educativa tinha havido uma fraca 
presença dos conselheiros (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, Notas de 
campo do CME de Coruche, p. 560). 
 
É um funcionamento regular, nada de novo, nada de inovador. É um órgão que sobrevive pela 
legalidade. Existe porque a legalidade o impõe. Existe muito mais pelo modelo do que pela sua 
forma e pelo seu conteúdo (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 
647). 
 
Temos as coisas muito bem organizadas e não vamos ao Conselho Municipal de Educação sem 
termos discutido anteriormente com os executivos, com os pais. São questões mais melindrosas. Já 
antes tivemos reuniões em que trocámos opiniões e em que discutimos o assunto com vários 
parceiros (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, EVE2, p. 778) 
 
Notava que nos Conselhos Municipais de Educação raramente havia intervenções. No conselho as 
pessoas estavam muito mais fechadas. Não direi envergonhadas, mas com mais dificuldade de se 
pronunciarem de viva voz, darem a sua opinião. Por isso é que eu acho que é preferível 
parcelarmos as reuniões para que as pessoas se conheçam (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Salvaterra de Magos, EPCM4, p. 858). 

 
Eu não sei como é nos outros conselhos, mas há um problema no CME, os aspectos mais 
estratégicos da educação são colocados de lado, o que aqui é discutido são os problemas pontuais, 
imediatistas; às vezes há um esforço para colocar problemas de longa duração, mas sou eu sempre 
que os coloco (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, EPCM3, p. 980). 
 

 2.3.1 Número e periodicidade das reuniões  

Começamos por dar uma visão geral das reuniões dos CME no período de 5 anos, 

entre 2002 e 2008: número de reuniões por ano lectivo e por mandato124 Observe-se o 

quadro seguinte125: 

 

                                                 
124 Quando falamos do período central da investigação, referimo-nos ao período de cerca de 5 anos que 
medeia 2003 e 2008. No entanto, quando se fala de anos lectivos, e no caso específico do CME de 
Benavente, referimo-nos a seis anos lectivos, já que este conselho começa o seu funcionamento ainda em 
2002/2003. Consultar a este propósito a monografia de Benavente (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia 
de Benavente, Breve monografia do CLE/CME de Benavente, p. 248). 
 
125 Convém referir que o Decreto-Lei n.º 7/2003 e os regimentos estabelecem o n.º de reuniões ordinárias 
do CME por ano lectivo: uma no início do ano lectivo e outra no final de cada período escolar, o que 
perfaz o total de quatro reuniões.  
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Quadro 4.3 
Número de reuniões dos CME por ano lectivo 
 

 
Fontes: Actas dos seguintes CME: Almeirim; Alpiarça; Azambuja; Benavente; Cartaxo; Chamusca; 
Coruche; Golegã; Rio Maior; Salvaterra de Magos e Santarém (cf. Anexo I, Dossiês dos 11 CLE/CME da 
AMLT/CULT: Checklist do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, p. 33; Checklist do CLE/CME da 
Autarquia de Alpiarça, p.107; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, p. 183; Checklist do 
CLE/CME da Autarquia de Benavente, p. 266; Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, p. 352; 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, p. 433; Checklist do CLE/CME da Autarquia de 
Coruche, p. 515; Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã, p. 593; Checklist do CLE/CME da 
Autarquia de Rio Maior, p. 692; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, p. 821; 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Santarém, p. 905. 
 
 

A leitura vertical por CME dá-nos a perspectiva quantitativa da regularidade do 

funcionamento, significativa do interesse e da motivação dos actores autárquicos e 

locais em manterem viva e activa uma entidade desta natureza. O número de reuniões 

está muito abaixo da média estabelecida pelo quadro legal (4 reuniões por ano lectivo) e 

é muito variável ao longo dos anos. Nenhuma autarquia atinge o valor médio espectável 

de reuniões (traduzível pelo produto entre o número de reuniões obrigatórias por ano 

lectivo e o número de anos correspondentes aos mandatos). 

 

Percebemos a diferença existente entre o primeiro mandato (ano lectivo de 

2002/2003 a 2004/2005) e o segundo mandato (ano lectivo de 2005/2006 a 2007/2008): 

todos se reúnem na primeira fase de implantação e organização dos CME, de elaboração 

dos regimentos internos e de construção e aprovação das cartas educativas; no segundo 

mandato, findo este último processo, nem todos mantém a mesma regularidade, 

especialmente os CME de Alpiarça, de Coruche e de Salvaterra de Magos. Em termos 

comparativos, o número total de reuniões é um dos indicadores do dinamismo de cada 
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CME, do interesse de todos os intervenientes, mas especialmente das autarquias em nele 

investirem, prestando-lhe apoio logístico, convocando as reuniões, propondo uma 

agenda para a discussão, presidindo e orientando os trabalhos. Tanto assim é que nas 

reuniões tidas ao longo dos dois mandatos, tanto ordinárias126 como extraordinárias127, 

todas elas são convocadas pelos presidentes de câmara e sem qualquer iniciativa 

institucional dos vários representantes.  

 

A responsabilidade directa das autarquias no funcionamento dos CME é exercida 

em diferentes graus: pelos seus presidentes, pelos vereadores da educação, pelos chefes 

de divisão do sector educativo e por outros técnicos. O empenho e o modo como 

estruturam este sector, como o implicam na organização e no apoio logístico às reuniões 

dos CME, como valorizam e mobilizam os seus conhecimentos técnicos e científicos, 

como intervêm directamente nas reuniões fazem a diferença entre os vários CME: entre 

um que não se reúne ao longo de três anos lectivos, como o de Alpiarça128, a outros, 

como os de Azambuja, de Rio Maior e de Benavente, que se reúnem no mesmo período 

de tempo, respectivamente, dez, oito e sete vezes129, há grandes diferenças: 

 

Tudo isto aqui é gerido com pouquíssimas pessoas, no imediato. A nossa relação é cara a cara com 
as pessoas e não temos meios. Nestes anos quem trabalhou na educação? Eu e outra pessoa. À 
medida que aumentámos as competências, eu me culpabilizo porque deveria ter exigido que a 
minha equipa fosse aumentada em número e qualidade, com técnicos, pessoas que eu preciso para 
trabalhar, mas fui sempre eu que procurei responder a tudo e dar o meu melhor, no fundo, assim 
como as pessoas que trabalham comigo. (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Alpiarça, EPCM8, p. 143). 
 
Eu trouxe de Lisboa um técnico que é o chefe de divisão de educação: uma pessoa que sabe 
imenso de educação, o... Isso facilitou também muito todo esse tipo de perspectiva. Também tem 
que ver com as características das pessoas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Azambuja, EPCM2, p. 230).  

 

                                                 
126 As reuniões ordinárias estão previstas para o início do ano lectivo e no final de cada período escolar e 
são convocadas pelo presidente da câmara (cf. Anexo II, 11. Inventário da Legislação / Protocolos / 
Pareceres, Regimento-tipo do Conselho Municipal de Educação – ANMP, art.º 9.º, art.º 10.º). O valor 
médio espectável de reuniões ordinárias é de quatro. 
 
127 As reuniões extraordinárias do CME podem ser convocadas pelo presidente da câmara ou por 
iniciativa de dois terços dos representantes (cf. Anexo II, 11. Inventário da Legislação / Protocolos / 
Pareceres, Regimento-tipo do Conselho Municipal de Educação – ANMP, art.º 9.º, art.º 10.º). 
 
128 Dá-se o exemplo de Alpiarça, mas poder-se-ia evocar os exemplos de Salvaterra de Magos e de 
Coruche, que em igual período de tempo se reúnem, respectivamente, uma e duas vezes. 
 
129 Dão-se estes exemplos mas poder-se-ia referir o de Almeirim, que no mesmo período de tempo se 
reúne oito vezes, o da Chamusca e o de Santarém, sete vezes, o da Golegã, seis vezes, e o do Cartaxo, 
cinco vezes. 
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Há CME que estão instalados e não funcionam, exactamente porque não existe vontade por parte 
de quem tem a responsabilidade de preparar as suas reuniões. A nosso ver, quem dirige deve 
estabelecer com o CME um calendário de reuniões, bem como preparar as ordens de trabalhos dos 
CME. Não o fazendo, sabemos bem o que é a agenda de um presidente da câmara, se não agendar, 
ou se o vereador que o substitui não agendar as reuniões, há sempre depois algo que surge, e que 
tem que ser feito e que é prioritário, ficando para trás o funcionamento deste órgão. Acho que de 
facto foi pena que na legislação não tivesse ficado a obrigatoriedade de reunir pelo menos tantas 
vezes por ano (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 318).  
 
O Sr. Vereador passou a esclarecer que a presença de funcionários da câmara municipal nas 
reuniões do Conselho se justifica pela necessidade de os mesmos prestarem apoio logístico 
e administrativo, tal como o previsto no diploma que regulamenta este órgão (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME 
de Rio Maior, ACME69, p. 1). 

 
 

 2.3.2 Modos de presidir e orientar  

Os modos de presidir e de orientar os CME por parte dos presidentes de câmara, 

ou de quem os substitua, são factores a ter em conta no estudo do funcionamento destas 

onze entidades130. Os perfis pessoais e profissionais dos autarcas131 e as suas 

perspectivas de intervenção política e cívica têm impacto na vida dos CME132. Esse 

impacto é bem visível nos seguintes aspectos: ao assumirem a liderança do conselho e, 

cumulativamente, o pelouro da educação133; na atenção especial para com a atribuição 

deste pelouro134; ao intervirem em processos negociais tanto à escala nacional135 como 

                                                 
130 As monografias dão-nos conta dos diferentes regimes de funcionamento e dos diversos modos de 
presidir e de orientar os CME, através de descrições pormenorizadas do dia-a-dia de cada entidade ao 
longo dos dois mandatos, da regularidade das reuniões do CME e da assiduidade dos seus membros, das 
intervenções, das agendas em discussão, dos grupos de trabalho e da circulação da informação. 
 
131 Nas monografias temos acesso a estas informações, muitas delas relatadas na 1.ª pessoa, recolhidas das 
entrevistas aos presidentes das câmaras e aos vereadores do pelouro da educação.  
 
132 Poder-se-ão invocar as palavras dos presidentes das câmaras de Benavente, da Azambuja, da Golegã e 
de Santarém para ilustrar a importância e o impacto que as perspectivas de intervenção política e cívica 
destes autarcas têm na forma como gerem as suas autarquias e orientam os seus CME. Apercebemo-nos 
das diferentes perspectivas de intervenção educativa e principalmente percebemos os diferentes graus de 
envolvimento dos autarcas nos processos de transferência de competências para as autarquias. Consultar 
as entrevistas integradas nos respectivos dossiês (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME das onze Autarquias 
da ANML/CULT, pp.1-999). 
 
133 O Presidente da Câmara da Golegã assume nos dois mandatos o pelouro da educação; os Presidentes 
das Câmaras de Benavente e de Santarém chamam a si esta responsabilidade, no segundo mandato. Estas 
três situações fazem a diferença relativamente a outras, pelo domínio que estes presidentes têm do sector 
educativo e pelo impacto que esse conhecimento informado tem nos modos como presidem e orientam os 
CME. 
 
134 Nota-se a preocupação generalizada de entregar o pelouro da educação a alguém que tenha alguma 
proximidade com as estruturas educativas.  
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regional136; quando investem na estruturação137 do sector da educação; na selecção de 

técnicos com formação especializada138; ao incentivarem e mobilizarem todos os 

intervenientes do CME no sentido da participação activa139; ao questionarem o 

representante da DREL sobre o cumprimento das suas obrigações técnicas e políticas140; 

quando gerem os conflitos e procuram os consensos141; ao questionarem o 

funcionamento e o sistema de representatividade142; quando perspectivam o espaço de 

intervenção das autarquias no âmbito do sistema educativo143; ao ultrapassarem a 

dimensão táctica e operativa do CME na gestão do dia-a-dia da relação autarquia / 

escolas, legitimando as suas tomadas de decisão e avançando para uma dimensão 

estratégica e reflexiva de pensar, perspectivar e enquadrar a política educativa municipal 

                                                                                                                                               
135 Referimo-nos ao Presidente da Câmara de Benavente e à sua intervenção no processo negocial ME / 
ANMP. 
 
136 Referimo-nos ao Presidente da Câmara de Almeirim e à sua intervenção como presidente da CULT. 
 
137 Um dos aspectos observados neste estudo refere-se à implicação e ao impacto que os sectores 
educativos das autarquias têm no regular funcionamento dos seus CME. Dito de outro modo, existe uma 
relação directa entre a organização e a eficiência do sector educativo autárquico e a regularidade e 
eficácia de funcionamento dos CME.  
 
138 Ainda na linha da nota anterior, destaca-se o investimento notório que muitos dos autarcas fazem do 
seu sector educativo: chamam a si técnicos de formação superior, das áreas da Psicologia Educacional e 
das Ciências da Educação, entre outras; entregam-lhes a responsabilidade de reorganização do sector e a 
dinamização relação autarquia / escolas; responsabilizam-nos pelo apoio logístico ao CME, pela 
preparação das reuniões e dos materiais. Esses técnicos, principalmente os chefes de divisão, participam 
nos conselhos dando conta do trabalho feito pelas autarquias e esclarecendo as dúvidas levantadas pelos 
participantes. 
 
139 A intervenção dos presidentes, ou de quem os substitua, no controlo das presenças e no incentivo à 
intervenção dos representantes nos debates são aspectos a ter em conta na regularidade do funcionamento 
dos CME. 
 
140 Referimo-nos à obrigatoriedade do representante da DREL fornecer ao CME «em cada reunião um 
relatório sintético sobre o funcionamento do sistema educativo» (cf. Anexo II, Inventário da Legislação / 
Protocolos / Pareceres, Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, art.º 4.º, ponto 3). 
 
141 Ao lermos as monografias apercebemo-nos das conflitualidades existentes nos espaços educativos 
locais, problemas transpostos para os CME. As discussões em torno da reorganização da rede escolar, 
com a verticalização dos agrupamentos e o fecho das escolas do 1.º ciclo, são exemplos marcantes dos 
conflitos locais resultantes da reconfiguração do Sistema Educativo. Nestes casos, como em outros, os 
presidentes servem de mediadores na procura de consensos. 
 
142 Embora haja opiniões diversas sobre o regime de funcionamento e de representatividade, todos os 
autarcas entrevistados questionam de uma forma ou de outra o normativo que regula os CME. A maioria 
é muito crítica relativamente aos objectivos e competências destas entidades, à sua função de órgãos 
consultivos e também criticam o seu regime de representatividade. 
 
143 Referimo-nos, fundamentalmente, à perspectiva territorial da intervenção educativa municipal, no 
sentido do Plano Director Municipal para a Educação. 
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num contexto mais vasto, o contexto das políticas de descentralização, de 

desconcentração e de autonomia da escola144. 

 

Por ser o próprio presidente a encabeçar o Conselho Municipal de Educação e a promover todo o 
tipo de situações, desde um pequeno encontro a um WorkShop, um seminário, dos ateliers aos 
cursos… penso que faz parte, como em todas as áreas em que o presidente toma conta da 
ocorrência, faz parte do municipalismo português e da pessoa do presidente. E por ser sensível a 
esse pelouro, talvez seja uma causa e uma consequência dessa actualidade do nosso Concelho. Não 
me fica bem dizer isso, mas porque sou sensível a ele. Não é que um vereador ou vereadora não 
tivesse uma acção similar, mas transportar para o presidente esse pelouro, essas acções, tem um 
efeito eco maior (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 643). 

 
É muito difícil. Quem lidera é quem preside. É a autarquia que lidera e normalmente temos o 
trabalho de casa muito bem feito (não posso dizer as coisas assim!) (cf. Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Rio Maior, EVE2, p. 778). 
  
É muito preocupante, e também faz muita diferença, a forma como se organiza os próprios 
sectores, os responsáveis, a mobilização de todos os intervenientes. É uma actividade de definição 
de estratégias, de supervisão, de apontar caminhos (cf. Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Azambuja, EPCM2, p. 231). 

 
[Presidente] … Manifestou ainda que seria do seu agrado que os próximos Conselhos Municipais 
de Educação, que terão a periodicidade entendida por todos (trimestral, por exemplo), pudessem 
ter sempre um assunto especifico para discussão, deixando de ser tão generalistas, e passando a ser 
discutidos temas como a segurança nas escolas, saúde escolar e outros assuntos (cf. Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário do acervo documental de Benavente, ACME31, 
p.18). 
 
 
Não! O CME precisava de ter outra estrutura, uma estrutura de maior proximidade com a escola, 
quando eu digo isto é de uma forma continuada, a esmagadora maioria das pessoas que vêm ao 
CME vêm porque o presidente agendou uma reunião e têm que vir cá (cf. Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Santarém, EPCM3, p. 984). 

 
 

2.3.3 Assiduidade e participação dos representantes e convidados  

 
Para além da responsabilidade directa das autarquias em porem a funcionar e 

dinamizarem os seus CME acresce a obrigação política e cívica dos respectivos 

representantes e convidados em participarem e intervirem nas sessões e em servirem de 

elo de comunicação entre cada CME e as entidades nele representadas. As abordagens 

quantitativas da regularidade e da assiduidade nos CME, assim como das intervenções 

de todos os intervenientes, transpostas para os quadros existentes nas respectivas 

                                                 
144 As perspectivas políticas e cívicas dos presidentes das câmaras e o modo como encaram o espaço da 
acção pública reflectem-se nas formas como equacionam a intervenção política dos CME. Alguns 
autarcas vêem esta entidade como um espaço de legitimação das suas tomadas de decisão no campo 
educativo, valorizando a sua dimensão táctica e operativa; outros vão mais além e avançam para uma 
dimensão estratégica e reflexiva, considerando esta entidade de regulação como um espaço de produção 
de conhecimento que deveria ser capaz de lançar directrizes orientadoras da política educativa municipal.  
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monografias145, fornecem-nos elementos de análise para percebermos os diferentes 

modos de funcionamento. Importa referir que cada quadro, tanto o das Presenças / 

ausências dos representantes / convidados / especialistas no CME146 como o das 

Intervenções dos representantes / convidados / especialistas no CME147 se reportam ao 

universo de cada espaço local; são contextos diferentes com sentido próprio; revelam-se 

únicos148; fornecem-nos informações sobre o funcionamento de cada um dos CME, 

indispensáveis para o entendimento das suas diferentes configurações. As 

particularidades e a multiplicidade de informações quantitativas dificultam a 

sistematização dos dados num só quadro comparativo149; opta-se por avançar para a 

análise qualitativa e interpretativa das semelhanças e dissemelhanças de funcionamento 

dos CME; parte-se do particular para o geral, servindo-nos para tal do exemplo de 

Santarém; utiliza-se a mesma estratégia analítica nos outros conselhos para se chegar à 

dimensão geral e nacional dos funcionamentos dos CME. Observem-se os quadros 

seguintes: 

 

                                                 
145 Consultar a este propósito cada monografia dos CLE/CME; identificam-se as páginas onde se 
encontram o quadro Presenças / ausências dos representantes / convidados / especialistas no CME e o 
quadro Intervenções dos representantes / convidados / especialistas no CME: (cf. Anexo I, Dossiês dos 11 
CLE/CME da AMLT/CULT: Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, p. 13, p. 18; 
Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, p. 91, p. 95; Breve monografia do CLE/CME 
da Autarquia de Azambuja, p.165, p. 169; Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de Benavente, p. 
248, p. 251; Breve monografia do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, p. 333, p. 337; Breve monografia 
do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, p. 415, p. 420; Breve monografia do CLE/CME da Autarquia 
de Coruche, p. 496, p. 501; Breve monografia do CLE/CME da Autarquia da Golegã, p. 574, p. 578; 
Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, p. 670, p. 676; Breve monografia do 
CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, p. 805, p. 809; Breve monografia do CLE/CME da 
Autarquia de Santarém, p. 884, p. 889). 
 
146 Este quadro, existente em todas as monografias, procura sistematizar as informações decorrentes da 
leitura e análise das actas de cada CME relativas ao período em estudo (de 2003 a 2008). Estes dados 
quantitativos são apresentados a partir dos seguintes itens: período estudado (em mandatos autárquicos e 
por anos lectivos); número de reuniões por ano lectivo; presenças / ausências dos representantes, dos 
técnicos da autarquia, dos convidados, dos especialistas convidados nas reuniões do CME. 
 
147 Este quadro complementa o anterior pelo facto de fornecer um novo elemento de análise: a 
contabilização das intervenções de todos os intervenientes, referenciadas sempre que cada membro toma / 
retoma a palavra ao longo das sessões de cada CME. 
 
148 Se consultarmos estes quadros em cada uma das monografias, percebemos o significado destas 
palavras: são únicos pelo facto de reportarem as particularidades de cada CME; por darem a conhecer os 
intervenientes, que variam consoante o conselho; por fornecerem informações sobre a assiduidade e as 
intervenções de cada um desses intervenientes, também elas diferentes e particulares. 
 
149 Sempre que é possível a gestão da informação, opta-se por apresentar quadros sistematizadores dos 
dados dos onze CME. Neste caso, a quantidade de informação inviabiliza esta metodologia: não se 
vislumbra qualquer interesse num só quadro que congrega tanta informação e de tão difícil leitura. 
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Quadro 4.4 

Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME de Santarém – 2003/2004 a 
2007/2008 

 
Fontes: Actas do CME de Santarém, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo do CME de Santarém (cf. 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de 
Santarém, Quadro 11.1, p. 884). 

 

Este exercício comparativo destina-se a estabelecer a interface entre a assiduidade 

e a participação de cada um dos participantes nas reuniões do CME de Santarém150, ao 

longo de cinco anos lectivos que pertencem a dois mandatos autárquicos: permite-nos 

identificar os intervenientes, determinar as suas presenças e as suas ausências por 

reunião e por mandato e quantificar as suas intervenções nas inúmeras discussões tidas 

no conselho. Aplica-se a mesma abordagem analítica aos restantes CME151. A 

apresentação destes quadros (meros exemplos) ganha sentido por materializarem a 

abordagem comparativa que é feita entre a matriz organizacional e funcional do 

normativo, dos regimentos internos e as configurações dos CME. Além disso ajudam-

nos a contextualizar as interpretações que se vão fazendo. 

                                                 
150 A selecção do CME de Santarém é intencional pelo facto de se tratar de um conselho cuja composição 
não só inclui todos os representantes enunciados pelo Decreto-Lei n.º 7/2003 como se alarga aos técnicos 
da autarquia, às direcções das escolas e a outros convidados. 
 
151 Em cada uma das monografias temos acesso a estes quadros e à análise interpretativa que lhes 
corresponde. Todas as monografias seguem o mesmo formato: apresentação dos quadros referentes à 
assiduidade e às intervenções de todos os membros no CME; análise interpretativa de cada um dos casos.  
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Quadro 4.5 

Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME de Santarém – 2003/2004 a 
2007/2008 

 
Fontes: Actas do CME de Santarém, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo do CME de Santarém (cf. 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de 
Santarém, Quadro 11.4, p. 889). 
 

A leitura horizontal e vertical dos quadros referentes à assiduidade e às 

intervenções dos membros dos CME152 permitem-nos referenciar os seguintes aspectos: 

as diferenças existentes entre o 1.º e o 2.º mandatos no que toca às mudanças das 

equipas autárquicas153, às correspondentes alterações da presidência e/ou da vereação e 

aos impactos que essas substituições têm na linha de política educativa municipal; as 

presenças e as intervenções das equipas autárquicas154 protagonizadas pelos presidentes 

das câmaras155 e/ou pelos vereadores da educação156 na orientação dos debates, na 

                                                 
152 Falamos de todos os quadros referentes à assiduidade e às intervenções nos CME integrados nas 
respectivas monografias. 
 
153 Estas mudanças ocorrem nos CME de Alpiarça, do Cartaxo e de Santarém. 
 
154 Os presidentes das assembleias municipais e os representantes das juntas de freguesia estão integrados 
nestas equipas e nem sempre primam pela assiduidade; quando presentes nem sempre intervêm.  
 
155 Nos CME de Almeirim, de Alpiarça, de Benavente, de Coruche e da Golegã são os presidentes da 
câmara que presidem às reuniões. 
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gestão dos conflitos, na procura de consensos, na legitimação de tomadas de posição da 

autarquia, na definição estratégica da política educativa municipal.  

 

Também nos permitem identificar as flutuações na assiduidade e nas intervenções 

do representante da DREL (representação que foi entregue no 1.º mandato de uma 

forma ambígua157 a um docente da área geográfica de cada CME158, e que no 2.º 

mandato foi exercida pelo Coordenador da Área Educativa/Coordenador da Equipa de 

Apoio às Escolas), feitas na perspectiva política da defesa das intervenções do 

Ministério da Educação. Dão-nos informações das presenças continuadas e das 

participações diferenciadas dos representantes dos docentes dos três níveis de ensino 

público, consoante as abordagens que fazem da área que representam, as perspectivas 

que têm da interligação entre os ciclos e os níveis, a relação que conseguem estabelecer 

com os seus representados e com as direcções das escolas; da assiduidade e das 

participações dos representantes das instituições de ensino superior público, nem 

sempre motivados para as discussões sobre o dia-a-dia das escolas destes níveis de 

ensino, assim como às dos representantes das instituições privadas, do pré-escolar ao 

superior, na defesa da liberdade e do espaço privado de educação.  

 

Temos também referências da diferença existente entre os representantes dos pais 

muito assíduos e interventivos, especialmente críticos relativamente ao funcionamento 

das instituições do pré-escolar e do 1.º ciclo, e outros irregularmente participativos; da 

ausência dos representantes das associações de estudantes em alguns CME159 e a sua 

                                                                                                                                               
156 Nos CME de Azambuja, do Cartaxo, da Chamusca, de Rio Maior, de Salvaterra de Magos e de 
Santarém são os vereadores que presidem às reuniões; as presenças pontuais dos presidentes dão-se em 
momentos fulcrais de tomada de decisão, como sejam as discussões finais das cartas educativas e a 
formulação dos pareceres dos CME, as verticalizações dos agrupamentos de escolas ou a construção dos 
centros escolares. 
 
157 Quando se fala de ambiguidade na atribuição da representação da DREL a um docente da área 
geográfica de cada CME, referimo-nos à falta de clareza e à indefinição com que o Ministério da 
Educação procede às nomeações. Não se conhecem os critérios de selecção dos representantes da DREL, 
embora se refira que as escolhas tiveram que ver com a proximidade política relativamente ao governo de 
então.  
 
158 No 1.º mandato, e nos dez CME pertencentes ao distrito de Santarém, a representação da DREL está 
entregue a docentes de cada um dos concelhos; na Azambuja, pertencente ao distrito de Lisboa, esta 
representação é exercida por um técnico da DREL. 
 
159 Os representantes das associações de estudantes não participam em qualquer reunião dos CME de 
Alpiarça, de Benavente, do Cartaxo e da Chamusca. 
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presença esporádica noutros160; da presença flutuante e a irregular participação da 

generalidade dos representantes dos subsistemas (saúde, segurança social, emprego e 

formação profissional, juventude e desportos e segurança), só quebrada pela importante 

intervenção de alguns elementos ligados às escolas por projectos de intervenção nas 

áreas da saúde, da segurança social, do emprego e formação profissional e da segurança, 

ou por proximidade pessoal e/ou profissional161. 

 

Para além dos elementos referenciados nos regimentos internos, os CME contam 

com as presenças dos técnicos da autarquia e com múltiplos convidados. Os chefes de 

divisão, os técnicos dos serviços sociais e de outros sectores da autarquia são 

convocados para assessorarem os presidentes ou os vereadores; na maioria dos casos 

têm uma intervenção marcante na divulgação das propostas de preparação / balanços de 

cada ano lectivo ou período escolar, nas quais se integram o plano de acção 

socioeducativa e as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), assim como 

outras intervenções autárquicas no campo social, educativo e cultural. Os convidados 

mais assíduos e interventivos são os presidentes/vice-presidentes dos agrupamentos de 

escolas e das escolas secundárias, principalmente os que acumulam as funções162 de 

representantes destas instituições e dos docentes de um dado nível de ensino163 ─ 

Educação Pré-Escolar, Ensino Básico, Ensino Secundário; em alguns CME, como os do 

Cartaxo, da Chamusca e da Golegã164, esta dupla representatividade não se efectiva e 

                                                 
160 Os representantes das associações de estudantes participam pontualmente nos CME de Azambuja, de 
Almeirim, de Coruche, da Golegã, de Rio Maior, de Salvaterra de Magos e de Santarém.  
 
161 Argumenta-se que os representantes dos subsistemas são os elementos menos interventivos nos CME, 
e que as excepções resultam mais dos envolvimentos pessoais e/ou profissionais com as escolas e 
agrupamentos de escolas do que da intervenção das entidades representadas. 
 
162 Para termos a dimensão exacta desta dupla representatividade existente nos CME de Almeirim, de 
Alpiarça, de Azambuja, de Benavente, de Coruche, de Rio Maior e de Salvaterra de Magos, devemos 
consultar os respectivos quadros de presenças dos representantes / convidados / especialistas, que se 
encontram integrados nas monografias (Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da CULT: Breve 
monografia do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, p. 13; Breve monografia do CLE/CME da 
Autarquia de Alpiarça, p. 91; Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, p. 165; Breve 
monografia do CLE/CME da Autarquia de Benavente, p. 248; Breve monografia do CLE/CME da 
Autarquia de Coruche, p. 496; Breve monografia do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, p. 670; Breve 
monografia do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, p. 805). 
 
163 A título de exemplo, consulte-se os quadros 4.4 e 4.5 referentes ao CME de Santarém: as direcções das 
escolas secundárias e dos agrupamentos de escolas exercem esta dupla representação, pelo período de um 
ano e em sistema de rotatividade. 
 
164 Consultar a este propósito os respectivos quadros integrados nas monografias (Anexo I, Dossiês dos 
onze CLE/CME da CULT: Breve monografia do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, p. 415; Breve 
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vemos a par dos representantes dos docentes quem os elege ou os nomeia. Estes 

representantes debatem os temas em agenda, propõem novas discussões, questionam o 

representante da DREL sobre as políticas educativas, apresentam e defendem os seus 

projectos educativos, procuram parcerias, defendem a sua escola ou agrupamento, 

deixam espaço para a negociação entre a autarquia, as escolas e a DREL.  

 

Sempre que as agendas o determinam, os CME contam com a participação de 

outros elementos convidados pelos presidentes e/ou pelos vereadores da educação: os 

responsáveis pelas empresas de transportes escolares (quando se trata de acertar e 

avaliar a prestação destes serviços e negociar com as direcções das escolas os planos de 

transportes escolares165); as direcções dos serviços da Santa Casa da Misericórdia 

(quando se discute as suas intervenções como IPSS ou o alargamento da oferta privada 

de educação166); os representantes do Centro Protocolar da Justiça; os representantes da 

Organização Local de Educação e Formação de Adultos (OLEFA) (quando os temas 

convergem na discussão da formação profissional e da educação de adultos167); um 

membro da CPCJ (quando se inicia o processo de construção do Projecto Educativo 

Municipal168); os especialistas convidados, como os dois técnicos do Centro de Estudos 

e Desenvolvimento Regional (CEDRU)169 (a empresa responsável pela elaboração das 

cartas educativas dos onze CME da CULT) intervenientes no diagnóstico, no projecto e 

na aprovação destes documentos ao longo do 1.º mandato e ainda no início do 2.º 

mandato (correspondendo ao ano lectivo de 2005/2006). 

                                                                                                                                               
monografia do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, p. 415; Breve monografia do CLE/CME da 
Autarquia da Golegã, p. 574). 
 
165 Acontece nos CME de Benavente, da Chamusca e de Rio Maior, no início e no final de cada ano 
lectivo. 
 
166 Acontece nos CME de Almeirim e da Chamusca. 
 
167Referimo-nos à presença de um elemento do Centro Protocolar da Justiça de Alcoentre no CME de 
Azambuja, quando se trata de definir a política de formação profissional para o Concelho de Azambuja e 
regular as ofertas formativas de RVCC nas várias instituições; mas também à presença de um elemento da 
OLEFA nos CME do Cartaxo e da Golegã, quando os CME discutem a formação de adultos. 
 
168 Referimo-nos ao caso do CME de Rio Maior. 
 
169 Não nos podemos esquecer que a adjudicação dos serviços do CEDRU resulta da estratégia de 
economia de escala decidida pelos onze CME na associação que os representa, a CULT. 
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 2.3.4 Sistemas de representatividade  

As questões da assiduidade e da participação remetem-nos para a intervenção 

directa dos conselheiros e dos convidados, para a relação estabelecida entre 

representantes e entidades representadas. A operacionalidade dos conselhos, na múltipla 

perspectiva da coordenação, da consulta, da comunicação e da discussão, depende do 

sistema de representatividade nos seguintes aspectos: a definição dos conceitos de 

representante e de representado; a forma como se traçam os perfis dos representantes e 

se reconhecem os seus saberes; o processo da eleição/nomeação dos representantes; a 

avaliação do seu desempenho como representantes; a efectivação da representatividade 

das escolas. A composição definida pelo instrumento legislativo e pelos regimentos 

internos introduz lógicas de representatividade desconhecidas dos anteriores CLE. Não 

há nada de novo na representação directa da administração local, protagonizada pelo 

presidente da câmara, pelo presidente da assembleia municipal e pelo vereador da 

educação; nada a acrescentar a propósito da representação dos subsistemas (saúde, 

segurança social, emprego e formação profissional, juventude e desportos e segurança). 

As novidades revelam-se: na representação dos serviços regionais do ME, do director 

regional de educação, ou de quem o substitua, figura ignorada nos anteriores conselhos; 

na representatividade dos docentes dos três níveis de ensino ─ Pré-Escolar, Ensino 

Básico e Ensino Secundário ─ substituindo a anterior representação das escolas. Estas 

novas lógicas de representatividade são parte constituinte dos conteúdos cognitivos e 

normativos propostos pelo instrumento de acção pública e pelos regimentos internos: 

constroem o referencial das relações entre a administração central, a administração local 

e as escolas; perspectivam a intervenção do representante da DREL no sentido de fazer 

a ponte entre o poder central e o poder local, de acompanhar a operacionalização das 

medidas políticas do ME, de supervisionar a transferência de competências para as 

autarquias; invertem a representatividade das escolas, entregando-a aos representantes 

dos docentes dos diferentes níveis de ensino, numa coerência que nos remete para a 

interligação entre ciclos proposta pela orgânica de funcionamento do Sistema Educativo 

em agrupamentos verticais.  

 

No 1.º mandato dos CME a estrutura regional do ME não mostra capacidade de 

resposta logística e política para gerir a presença em todos os conselhos, não entende a 

importância e a abrangência desta intervenção, não reflecte sobre o impacto da 
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nomeação de docentes de cada município para o desempenho desta responsabilidade; no 

2.º mandato nota-se alguma mudança de rumo com a indicação do Coordenador da Área 

Educativa/Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas, não tanto na linha proposta pelo 

normativo170 mas mais na defesa das opções políticas dos serviços centrais e regionais. 

A leitura das actas das inúmeras reuniões dos CME transmite-nos a dimensão da 

ambiguidade e da conflitualidade da representação da DREL, sentida na dificuldade de 

o ME se fazer representar em tantos conselhos, em gerir a relação triangular poder 

central / autarquias / escolas, em se apropriar do referencial cognitivo e normativo do 

instrumento de regulação, em acompanhar os processos de operacionalização das 

medidas políticas implementadas no campo educativo. Dessa leitura entendemos 

também o desconforto, e por vezes a relutância, com que os actores autárquicos e locais 

toleram e aceitam a intervenção desta entidade recém-chegada ao CME171, olhada como 

uma limitação ao livre exercício da intervenção municipal; a dependência do caminho 

deixa marcas indeléveis nos CME, que experienciam formas de representatividade 

diferenciadas. Leiam-se as palavras do Presidente da Câmara de Benavente, do Chefe de 

Divisão da Azambuja, de um representante dos docentes do Ensino Secundário e do 

Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas e estabeleça-se o contraponto entre umas e 

outras: 

 

É por isso que lá está um representante da DREL, que deveria, em cada uma das reuniões prestar 
uma informação que infelizmente nunca está preparado para prestar. Isto diz-nos bem de um 
modelo de funcionamento do ME que não compreendeu ainda a importância que estes órgãos 
podem ter. O Director Regional de Educação não pode ir a todas as reuniões, seguramente, mas 
terá que ter um conjunto de pessoas preparadas para, conhecendo a rede escolar, poderem 
participar nestes órgãos e prestar esta informação. O que é que está previsto, o que é que está a 
funcionar bem, que é que está a funcionar mal, quais são as preocupações, creio que não custa 
nada fazer um relatoriozinho destes e prestar esta informação ao CME (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM 1, p. 310). 
 
Referiu que o facto do CME ter a participação da DRE, como representante do Ministério da 
Educação, constituiu uma limitação do poder local que se reflectiu, segundo o seu ponto de vista, 
numa menor participação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Notas de 
campo do CLE/CME de Azambuja, p. 236).  
 
Relativamente a este assunto [relatório do representante da DREL] a representante do secundário 
considerou-o muito mais urgente uma vez que se deixou de ter o CAE em relação às escolas do 
2.º, do 3.º ciclo e do ensino secundário e o conhecimento da DREL está muito longe do que é a 
realidade local das escolas e do concelho (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME23, p. 6). 

 

                                                 
170 O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 
 
171 Não nos podemos esquecer que os representantes das estruturas regionais do ME não têm assento nos 
CLE. 
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O Dr. … [DREL] informou da obrigatoriedade de os Conselhos Pedagógicos se pronunciarem e da 
necessidade de as escolas irem dando feedback à Administração Central, pelo que considera que 
os aspectos pedagógicos se encontram salvaguardados. Informou também que a tutela faz uma 
avaliação positiva das AEC, bem como dos Planos Nacionais da Leitura e da Matemática (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Azambuja, ACME 20, p. 3). 
 
O Dr. … em representação da DREL, informou que está previsto no despacho da senhora ministra 
da Educação a flexibilidade de horário, podendo, através do agrupamento, ser coordenado com os 
professores titulares e as actividades serem praticadas em horários diferentes, o que poderia 
resolver a situação exposta (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, Inventário 
do acervo documental do CLE/CME do Cartaxo, ACME43, p.2) 
 
O representante da Direcção Regional de Educação … salientou que a introdução do ensino 
profissional na rede pública não pretende substituir as escolas profissionais, mas apenas reduzir o 
abandono escolar dotando os alunos de meios de ocupação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME89, p. 
3).  
 
 
A passagem de um sistema de representatividade das escolas existente nos CLE 

para outro assente na representação dos docentes dos três níveis de ensino público 

introduz uma nova dimensão organizacional e sistémica aos CME. Habituadas a 

fazerem-se representar de uma forma isolada e por si, vêem-se confrontadas com a 

obrigação de encontrarem, em conjunto, estratégias de comunicação entre pares, para 

concretizarem a eleição e/ou nomeação dos representantes dos docentes dos diferentes 

ciclos172. O número de agrupamentos de escolas e de escolas secundárias em cada 

município representa um dos indicadores a ter em conta nesta engenharia. Se nos 

municípios onde existe um só agrupamento, como Alpiarça, a Chamusca e a Golegã, os 

processos de indicação dos representantes saem facilitados, nos restantes concelhos, 

com um número considerável de estabelecimentos de educação pré-escolar, de ensino 

básico e de ensino secundário, a representatividade torna-se mais complexa. Escolhido 

pelos pares ou indicado pelas direcções das escolas, cada um destes elementos tem a 

responsabilidade de ser o porta-voz do nível ou ciclo de ensino respectivo e representar, 

simultaneamente, todos os agrupamentos ou escolas.  

 

A operacionalização deste sistema de representatividade dos docentes é das 

engenharias mais complexas existentes nos CME. As abordagens monográficas dão-nos 

                                                 
172 Convém recordar que a 1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, definida pela Lei n.º 
41/2003, de 22 de Agosto, prevê a eleição destes representantes pelos docentes do respectivo grau de 
ensino (cf. Anexo II, 11. Inventário da Legislação/Protocolos/Pareceres). 
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conta dos equívocos e dos conflitos criados com este sistema: lógicas de acção173 

marcadas pelas estratégias dos actores; dificuldades de interligação e de comunicação 

entre representantes e representados174; existência de representantes sem perfil 

adequado175; acumulação do estatuto de representante dos docentes e da direcção de um 

agrupamento de escolas ou de uma escola secundária176; assunção dos representantes 

como «delegados oficiosos do Conselhos Executivos»; dificuldade de mobilização dos 

saberes em muitas discussões nos conselhos177.  

 

De entre as críticas ao sistema de representatividade dos CME assumidas pelos 

actores autárquicos e locais, as mais marcantes dizem respeito ao conceito de 

representatividade e à perda desta pelas escolas. Estes actores apelam à revisão do 

conceito e à presença das escolas com direito a voto: 

 

O principal problema resultava da perda de representatividade. Como os representantes dos ciclos 
acabavam por não representar todos os agrupamentos, e como se sentiram dificuldades de 
comunicação entre as escolas e a autarquia, houve a necessidade de integrar no CME um 
representante de cada agrupamento, sem direito de voto, mas cuja presença que permitia melhorar 
a comunicação. A partir desse momento todos os agrupamentos escolares passaram a participar 
nas reuniões (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Notas de campo do 
CME de Almeirim, pp. 79-80). 
 
Os presentes foram alertados para o conceito de representante, este deverá representar o concelho 
e não casos particulares (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário 
do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 21, p.1). 
 
Falou-me da preocupação com a representatividade no Conselho e da necessidade de a mesma ser 
repensada. O Centro de Formação de Professores e a Associação de Comércio e Indústria estariam 
presentes como parceiros e cada agrupamento de escolas teria um representante. Inquiridas as 
escolas sobre a melhor forma de exercer esse direito de representação, decidiu-se então que a cada 
agrupamento corresponderia um representante, tendo essa decisão sido ratificada pelas respectivas 

                                                 
173 O conceito de lógicas de acção é usado na acepção que é dada por Sarmento. Pressupõe a capacidade 
de os actores agirem e interagirem, de produzirem juízos autónomos que são “inerentes ao estatuto de 
sujeitos, na dupla acessão do termo: autores das realidades em que vivem e trabalham e sujeit(ad)os aos 
constrangimentos estruturais e sistémicos inerentes à natureza social dessas realidades” (Sarmento, 2000: 
149). E é esse mesmo estatuto duplo da condição dos actores como sujeitos que nos remete para o 
conceito heurístico de lógicas de acção, que “exprimem opções feitas, sob condições, entre sistemas 
simbólicos existentes e disponíveis” e “criações próprias, nascidas das tomadas de posição 
colectivamente assumidas perante os incidentes do quotidiano escolar” (Sarmento, 2000: 149). 
 
174 Referimo-nos à falta de estruturas de interligação e de comunicação entre os representantes dos 
diferentes níveis de ensino e os representados.  
 
175 Referimo-nos aos representantes que assumem posições pessoais e do agrupamento/escola de pertença, 
ignorando os restantes entidades representadas. 
 
176 Ao consultarmos os Quadros das Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas nos 
CME presentes em todas as monografias apercebemo-nos desta acumulação de estatutos. 
 
177 Referimo-nos às críticas que alguns autarcas dirigem aos actores locais, intervenientes nos CME. 
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Assembleias de Escola (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Notas de 
campo, p. 235). 

 
O Dr. … [vereador da educação] sugeriu que fosse enviada ao Ministério da Educação, Conselho 
Nacional de Educação e Comissão de Educação da Assembleia da Republica uma recomendação 
no sentido de rever o tipo de representatividade que os parceiros têm no Conselho Municipal de 
Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, ACME44, p. 4). 
 
É um órgão com muita representatividade, com muitos representantes de diversas entidades e 
organismos e normalmente há uma certa dificuldade em reunir os conselheiros e termos quórum 
para garantir o funcionamento desse Conselho (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Coruche, EPCM5, p. 549). 

 
A sua estrutura deve ser fixa até um determinado número de parceiros. São aqueles que estão mais 
implicados na educação. Mas penso que dois ou três parceiros são alternativos e renovados. Podem 
ser importantes numa dada altura, pela sua função, pela sua actividade, mas no ano seguinte 
podem não ter tanta visibilidade ou a sua acção não ser tão importante. Integrar outras pessoas que 
fazem parte da composição do Conselho Municipal de Educação. Um instrumento para a educação 
local, a rever! (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 646). 
 
Mas também noto que neste Conselho Municipal de Educação não temos a representação de todos 
os que deveríamos ter. Dou-lhe alguns exemplos: é extremamente difícil, pelo que nos 
apercebemos, de haver este contacto e este relacionamento e troca de experiências entre as 
diferentes associações de pais, entre os representantes do ensino básico, entre os representantes do 
pré-escolar e nós temos dois agrupamentos de escolas, uma escola secundária e uma Escola 
Profissional (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, EVE2, p. 771). 
 

2.3.5 Grupos de trabalho  

Para além do funcionamento em plenário, nem todos reconhecem a utilidade da 

«constituição interna de grupos de trabalho em razão das matérias a analisar ou de 

projectos específicos a desenvolver»178: a maioria investe nessa estrutura de 

funcionamento, outros ignoram-na, como os CME de Alpiarça e de Rio Maior, ou não a 

concretizam, como o da Chamusca179. São criados por iniciativa presidencial e/ou da 

vereação, com ou sem proposta conjunta dos representantes180: 

 

                                                 
178 No Decreto-Lei n.º 7/2003, art.º n.º 7, ponto 2, está prevista a constituição destes grupos de trabalho 
por deliberação de cada CME, em todos os Regimentos Internos mantém-se esta possibilidade. 
 
179 Para além do funcionamento em plenário, o CME da Chamusca, no ano lectivo de 2007/2008, sente a 
necessidade de criar um grupo de trabalho, por iniciativa da vereadora, em sintonia com os 
representantes. Propõe-se reavaliar a carta educativa e ajustar as suas análises às alterações de ordem 
demográfica, perspectivando algumas alterações na construção dos centros escolares. Mas não passa de 
uma intenção. 
 
180 Nos grupos de trabalho criados por estes oito CME, só em Benavente e na Golegã contamos com estas 
propostas: em Benavente é a representante do ensino básico que, no ano 2007/2008, apresenta a proposta, 
corroborada pelo presidente de câmara, com o objectivo de promover a discussão sobre a Educação para 
a cidadania, a violência e indisciplina e de organizar um seminário sobre esta temático; na Golegã trata-
se de uma proposta conjunta do presidente, da chefe de divisão e de uma especialista convidada, feita no 
ano de 2005/2006, para repensar o projecto educativo da Golegã e alterar a carta educativa. 
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Dadas as várias alterações solicitadas pelo grupo docente presente no Conselho Municipal, o 
senhor presidente propôs uma reunião de trabalho entre este grupo e o Dr. … [CEDRU], 
remetendo para uma data posterior a reunião para aprovação da Carta Educativa (Anexo I, Dossiê 
do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Almeirim, ACME4, p. 4). 
 
[O Presidente da Câmara] propõe a constituição de um grupo de trabalho em que a professora, …, 
a professora … e a educadora … iriam tentar produzir um primeiro documento que iria à próxima 
reunião do Conselho Municipal de Educação. Primeiro documento, primeiro passo englobado 
nesta estratégia de aproximação às problemáticas que envolvem a questão da indisciplina, da 
cidadania da violência (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME32, p.13). 
 
A vereadora Dr.ª … propôs que fosse formado um grupo de trabalho com elementos do Conselho 
Municipal de Educação para acompanhamento e elaboração de projectos educativos para as 
comemorações do 30º aniversário do 25 de Abril (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do 
Cartaxo, Inventário do acervo documental do CLE/CME do Cartaxo, ACME35, p. 4). 
 
A senhora vereadora da educação lançou o convite a … [representante do Ensino Superior 
Privado] e a …, [representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional] para integrar o 
grupo de trabalho do projecto educativo, que foi aceite por ambas, ficando assim o grupo de 
trabalho constituído por: … [representante da Assembleia Municipal], … [representante do Ensino 
Básico público], … [representante do Ensino Superior Privado], … [representante do Pré-Escolar], 
… [representante da Associação de Pais] (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME91, p. 5). 

 

Todos os CME com grupos de trabalho os utilizam para sistematizar as 

deliberações dos conselhos, para pensar e analisar projectos específicos e para redigir 

propostas e recomendações. Mas alguns deles servem-se destes grupos para muito mais: 

em Almeirim procuram consensos para resolver o conflito criado com a verticalização 

do Agrupamento de Almeirim / Tapada; em Benavente e em Santarém inventariariam 

temas para debate e dinamizam as discussões do plenário; no Cartaxo acompanham os 

projectos educativos das escolas; na Golegã preparam os encontros educativos.  

 

A simples criação de grupos de trabalho não funciona como indicador directo do 

dinamismo dos CME: se em alguns deles representa a oportunidade para mobilizar os 

representantes para a intervenção directa (um incentivo à relação representantes / 

representados), para a discussão das agendas, para a produção de um conhecimento 

informado divulgado em pareceres e relatórios, noutros significa a oportunidade criada e 

pouco explorada, ou mesmo perdida, de efectivar esta mobilização, de implicar os 

intervenientes nos processos de regulação. Tanto assim que ao longo dos dois mandatos 

estudados, a frequência e o número de grupos criados são muito variáveis: um grupo de 
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trabalho em Almeirim181, em Coruche182 e em Salvaterra de Magos183; dois grupos em 

Benavente184, no Cartaxo185 e em Santarém186; quatro grupos na Golegã187; dez grupos 

em Azambuja188. A operacionalidade dos grupos de trabalho na estrutura organizacional 

e funcional dos CME tem em perspectiva os seguintes objectivos: constituir uma 

estratégia de funcionamento sectorial e de participação mais restrita e especializada que 

prevê uma maior interligação com as entidades representadas e com as escolas; 

promover formas de organização eficazes de produção de conhecimento, recolher 

informação, analisar os dados e elaborar relatórios e pareceres para mais tarde serem 

                                                 
181 O grupo de trabalho do CME de Almeirim é criado no ano de 2005/2006 e destina-se a analisar e 
propor as alterações à Carta Educativa (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, pp. 37-39). 
 
182 O grupo de trabalho do CME de Coruche é criado no ano de 2003/2004 e destina-se a adaptar a 
proposta de Regimento Interno do CME (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Coruche, pp. 519-520). 
 
183 O grupo de trabalho do CME de Salvaterra de Magos é criado no ano de 2004/2005 e destina-se a 
analisar e discutir o Plano de Transportes Escolares de cada ano lectivo. A partir do momento em que o 
CME deixa de se reunir em plenário, o percurso desta comissão especializada faz-se à sua margem e pela 
mão da presidente da câmara, e mais tarde do vereador da educação; assume-se herdeira dos anteriores 
Conselhos Consultivos de Acção Social Escolar e dos Transportes Escolares; reúne-se uma a duas vezes 
por ano para analisar/decidir os apoios socioeducativos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia 
de Salvaterra de Magos, Checklist do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, pp. 825-826). 
 
184 Os grupos de trabalho do CME de Benavente são criados nos anos de 2003/2004 e 2007/2008 e 
destinam-se: a recolher e a analisar informações sobre as taxas de insucesso, de abandono e de qualidade 
do sucesso e a elaborar propostas para a DREL; a organizar e operacionalizar um seminário sobre a 
temática da indisciplina (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Checklist do 
CLE/CME da Autarquia de Benavente, pp. 272-273). 
 
185 Os grupos de trabalho do CME do Cartaxo são criados nos anos de 2003/2004 e 2006/2007 e 
destinam-se a integrar as comemorações do 30.º aniversário do 25 de Abril nos projectos educativos das 
escolas e a actualizar a Carta Educativa (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, 
Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, pp. 356-357). 
 
186 Os grupos de trabalho do CME de Santarém são criados nos anos de 2006/2007 e 2007/2008 e 
destinam-se a elaborar uma proposta do Projecto Educativo Local e a elaborar a proposta do Plano 
Estratégico Municipal para a Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Santarém, pp. 825-826). 
 
187 Os grupos de trabalho do CME da Golegã são criados nos anos de 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 
e destinam-se: a averiguar a atribuição indevida de subsídios; a organizar o Encontro dos Agentes 
Educativos; a rever a Carta Educativa e a construir o Projecto Educativo Local (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Golegã, Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã, pp. 597-599). 
 
188 Os grupos de trabalho do CME de Azambuja são criados nos anos de 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007 e 2007/2008 e destinam-se: a analisar a rede escolar; a analisar percursos educativos; a 
ponderar os apoios socioeducativos; a perspectivar os transportes escolares; a analisar os prolongamentos 
na Educação Pré-Escolar; a definir as linhas orientadoras do Projecto Educativo Municipal; a planear os 
novos projectos educativos do concelho; a planear a intervenção concelhia na área da formação 
profissional; a reavaliar a Carta Educativa; a analisar a oferta educativa (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Checklist do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, pp. 186-188). 
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discutidos em plenário. Atente-se no exemplo da Azambuja189 e na importância da 

intervenção sectorial destes grupos na mobilização do CME: os intervenientes são 

seleccionados em função das matérias a analisar; os temas tratados integram as agendas 

políticas nacionais e locais dos sucessivos anos lectivos; são equacionadas as linhas 

estratégicas da intervenção do CME; os debates são orientados e sistematizadas as 

informações. Estes aspectos funcionais fazem a diferença nas configurações dos CME, 

na medida em que perspectivam formas diversas de as autarquias organizarem e 

mobilizarem estas estruturas; modos diferentes dos representantes intervirem; 

abordagens divergentes das agendas políticas nacionais e locais; impactos distintos na 

regulação das políticas educativas municipais.  

 

2.3.6 Agendas das reuniões  

As agendas das reuniões dos CME são definidas pelas autarquias, mais 

propriamente pelos presidentes, vereadores ou chefes de divisão, conforme os casos, 

mobilizando para tal os representantes190 e as direcções das escolas191; as propostas de 

ordem de trabalhos são aprovadas pelos presidentes ou pelos vereadores; as 

convocatórias e os relatórios anexos são enviados a todos os representantes e 

convidados. O agendamento dos temas para discussão, a preparação dos documentos de 

apoio, a criação e a participação dos grupos de trabalho nos plenários estão relacionados 

com as agendas da política educativa nacional, os contextos destas discussões às escalas 

regional e local, os calendários e os programas de intervenção das autarquias, do ME e 

das escolas, os problemas e os conflitos surgidos em cada município: 

 

Foi para a carta educativa e mais nada! Acho que a origem de tudo isto está em alguma confusão 
que se gera com o não ter a visão necessária e a sensibilidade necessária para trabalhar na 
educação. O sistema deveria ter um mecanismo para reagir, porque é a comunidade educativa que 
perde (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, EPCM8, p. 145). 
 
 

                                                 
189 Consultar a este propósito o Quadro 3.5 Grupos de Trabalho do CME de Azambuja, integrado na 
respectiva monografia (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Breve monografia 
do CLE/CME de Azambuja, p. 168). 
 
190 As autarquias de Almeirim e de Benavente mobilizam os representantes que lhe são próximos para a 
definição conjunta das agendas dos CME. 
 
191 A autarquia da Golegã apela à intervenção das escolas e dos actores locais para a apresentação de 
propostas de temas a discutir no CME. 
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Depois temos que escolher muito bem os temas que vamos abordar. Portanto, eu creio que deve 
haver sempre um tema central, para além daquilo que são as questões que surgem no 
funcionamento das escolas do próprio exercício das competências da Câmara Municipal (…) 
Tenho para mim que é preciso, sem dúvida, aprofundar estas discussões, integrando temas que 
diria que são transversais à sociedade portuguesa, que têm implicações nas escolas e que podem 
contribuir para, eu não direi para solucionar, porque não há panaceia para alguns dos males que 
nos afectam, mas seguramente podem contribuir para a consciencialização e para a melhoria do 
funcionamento das nossas escolas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, 
EPCM 1, pp. 312-313). 
 
Um exemplo muito recente, que é o grande problema das turmas mistas [turmas que integram os 
quatro anos do 1.º ciclo do Ensino Básico] no nosso ensino básico. Eu não sou nada a favor das 
turmas mistas, mas sobretudo os pais e encarregados de educação e os professores muito se 
opõem. Conseguimos constituir quatro turmas na Azinhaga e nove turmas na EB1 da Azinhaga. E 
não estavam previstas. O Conselho Municipal de Educação acaba por falar nisso, um bocadinho à 
laia dos tempos dos CLE. Já me tinha movido, para Lisboa, a fazer esse pedido ao Sr. Director da 
DREL/VT. Depois veio o Conselho Municipal de Educação que corroborou. Nós não temos que 
ter turmas mistas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, pp. 641-
642). 
 
As matérias que tratamos no Conselho Municipal de Educação são sempre matérias em que há um 
interesse muito particular em estarem representados os presidentes dos executivos, pois 
precisamos de informar o Conselho Municipal de questões relacionadas com as próprias escolas, 
com os seus projectos, com os seus projectos educativos e é extremamente difícil (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, EVE2, p. 772). 
 
[A propósito do Projecto Educativo Municipal] Gostava de ser capaz de impulsionar o processo de 
elaboração deste mesmo projecto. Foi criado um grupo de trabalho para avançar com esta 
dinâmica onde participavam o ISLA/IEFP o [Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento 
D. João II]. Ainda nesta sessão do CME foram abordados os seguintes temas: Agenda XXI; a 
intervenção da CULT; acesso das autarquias, ao novo quadro comunitário de apoio - QREN. 
Especificamente sobre a Agenda XXI referenciou-se o regimento/parceria intermunicipal e as 
cartas educativas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Notas de campo 
do CME de Santarém, p. 993). 
 
 
Atente-se no quadro seguinte192 referente às agendas dos CME ao longo de dois 

mandatos, correspondentes aos seis anos lectivos estudados. Este exercício destina-se a 

equacionar as agendas na perspectiva das estruturas organizacionais e funcionais, no 

sentido de valorizar os temas tratados e o seu impacto nas diferentes configurações dos 

CME: 

 
 
 
 

                                                 
192 As informações do quadro 5.6 decorrem da leitura e da análise das actas de noventa e cinco reuniões 
dos CME. Aconselha-se a consulta dos resumos dessas actas constantes no ponto 4.5 das respectivas 
Checklists (cf. Dossiês dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT: Checklist do CLE/CME da Autarquia de 
Almeirim, pp. 41-45; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, pp. 113-115; Checklist do 
CLE/CME da Autarquia de Azambuja, p. 190-194; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Benavente, 
pp. 275-278; Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, pp. 359-361; Checklist do CLE/CME da 
Autarquia da Chamusca, pp. 440-445; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Coruche, pp. 521-523; 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã, pp. 601- 605; Checklist do CLE/CME da Autarquia de 
Rio Maior, pp. 699-707; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, pp. 827-828; 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Santarém, pp. 912-921). 
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Quadro 4.6 
As agendas dos CME 
 

 
Fontes: Actas do CME de Almeirim; de Alpiarça, de Azambuja, de Benavente, do Cartaxo, da Chamusca, 
de Coruche, da Golegã, de Rio Maior, de Salvaterra de Magos e de Santarém (cf. Anexo I, Dossiês dos 11 
CLE/CME da AMLT/CULT: Checklist do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, pp. 39-40; Checklist do 
CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, pp. 112-113; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, p. 
189; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Benavente, pp. 273-274; Checklist do CLE/CME da 
Autarquia do Cartaxo, pp. 357-358; Checklist do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, pp. 438-439; 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Coruche, pp. 520-521; Checklist do CLE/CME da Autarquia da 
Golegã, pp. 599-600; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, pp. 697-698; Checklist do 
CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, pp. 826-827; Checklist do CLE/CME da Autarquia de 
Santarém, pp. 911). 
 
 

As agendas e os temas discutidos nas reuniões reportam-nos para os processos de 

operacionalização do instrumento de acção pública ─ o Decreto-Lei n.º 7/2003 ─ e para 

os Regulamentos Internos; revelam as convergências e as divergências no modo como 

os actores autárquicos e locais entendem os objectivos dos CME e o exercício das suas 

competências; revelam também a forma como se apropriam das sucessivas medidas 

políticas do ME, recuperam heranças anteriores, agem conjuntamente com 

interdependências múltiplas, divergem e conflituam, como organizam relações políticas 

diferentes baseadas na comunicação e na concertação e renovam fundamentos da 

legitimidade. A leitura vertical e horizontal do quadro 4.6 fornece-nos elementos 

fundamentais para o entendimento da acção pública gerada em cada um e no conjunto 
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dos CME: permite-nos identificar os temas tratados por conselho e apreciar o 

dinamismo da coordenação da política educativa por parte de cada autarquia e a 

resposta de todos os intervenientes; possibilita-nos apontar os temas diferentemente 

tratados no conjunto dos CME e avaliar as agendas comuns a todos eles ao longo do 

período em estudo. Repare-se na semelhança dos temas em todas as entidades: 

Regimentos internos, Cartas Educativas, funcionamento das escolas e rede escolar; 

analisem-se os restantes temas e perceba-se como as discussões à volta dos projectos 

educativos das escolas e dos agrupamentos de escolas são importante para os CME de 

Azambuja, de Benavente, do Cartaxo, da Chamusca, da Golegã, de Rio Maior e de 

Santarém; como os debates em torno da medida política da escola a tempo inteiro e da 

qualificação/requalificação do parque escolar entusiasmam todos os conselhos, 

exceptuando o de Alpiarça, entregue à inércia ao longo do 2.º mandato; como os 

contrapontos qualidade / custos dos ensinos público e privado e liberdade de educação 

motivam unicamente Santarém193. Os temas tratados confirmam os argumentos 

defendidos anteriormente: estas entidades referenciam-se como órgãos de controlo do 

exercício da política educativa municipal; protagonizam o momento de viragem de uma 

descentralização mais informal para outra mais estruturada, tendo em vista o 

alargamento de competências das autarquias; referenciam-se como um instrumento de 

regulação e de vigilância do que deve ser a territorialização das políticas educativas; 

acompanham as alterações estruturais impostas pelas cartas educativas, pela 

verticalização dos agrupamentos, pelo fecho de escolas e pela construção dos centros 

escolares; intervêm nos debates educativos; monitorizam os apoios socioeducativos; 

estabelecem a ligação com as escolas para a operacionalização das medidas políticas do 

ME, nomeadamente das AEC; avançam com intervenções mais alargadas, com 

projectos locais que introduzem uma visão estratégica sobre a educação; põem em 

evidência os níveis intermédios de governo, as escalas territoriais e o jogo político. 

 

                                                 
193 Os capítulos seguintes desenvolvem estas temáticas na perspectiva da instrumentação da acção 
pública, no sentido de evidenciar a mobilização dos CME pelas autarquias e a sua apropriação pelos 
actores locais. 
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3. Síntese interpretativa 

 

A análise comparativa dos modos de configuração dos CME (desenvolvida ao 

longo deste capítulo) e os contextos nacional, regional e local permitem-nos avançar 

para uma leitura interpretativa, pondo em evidência algumas ideias estruturantes: 

 

1.ª – A construção dos CME está, do ponto de vista legal, associada à 

obrigatoriedade de os municípios elaborarem cartas educativas. Os CME aparecem 

claramente instrumentalizados em relação ao objectivo primeiro, que é o de avançar 

com as cartas educativas. São o móbil principal para a sua criação, garantindo-se assim 

o acesso aos fundos comunitários. Os CME são constituídos não porque as autarquias os 

desejem ou por falta de interesse pelos seus CLE (isso tem a ver com a história dos 

próprios CLE), mas antes como resultado da acção reguladora do Governo numa lógica 

reprodutiva: atrela os CME às cartas educativas e fá-las funcionar como instrumento de 

acesso ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). O acoplamento de cada 

CME à sua Carta Educativa faz-se desta dupla instrumentação. Os CME são criados de 

cima para baixo, à revelia das autarquias e em contra corrente ao dinamismo de algumas 

delas. Tudo isto permite enfatizar o facto do CME ser um instrumento de regulação da 

acção pública, um instrumento de governação com objectivos políticos claros: a 

obrigatoriedade da sua constituição impõe em prazo curto a feitura das cartas educativas 

e o acesso aos fundos comunitários. 

 

2.ª – A construção dos CME não está unicamente associada às cartas educativas, 

revela-se também na sua constituição, nos modos como as autarquias jogam com as 

composições das entidades criadas. Dito de outro modo, as autarquias conquistam no 

processo de constituição dos CME alguma margem de autonomia, algum espaço de 

manobra que lhes permite ultrapassar a lógica reprodutiva que lhes é imposta e criar 

entidades de composição tão diversa quanto os interesses em presença em cada espaço 

local (recuperando heranças dos CLE e/ou contornando o quadro normativo do Decreto-

Lei n.º 7/2003). Esta margem de autonomia dá visibilidade ao papel dos actores na 

acção pública e deixa transparecer os processos de regulação autónoma. 
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A construção dos CME passa também pelo processo político de difusão do 

dispositivo legal e do regimento-tipo que leva as autarquias a criar os seus regimentos. 

Deste processo ressalta uma primeira ideia. Há uma tentativa de uniformização dos 

CME que vem não só da Administração Central, mas também da própria ANMP. 

Enquanto que a primeira iniciativa é centralizadora (de controlo), a segunda é 

burocrática (façam todos igual). Numa lógica burocrática, uniformizadora, a ANMP 

produz um regimento para ser copiado e replicado pelas autarquias (basta mudar o 

nome): a maioria adopta o modelo (só com alterações muito pontuais) mas uma minoria 

demarca-se desta lógica uniformizadora e conquista algum espaço de autonomia. Por 

um lado, há uma replicação burocrática, mas por outro há uma uniformização mitigada, 

já que, e apesar de tudo, algumas autarquias ultrapassam estes constrangimentos. A 

diferente resposta dos municípios reporta-nos a uma segunda ideia. Sendo o regimento 

um instrumento que serve para organizar o funcionamento de um órgão colegial, parece 

natural que exista uma continuidade maior do regimento dos CLE, principalmente nos 

municípios que os vivem e os experimentam. Mas isso não acontece na maioria dos 

casos. Este facto estruturante pode ter várias explicações possíveis: podemos 

argumentar que a lógica uniformizadora da ANMP teve o seu efeito e a maioria das 

autarquias preferiu adoptar o regimento-tipo; ou então, sugerir que a natureza do CME, 

sendo diferente do CLE, não justifica a continuidade de normas anteriores; ou, 

finalmente, considerar a possibilidade de a avaliação dos CLE ser negativa e não valer a 

pena manter as bases deste projecto. A terceira ideia leva-nos à discussão de saber se o 

regimento reforça a centralidade da autarquia e do seu presidente ou do carácter colegial 

do órgão, aspectos debatidos nos modos de funcionamento mas também na mobilização 

dos CME pelas autarquias.  

 

3.ª – Os modos de funcionamento dos CME dão-nos conta do desfasamento entre 

a norma, a regra e a prática. Constata-se esse distanciamento principalmente na 

periodicidade das reuniões, na assiduidade e na participação dos representantes e dos 

convidados, nos sistemas de representatividade, na intervenção dos representantes da 

DREL, na intervenção dos representantes dos professores, na orientação e na 

presidência dos CME pelos autarcas, aspectos estruturantes formalmente definidos no 

dispositivo legal e nos regimentos internos. Significa que na prática os CME não se 

reúnem tantas vezes quantas as previstas (no Decreto-Lei n.º 7/2003 prevê-se, elo 

menos, 4 reuniões por ano); os autarcas nem sempre assumem e cumprem a 
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responsabilidade do funcionamento dos CME (convocar e orientar as 4 reuniões por 

ano); os representantes da DREL deixam transparecer a ambiguidade e a conflitualidade 

da sua representação, na dificuldade em estarem presentes e intervirem em tantos 

conselhos, em se apropriarem do referencial do CME (o referencial do ME) e em 

acompanharem a implementação das políticas educativas em cada espaço local; os 

representantes (principalmente os dos subsistemas) nem sempre participam e intervêm e 

alguns deles faltam recorrentemente sem que se proceda à sua substituição (como 

estabelece a maioria dos regimentos); a acumulação do estatuto de representante dos 

docentes e da direcção de um agrupamento de escolas ou de uma escola secundária faz 

que exista uma duplicidade de actividade, se subverta o sistema de representatividade 

vertical por ciclos/níveis de ensino e se concretize a centralidade das escolas nos CME. 

Este desfasamento, este afastamento entre a norma, a regra e a prática são no fundo os 

elementos estruturantes e constitutivos dos CME, dos modos como se configuram. É 

nesta tensão permanente entre o controlo e a autonomia, entre o centralismo do ME e os 

espaços de autonomia experimentada pelas autarquias e pelos actores locais que se 

constroem os CME, tão diversos quantas as suas particularidades e os seus contextos 

locais. Este processo não é um mero resultado do tic-tac do governo, mas antes resulta 

da acção dos actores, da instrumentação da acção pública, do confronto entre regulação 

de controlo e regulação autónoma. Pretende-se mostrar até que ponto o CME é um 

instrumento de regulação; até que ponto o seu processo de constituição é um processo 

de acção pública; até que ponto a aplicação de uma norma nacional provoca confronto, 

tensão entre a regulação de controlo e a regulação autónoma. 
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CAPÍTULO V: A MOBILIZAÇÃO DOS CME PELAS AUTARQUIAS 
 

1. Introdução 
 

O objectivo deste capítulo é comparar as diferentes formas como os actores 

autárquicos gerem, utilizam e avaliam os CME em função dos conteúdos cognitivos e 

normativos propostos pelo instrumento de acção pública. Trabalha-se a terceira 

dimensão de análise1 – A mobilização dos CME pelas autarquias – na mesma linha 

metodológica de complementaridade/interacção das abordagens monográfica e 

comparativa. Dá-se especial atenção aos processos de apropriação da medida política 

dos CME pelos actores autárquicos: como operacionalizam e gerem os CME; como 

neles se revêem; como interpretam as relações sociais e políticas neles estabelecidas; 

como assumem uma determinada concepção de regulação que lhes é imposta. Pretende-

se mostrar, e demonstrar, como uma mesma política provoca formas de instrumentação 

diferenciadas, gera problemas e resultados diversos em cada CME e em cada espaço 

local. Esta dimensão de análise privilegia os actores (individuais e/ou colectivos), as 

acções, os referenciais (quadros cognitivos e normativos) e os modos de regulação. 

Permite-nos trabalhar a acção pública na sua materialidade; estudar os processos de 

descentralização em cada um dos espaços locais (em que se integram os CME); 

compreender o reequacionamento dos mecanismos de regulação em todos estes 

processos; possibilita-nos ainda reconhecer a complexidade das relações sociais e 

políticas estabelecidas, o significado dos conflitos entre diferentes actores, interesses e 

organizações.  

 
Apresentação do capítulo 
 

Na figura 5.1 apresentamos o esquema da organização do Capítulo V. Após a 

introdução (justificação da abordagem da 3.ª dimensão de análise) seguem-se a 

apresentação e a discussão de dados estruturada em dois títulos (e respectivos 

subtítulos) e a síntese interpretativa. O primeiro título � Áreas de intervenção das 

                                                 
1Neste escrutínio empírico têm-se em conta duas categorias de análise: As áreas de intervenção das 
autarquias operacionalizadas através dos CME; Avaliação dos CME pelas autarquias. Introduzem-se os 
seguintes indicadores de análise: perfis profissionais e pessoais dos autarcas (presidente da Câmara, 
presidente da Assembleia Municipal, vereador da educação, outros vereadores, presidentes das juntas de 
freguesia, chefe de divisão, técnicos da autarquia). 
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autarquias reporta-se aos modos como os autarcas utilizam e gerem os CME e estuda-se 

através de quatro entradas analíticas: o exercício de competências e a gestão de 

conflitos; o desenvolvimento de intervenções e projectos educativos locais; a 

mobilização de saberes como legitimação política; a participação como aprendizagem 

política. O segundo título ─ balanço dos CME diz respeito às críticas que os autarcas 

dirigem a estas entidades e aos modos como referenciam e idealizam «outro CME». 

Finalmente a síntese interpretativa apresenta algumas propostas de leitura. 

 
 

Figura 5.1 Esquema de organização do Capítulo V.  
 

2. Apresentação e discussão dos dados: a mobilização dos CME pelas autarquias 
 

Esta análise articula-se com a do capítulo anterior2, nela se identificando as 

convergências e as divergências no modo como os actores autárquicos entendem e 

coordenam os objectivos dos CME com o exercício das suas competências. Analisa-se 

ainda como se recuperam heranças anteriores, como se age e se interage com os actores 

em presença, como se divergem e se conflitua, como se procura consensos, como se 

propõe a organização das relações políticas baseadas na comunicação e na concertação e 

como renovam os fundamentos da sua legitimidade. 

 

                                                 
2 Faz-se a articulação com o capítulo anterior, especialmente com os pontos 2.3.1 � Número e 
periodicidade das reuniões dos CME, 2.3.2 � Modos de presidir e orientar os CME e 2.3.6 � As agendas 
das reuniões dos CME.  
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A responsabilidade institucional da coordenação do CME, um órgão consultivo 

cujas decisões não têm carácter vinculativo, coloca as autarquias perante o dilema da 

mobilização de uma entidade onde está presente a maioria dos actores e das 

organizações que constituem o universo educativo, mas também o social, o económico e 

o político de cada espaço local. Os perfis pessoais e profissionais dos autarcas e as suas 

perspectivas de intervenção política e cívica, a forma como se posicionam e intervêm 

nos processos negociais, em diferentes escalas de acção pública, como perspectivam a 

intervenção educativa das autarquias e como organizam este sector faz a diferença nos 

modos como cada autarquia organiza e gere o CME. A dimensão pessoal dos actores 

tem neste campo de análise um lugar de destaque. Importa agora saber como os perfis 

pessoais e profissionais dos autarcas têm impacto na forma como presidem e orientam 

os CME. 

 

2.1 Áreas de intervenção das autarquias  

 

O trabalho de recolha de informação e de comparação permite-nos identificar os 

domínios essenciais da intervenção dos autarcas nos CME. A figura 5.2 apresenta de 

forma esquemática e antecipada essas áreas de intervenção: 

 
Figura 5.2 Áreas de intervenção dos autarcas nos CME. 
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2.1.1 O exercício de competências e a gestão de conflitos  

Retomemos as agendas dos CME3. Conhecemos a responsabilidade directa dos 

responsáveis autárquicos na definição das ordens de trabalhos das respectivas reuniões; 

conhecemos a relação existente entre estes temas e a agenda de política educativa 

nacional; estabelecemos a ligação entre os temas em discussão, a gestão de 

competências educativas das autarquias4 e o quadro de competências proposto pelo 

dispositivo legal5.  

 

No 1.º mandato (ano lectivo 2002/2003 a 2004/2005) todas as autarquias têm nas 

suas agendas a elaboração dos regimentos internos, o acompanhamento do processo de 

elaboração, discussão e aprovação das cartas educativas (e a consequente reorganização 

da rede escolar, que está dependente da carta educativa) e a alteração no funcionamento 

das escolas (resultante dos processos de verticalização dos agrupamentos, das propostas 

de construção dos Centros Escolares e do fecho das escolas do 1.º ciclo). Mas têm 

modos diversos de gerir estas agendas; diferentes formas de mobilizar os CME e de 

investir no debate em torno das cartas educativas e da reconfiguração da rede escolar. 

Diferenças que se prendem com a capacidade de liderança dos presidentes das câmaras 

e dos vereadores da educação, com a competência técnica das equipas autárquicas, com 

                                                 
3 Consultar Capítulo IV, ponto 2.3.6 � As agendas dos CME, Quadro 4.6� As agendas dos CME / CULT, 
p. 186. Este quadro resulta da leitura e da análise das 95 actas dos onze CME. Para melhor percebermos o 
dinamismo destas agendas devemos consultar os resumos das actas, incluídos nas respectivas Checklist, 
nos pontos 4.5 (Anexo I, Dossiês dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT, Checklist do CLE/CME da 
Autarquia de Almeirim, pp.41-44; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, pp. 113-114; 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, pp.190-194; Checklist do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, pp. 275-278; Checklist do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, pp. 359-361; Checklist do 
CLE/CME da Autarquia de Chamusca, pp. 440-445; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Coruche, 
pp. 521-523; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Golegã, pp. 601-605; Checklist do CLE/CME da 
Autarquia de Rio Maior, pp. 699-707; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, 
pp.827-828; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Santarém, pp. 912-921. 
 
4 Consultar quadro de transferência de competências para as autarquias: Anexo II, 11. Inventário da 
Legislação/Protocolos/Pareceres, Quadro Legal – Transferências de competências. 
 
5 Consultar o Capítulo IV, ponto 2.2 � Regimentos dos CME / Regras de funcionamento, Quadro 4.2 � 
Competências do CME, p. 162. Ao estabelecer-se a relação entre as competências dos CME e as suas 
agendas apercebemo-nos de que a única competência não trabalhada diz respeito à participação na 
negociação e execução dos contratos de autonomia. O único agrupamento de escolas que no espaço 
geográfico estudado inicia o processo de assinatura do Contrato de Autonomia é o de Mem Ramires ─ 
Santarém (ano lectivo de 2006/2007). São públicas as iniciativas da sua directora. Apesar dos seus 
esforços, o processo é interrompido pela mudança da direcção do agrupamento. Este projecto de contrato 
de autonomia nunca entra na agenda do CME de Santarém. Consultar a este propósito a Checklist do 
CLE/CME da Autarquia de Santarém (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Santarém, pp. 912-922). 
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a capacidade para gerir os conflitos e de encontrar consensos, com a capacidade para 

pensar o CME muito para além do espaço de intervenção táctica e operativa, isto é, 

como mais um lugar de procura de estratégia e de reflexão.  

 

As monografias dão-nos conta destas diferenças. Falam-nos dos momentos 

cruciais por que passou cada entidade, da intervenção dos actores autárquicos e locais, 

dos conflitos entre todos os intervenientes, dos consensos e das cedências; contam-nos 

as muitas histórias, as marcas do tempo, do espaço e dos actores nestes processos 

políticos; falam-nos dos problemas e dos efeitos provocados pelo instrumento que 

institui os CME e as cartas educativas, da instrumentação da acção pública, da 

complexidade e da conflitualidade dos processos de descentralização em cada espaço 

local. Sente-se esse confronto político e essa conflitualidade nas fases decisivas da 

discussão do reordenamento da rede escolar e no reequacionamento das estruturas 

organizacionais dos agrupamentos. Nos CME de Almeirim, de Benavente e de Rio 

Maior vive-se esse choque no momento em que a CEDRU6 veicula as orientações do 

ME no sentido da verticalização dos agrupamentos e confronta os restantes actores com 

o acto consumado ou a consumar: os primeiros autarcas7 aderem à verticalização à 

revelia dos agrupamentos e escolas visadas8; os segundos sustentam-se nas decisões do 

CME para discordarem da opinião da CEDRU, confrontarem a DREL e rejeitarem a 

                                                 
6 A CEDRU aparece no cenário dos CME pela mão da CULT. Trata-se de uma empresa especializada que 
apresenta uma metodologia de trabalho e uma proposta de estrutura de uma carta educativa-tipo, seguindo 
as orientações normativas do ME. Podemos entender a intervenção da CULT (na adjudicação dos 
serviços da CEDRU) no contexto da mesma lógica reprodutiva e burocrática anteriormente usada pela 
ANMP a propósito dos regimentos internos dos CME.  
 
7 Há que referenciar a diferença de atitude da vereadora da educação e do presidente da câmara. No 
período mais conturbado da discussão este último assume-se como mediador de conflitos, negociador de 
consensos e de cedências. 
 
8 Nessas discussões intervêm o presidente da Câmara, a vereadora da Educação, o presidente da 
Assembleia Municipal, os representantes dos professores dos diferentes níveis e ciclos de ensino e os 
presidentes dos Agrupamentos e da Escola Secundária. Neste processo salienta-se: a rejeição da 
verticalização forçada por parte do Agrupamento Horizontal de Almeirim/Tapada; a solidariedade dos 
presidentes dos Conselhos Executivos dos restantes Agrupamentos e da Escola Secundária para com o 
agrupamento visado; a declaração de voto dos representantes dos professores do Pré-Escolar e do Ensino 
Básico contra a decisão política tomada à revelia das escolas; a posição institucional da vereadora e do 
presidente da Assembleia Municipal em prol da verticalização; a procura de consensos por parte do 
presidente da Câmara (cf. Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, pp. 41-44). 
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verticalização forçada9; os terceiros assumem-se defensores do espaço local e das 

particularidades de cada agrupamento10. 

 

A vereadora sempre defendera a verticalização, pois achava que tal organização proporcionava 
uma maior ligação entre os ciclos, uma melhor rentabilização dos recursos e permitia a 
planificação das actividades comuns. Por parte dos agrupamentos escolares existiam dificuldades 
de adaptação à nova organização, que implicava a passagem de um agrupamento transversal para 
um agrupamento vertical (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Notas de 
campo do CME de Almeirim, p. 79). 
 
O Sr. Presidente salientou que é fundamental haver bom senso (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia de Almeirim, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME7, 
p. 3). 
 
[Presidente da Câmara] No que respeita à questão polémica da autonomia dos agrupamentos, 
importa salientar que o parecer das Câmaras Municipais é vinculativo e, por conseguinte, embora a 
Câmara considere que será ideal no futuro a verticalização deste agrupamento, entende agora que 
face à realidade não é correcta a verticalização. Entende que esta directiva não pode ser uma 
imposição da Direcção Regional de Educação de Lisboa ou do Ministério da Educação, é de facto 
um parecer e que ouvido o Conselho Municipal de Educação, a Câmara necessariamente não 
poderá ignorar esta posição, estando portanto vinculada e será isso que transmitirá ao Ministério da 
Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Benavente, ACME 28, p.6). 
 
Ainda dentro deste ponto, a Sr.ª Vereadora da Educação informou que, a DREL solicitou parecer 
relativo à verticalização do Agrupamento de Escolas de Alcobertas. Deu conta que, após consulta à 
Junta de Freguesia de Alcobertas e ao Agrupamento, estes defendem a continuidade do Agrupamento 
de Escolas de Alcobertas em virtude do excelente trabalho que tem vindo a ser realizado. Elaborada a 
proposta de parecer, foi colocada à apreciação dos presentes e aprovada por unanimidade a continuação 
ao Agrupamento de Alcobertas até à abertura do Centro Escolar, previsto para o ano lectivo dois mil e 
oito / dois mil e nove (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME77, p. 4). 
 

                                                 
9 Nessas discussões intervêm o presidente da Câmara, o coordenador da Lezíria do Tejo, os representantes 
das Associações de Pais e Encarregados de Educação, os representantes dos professores dos diferentes 
níveis e ciclos de ensino e os presidentes dos Agrupamentos e da Escola Secundária. Neste processo 
salienta-se: a rejeição da verticalização forçada por parte do Agrupamento Jardins Escolas de Benavente; 
a solidariedade dos presidentes dos Conselhos Executivos dos restantes Agrupamentos e da Escola 
Secundária e dos representantes dos professores, para com o Agrupamento visado; a posição institucional 
do coordenador Educativo da Lezíria do Tejo dando voz ao Ministério da Educação em prol da 
verticalização; o apoio dos representantes dos Pais quanto à manutenção do Agrupamento Horizontal; a 
atitude reflexiva e solidária do presidente da Câmara para com as posições vinculadas pelo CME, 
contrariando as directivas da DREL (cf. Checklist do CME da Autarquia de Benavente, pp.275-279). 
 
10 Nessas discussões, que atravessam os dois mandatos do CME, intervêm o presidente da Câmara, o/a 
vereador/a, o coordenador da Lezíria do Tejo, o representante das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação, o técnico da CEDRU, os representantes dos professores dos diferentes níveis e ciclos de 
ensino, os representantes da Escola Profissional e do Ensino Superior e os presidentes dos Agrupamentos 
e da Escola Secundária. Neste processo salienta-se: a rejeição da verticalização forçada por parte do 
Agrupamento Horizontal de Alcobertas; a solidariedade dos representantes dos professores, dos 
presidentes dos Conselhos Executivos para com o Agrupamento visado; a posição institucional do 
coordenador Educativo da Lezíria do Tejo dando voz ao Ministério da Educação em prol da 
verticalização e do fecho das escolas; a oposição do representante dos Pais às directivas da DREL; o 
protagonismo da autarquia nesta discussão e neste conflito protagonizados pela vereadora, assumida 
defensora do espaço local e das particularidades dos agrupamentos (cf. Checklist do CME da Autarquia 
de Rio Maior, pp. 701-704). 
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Nos restantes CME onde não se discutem as verticalizações forçadas, os conflitos 

surgidos no 1.º mandato giram à volta do impacto político e territorial da Carta 

Educativa, da reorganização da rede escolar, da construção dos centros escolares, do 

fecho das escolas do 1.º ciclo, da oferta do formação/ensino profissional e do confronto 

de interesses entre os sectores público e privado da educação. Veja-se como estas 

questões políticas e territoriais11 preocupam e mobilizam a maioria dos autarcas. No 

CME da Golegã12 o presidente da Câmara e a sua equipa evocam a especificidade do 

espaço educativo e cultural para proporem alterações à Carta Educativa e integrarem no 

documento final o seu Projecto Educativo Local; contrariam e ultrapassam a proposta da 

CEDRU, apropriando-se do processo da Carta Educativa e fazendo valer os legados 

anteriores, revelando a dependência do caminho em todos estes processos. 

 

Falou-me também da importância da intervenção da Dr.ª … [coordenadora do AGE] na elaboração 
da carta educativa. Tal como nas restantes autarquias da CULT, este documento, elaborado por 
uma empresa, partia de uma matriz comum. Usando as suas palavras, «a carta educativa era chapa 
batida». A Dr.ª …[coordenadora do AGE] ao lê-lo detectou vários erros. Para além da correcção 
desses erros, foi proposta uma alteração significativa: passar a integrar parte do projecto educativo 
do município. A proposta de alteração foi concretizada. A empresa reagiu muito mal, mas segundo 
a Dr.ª … [chefe de divisão], a autarquia não tinha que aceitar uma carta educativa que não desse 
resposta aos seus problemas concretos e às suas perspectivas de resolução dos mesmos (Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, Notas de campo do CME da Golegã, p. 653). 
 
 
Nos CME de Azambuja13 e de Rio Maior14 a gestão do território educativo 

absorve a atenção dos autarcas devido à necessidade de repensarem e de recalcularem o 

número de salas de aula em função do acréscimo populacional previsto com a 

construção do aeroporto na Ota. Este projecto nacional é entendido como uma 

oportunidade de desenvolvimento regional e local, uma aposta de todos os sectores 

económicos e sociais, entre os quais o educativo. Ultrapassado o desalento causado pela 

alteração da localização do novo aeroporto15, preocupam-se agora (no 2.º mandato) com 

                                                 
11 Quando falamos das questões territoriais em educação referimo-nos ao modo como os autarcas 
entendem e perspectivam as questões da escola (de uma forma holística), integrando-as nas questões 
sociais (demográficas), económicas e políticas. 
 
12 Consultar a este propósito o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, Breve monografia 
do CLE/CME da Golegã, pp. 581-582. 
13 Consultar a este propósito o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Breve 
monografia do CLE/CME de Azambuja, pp. 170-171. 
 
14 Consultar a este propósito o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Breve 
monografia do CLE/CME de Rio Maior, p. 680. 
 
15 Neste contexto específico percebemos o carácter contingente do planeamento da rede escolar perante a 
mudança de conjuntura (mudança de localização do aeroporto). Como as cartas educativas de Azambuja e 
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a revisão das cartas educativas, com a construção dos centros escolares e com o 

consequente fecho de algumas escolas do 1.º ciclo, levando para o interior dos CME 

este debate conflituoso.  

O Presidente da Câmara de Azambuja, … apelou aos presentes para a necessidade de neste 
momento pensar-se a um nível mais alargado para o Concelho de Azambuja, uma vez que, já foi 
atingido o cenário proposto na primeira carta para 2011 e alertou para o facto de ser preocupante 
tal situação nomeadamente com o novo cenário da construção do aeroporto, uma vez que existe a 
previsão da deslocação de 10.000 habitantes/trabalhadores durante a construção do mesmo (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Azambuja, ACME14, p. 7). 
 
O Sr. Vereador de Educação, Dr. …, salientou as dificuldades das previsões decorrentes de 
pressão do novo Aeroporto da Ota, realçando que quer a DREL, quer a Câmara Municipal, quer a 
Assembleia Municipal têm de ter a consciência da necessidade de monitorização permanente desta 
Carta (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Azambuja, ACME15, p. 3). 
 
Para terminar este ponto [vereadora da Educação] referiu-se à evolução verificada no nosso território e 
às dinâmicas perspectivadas em termos regionais, pelo novo Aeroporto da Ota, bem como pelo projecto 
previsto para a Quinta do Brinçal. Ambos deixam o Concelho de Rio Maior bem posicionado. 
Considerando as repercussões destes dois projectos torna-se necessário prever a criação de outro Centro 
Educativo que se localizará também a sul do Concelho com incidência nas zonas de Assentiz / 
Arrouquelas até à zona de Asseiceira, sendo necessário fazer um estudo para determinar a melhor 
localização, a incluir na revisão da Carta Educativa (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME77, p. 1) 
 
A nossa carta educativa foi aprovada com dois cenários: um, prevendo o encerramento de todas as 
escolas no meio rural e projectando, na altura, quatro centros escolares; outro, prevendo a 
manutenção de pequenos núcleos de excelência de meio rural. Nós temos 3 centros: um com nove 
e outro que devia ter nove, mas ao qual já acrescentámos mais duas salas, portanto vamos ter um e 
com nove e dois de onze salas. Encerrar escolas, mexer na rede, é muito complicado, ainda, para 
as pessoas. Temos uma grande preocupação com o pré-escolar. O pré-escolar é um serviço de 
muita proximidade com a família. É muito diferente do primeiro ciclo. O primeiro ciclo é ensino 
obrigatório, obrigatoriamente os meninos têm que ir à escola e no pré-escolar não (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, EVE2, p. 774). 

 
 

O encerramento das escolas do 1.º ciclo, principalmente nas zonas rurais, inquieta 

os actores locais16 (nomeadamente pais e professores) e autárquicos, principalmente os 

presidentes das câmaras, os vereadores da Educação e os presidentes das juntas de 

freguesia. Este debate, desenvolvido tanto no 1.º como no 2.ºmandatos (ano lectivo de 

2005/2006 a 2007/2008) mobiliza questões políticas, económicas e sociais onde se 

cruzam argumentos de vária ordem que sustentam perspectivas diversas de entender o 

problema. Alguns valorizam a perspectiva demográfica e estabelecem a relação de 

causa / efeito entre o fecho das escolas e a desertificação das zonas rurais: sem 
                                                                                                                                               
de Rio Maior foram arquitectadas tendo em conta o crescimento demográfico previsível com a construção 
do aeroporto na Ota, a mudança desta localização determinou o reequacionamento das previsões iniciais e 
à reanálise das cartas escolares. 
 
16 No capítulo VI � A apropriação do CME pelos actores locais � é dada a perspectiva dos actores locais. 
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questionarem os argumentos pedagógicos que justificam os centros escolares, mostram-

se apreensivos com o impacto demográfico ocasionado pela reconfiguração da rede 

escolar. Outros vêem esta problemática por outro prisma e põem o enfoque nas questões 

de desenvolvimento económico das regiões rurais: no seu entender, a desertificação 

destas zonas tem mais que ver com a falta de emprego do que com o fecho das escolas. 

Apesar da diferença de argumentação, a gestão do território e a reorganização da rede 

escolar entra na agenda de todos os CME. Atente-se às perspectivas de alguns autarcas, 

nomeadamente os de Alpiarça17, Almeirim, Cartaxo, Santarém e Chamusca18 e perceba-

se a diversidade de opiniões e as formas como gerem conflitos, como negoceiam com os 

actores locais e com a DREL, como fazem a gestão política destes processos e como 

mobilizam os CME para legitimar as suas decisões no campo educativo.  

De seguida, falou da rede escolar e da luta que teve de travar, para manter em funcionamento, duas 
escolas de 1º ciclo, quando a DREL as queria fechar. Defendeu a ideia que estas escolas estavam 
integradas numa região onde viviam jovens casais, com filhos em idade pré-escolar e que o seu 
fecho seria errado, pois iria contribuir para o abandono daquela região, por parte da população. 
Que em vez de se fechar escolas, se deveria criar um Jardim-escola, para assegurar o ensino pré-
escolar a essas crianças. Assim se fez. Terminadas as negociações, as escolas permaneceram 
abertas e foi criado um novo jardim-de-infância, tendo a autarquia assumido todos os custos do 
projecto (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, Notas de campo do CME de 
Alpiarça, p. 150). 
 

O Sr. Presidente diz que a intenção do Ministério terá como princípio geral fechar as escolas 
pequenas e centrar tudo no mesmo local. A DREL ditará se fechará ou não as escolas, ou se terão 
outra utilização (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME da Almeirim, ACME8, p.1). 
 
Na sequência da intervenção da Dr.ª [representante do Ensino Básico], o Dr. [vereador da 
educação] sugeriu a elaboração de um documento para a Direcção Regional de Educação de 
Lisboa, no sentido de se adoptar uma postura reivindicativa face ao encerramento das escolas com 
menos de 10 anos, alertando para ao necessidade de se analisar escola a escola, assim como 
manifestar solidariedade para com os outros municípios (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia do Cartaxo, Inventário do acervo documental do CLE/CME do Cartaxo, ACME41, p. 
3). 
 
O representante das freguesias do Concelho … mencionou que a Carta Educativa Escolar é um 
documento importante para ter noção da realidade educativa, nomeadamente para comparar o 
fluxo urbano e rural, saturação das escolas no planalto e desertificação das Escolas rurais e seu 
consequente encerramento. É necessário contrariar estas tendências demográficas através de 
estratégias nas freguesias rurais, implementando equipamentos adequados e Ocupação de Tempos 

                                                 
17 As discussões a propósito da Carta Educativa representam momentos cruciais do CME de Alpiarça, não 
tanto pela qualidade do debate gerado em torno dos vários aspectos, como o da reorganização e o da 
reconfiguração da rede escolar, mas antes a finalização de um percurso que culmina com a aprovação 
daquele documento por unanimidade, que acaba por esvaziar o CME de qualquer sentido. Muito fica, no 
entanto, por dizer: o debate e a acção política dos actores locais e autárquicos irão fazer-se fora do CME. 
 
18 No CME da Chamusca, tal como no de Alpiarça, o que marca as discussões em torno da Carta 
Educativa não é tanto a qualidade do debate, mas antes a finalização de um percurso que culmina com 
aprovação daquele documento por unanimidade, o que marca o início de um novo ciclo desta entidade 
numa relação de capilaridade com a rede social.  
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Livres (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Santarém, ACME83, p. 4). 
 
A senhora Vereadora … refere que as medidas de prevenção poderão ser tomadas a partir da 
própria Escola. Relativamente à desertificação das zonas rurais, está-se a dar prioridade aos 
Centros Escolares em Alcanede e Almoster precisamente para combater a tendência de 
desertificação rural (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME90, p. 4). 
 
As pessoas gostam pouco de mudanças e acham que a vinda das crianças, ou de algumas crianças 
mata as freguesias, mata as dinâmicas, mas não é isso que mata as freguesias. O que mata as 
freguesias é a falta emprego, não criando emprego, ou não criando dinâmicas de instalação de 
unidades fabris ou outras. É evidente que o mundo é o que é e as coisas têm andado a mudar a um 
ritmo alucinante e as pessoas vão-se embora e não são as crianças que têm esse peso (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, EVE3, p. 479). 

 

Ainda no 1.º mandato, depois da aprovação da Carta Educativa e da consequente 

reorganização da rede escolar, os actores autárquicos mobilizam os CME para prestar 

contas de outras áreas de intervenção educativa que directa ou indirectamente resultam 

das transferências de competências19. Alguns autarcas vão mais longe servindo-se dos 

CME para a concretização de diversos objectivos: entrosar os projectos educativos 

municipais com os projectos educativos das escolas; propor encontros educativos e/ou 

seminários temáticos com a chancela dos CME, e orientados para um público 

preferencial de professores e de pais; construir documentos sistematizadores da 

preparação e balanço de cada ano lectivo e/ou período escolar, nos quais integram o 

plano de transportes escolares, o plano de acção socioeducativa, as intervenções de 

requalificação do parque escolar e outras participações autárquicas no campo social, 

educativo e cultural; promover a discussão e colher a aprovação por parte de todos os 

intervenientes, com o consentimento tácito das direcções dos agrupamentos e das 

escolas secundárias20. 

 

Mas nem todos os autarcas entendem o CME como um espaço de exercício de 

competências e um instrumento de gestão de conflitos. Findo o processo de construção 

e de aprovação das Cartas Educativas (que obrigatoriamente passa por estas entidades) 

alguns autarcas consideram as reuniões totalmente dispensáveis, preferindo as relações 

de proximidade com os actores locais e a informalidade (que vêm do tempo dos CLE). 

                                                 
19 Consultar quadro de transferência de competências para as autarquias: Anexo II, 11. Inventário da 
Legislação/Protocolos/Pareceres, Quadro Legal – Transferências de competências. 
 
20 Não nos podemos esquecer que as direcções dos agrupamentos e das escolas secundárias não têm 
direito a voto. 
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Vejam-se os casos de Alpiarça21 e de Salvaterra de Magos22. Repare-se como nestas 

autarquias as principais medidas de política educativa23, sejam as Actividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) ou as transferências de competências para as 

autarquias24, se processam à margem de um órgão inicialmente criado para esse fim25; 

veja-se ainda como os actores autárquicos fazem escolhas estratégicas e rejeitam os 

processos de regulação impostos pelo instrumento de acção pública26, resultando daí 

lógicas de acção27, confrontos e jogos de interesses entre actores; por fim, entenda-se a 

complexidade e a conflitualidade dos processos de descentralização em cada espaço 

local: 

Temos uma Direcção de Escola com a qual temos alguma dificuldade em articular. Têm sido oito 
anos de desgaste absoluto, o que é pena e sem sentido. O que se passa nessa Direcção de escola, 
onde tudo já aconteceu! (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, EPCM8, p. 
137). 

                                                 
21 A autarca de Alpiarça valoriza os canais de comunicação informais desvinculados do CME: vale-se das 
relações de proximidade com os actores locais para transmitir informações e gerir conflitos cara-a-cara; 
recorre frequentemente aos serviços regionais do ME como mediadores dos confrontos com a direcção do 
único agrupamento de escolas; reconhece, à posteriori, a falta de visão estratégica desta opção. 
 
22 A autarca de Salvaterra de Magos desvaloriza o CME: investe na comunicação directa com as escolas, 
nas reuniões informais e sectoriais, dando continuidade à comissão especializada do Conselho Consultivo 
dos Transportes Escolares e de Acção Social; reconhece as suas limitações em mobilizar e gerir uma 
entidade para a qual tanto os actores autárquicos como os da restante comunidade local não encontram 
utilidade. 
 
23 Referimo-nos às medidas políticas do XVII Governo Constitucional (2005-2009), no qual Maria de 
Lurdes Rodrigues ocupa o cargo de Ministra da Educação. 
 
24 Referimo-nos a todas as medidas políticas do XVII Governo, que implicam as autarquias na gestão 
local da educação (Despacho n.º 14753/2005, DR II Série de 5 de Julho; Despacho 22251/2005, de 25 de 
Outubro; Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho; Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio; Decreto-
Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril) e às transferências para os municípios em matéria da educação do ensino 
básico (Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho). Consultar a este propósito o quadro legislativo (Anexo 
II, 11. Inventário da Legislação/Protocolos/Pareceres, Quadro de transferência de competências). 
 
25 A última reunião do CME de Salvaterra de Magos é de 14 de Março de 2006 e serve fundamentalmente 
para a aprovação da Carta Educativa. Neste encontro, o vereador da Educação dá «conta do modo como 
está a decorrer o projecto relacionado com as aulas de Inglês para os alunos do 3.º e do 4.º anos do 1.º 
ciclo do ensino básico e das reuniões que tem havido com as entidades parceiras neste projecto � 
Agrupamentos de Escolas do Concelho e a empresa Edutec» (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Salvaterra de Magos, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Salvaterra de 
Magos, ACME81, p. 2). A partir de então o debate em torno das principais medidas de política educativa 
faz-se à margem do CME. 
 
26 Falamos da obrigatoriedade legal de existência e funcionamento dos CME. 
 
27 Para se perceber os sentidos que os autarcas dão às suas acções, pondo em evidência os confrontos 
gerados e os jogos de interesses, aconselha-se a leitura das monografias dos CLE/CME de Alpiarça e de 
Salvaterra de Magos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, Breve monografia do 
CLE/CME de Alpiarça, pp. 87-98; Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, Breve 
monografia do CLE/CME de Salvaterra de Magos, pp. 797-812). 
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Optámos por responder, no imediato, às necessidades que diariamente nos colocam. O que lhe 
posso dizer é que hoje não teria deixado de reunir o Conselho Municipal Educação, até porque 
poderia partilhar mais, com outros parceiros, as dificuldades que a Câmara, quase sozinha acabei 
por assumir (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, EPCM8, p. 144). 

 
 

Houve um conselho para a aprovação da Carta Educativa e que já lá vai algum tempo. Mesmo com 
estas alterações decorrentes da junção do Agrupamento de Salvaterra com a Escola Secundária, 
com estas alterações não houve mais reuniões de CME. Esta situação deve-se ao facto de existir 
uma ligação muito próxima com os professores e com os encarregados de educação. Quando é 
necessário reunirmos, nós reunimos, mas não como Conselho Municipal de Educação (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, EPCM4, p. 864). 
 
Infelizmente não conseguimos muitas vezes deixar à porta da reunião as nossas antipatias, ou as 
nossas empatias. Sabe que é difícil gerir por que a reunião do CME não seria certamente para 
discutir o vidro que está partido e a intervenção que já se pediu à Câmara para substituir a areia do 
pátio. E depois é desmotivador (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de 
Magos, EPCM4, p. 867). 
 
 
A capacidade de mobilização dos CME pelas autarquias, o modo como cada 

autarca se apropria daquele espaço de diálogo e de debate (para dar continuidade à 

gestão da educação no seu município e para legitimar as suas decisões políticas), a 

forma como entende a transferência de competências, estabelece a sua relação com o 

ME, as escolas e os actores locais, a maneira como gere os conflitos entretanto surgidos 

são dimensões de análise que permitem explicar a letargia de dois CME e a vida mais 

ou menos activa dos outros nove. Todos estes aspectos ajudam a perceber como alguns 

autarcas encontram na elaboração, no acompanhamento e na aprovação da Carta 

Educativa as razões principais, se não as únicas, da existência desta entidade; permitem 

ainda entender o sentido da intervenção dos CME no contexto da descentralização 

educativa ao longo dos dois mandatos estudados.  

 

Tendo em conta este enquadramento analítico o 2.º mandato revela-se sequencial 

em relação ao anterior, na medida em que esta entidade se manifesta um espaço de 

acompanhamento e de avaliação de processos de implementação das políticas 

educativas orientadas para a partilha de responsabilidades entre a administração central, 

a administração local, a escola e os actores locais, envolvendo as associações de pais e 

as IPSS. Referimo-nos ao alargamento das áreas de intervenção das autarquias previsto 

no programa de acção da Escola a Tempo Inteiro 28 e nas transferências de 

competências referentes à gestão do pessoal não docente do 2.º e 3.º ciclos, à acção 

social escolar, à construção e apetrechamento dos estabelecimentos de ensino, aos 
                                                 
28 Referimo-nos ao Despacho n.º 12591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho. 
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transportes escolares, à Educação Pré-escolar da rede pública e às AEC29. As 

orientações de algumas destas medidas, como as AEC, vão no sentido da partilha de 

competências e de responsabilidades entre os agrupamentos e as autarquias30, obrigando 

ao diálogo e à negociação, nem sempre pacíficos; colocando frente a frente as direcções 

das escolas, as divisões de educação das autarquias e os próprios autarcas; implicando 

nesta procura de convergências as associações de pais, as associações recreativas e as 

IPSS. Os processos organizativos e negociais das AEC, a conflitualidade entre espaços 

e tempos curriculares e espaços e tempos extracurriculares, a difícil ligação entre 

professores titulares das turmas e os professores das actividades, a indisciplina dos 

alunos, a insatisfação dos pais são temas levados para os CME pela iniciativa dos 

presidentes das câmaras e/ou vereadores da Educação. Aí se procuram rever posições e 

encontrar alternativas; confronta-se institucionalmente a DREL; implicam-se os pais na 

procura de soluções; mobilizam-se as direcções dos agrupamentos para a negociação; 

procuram-se consentimentos; fazem-se cedências. Todos os responsáveis autárquicos, à 

excepção das duas autarcas de Alpiarça e de Salvaterra de Magos, mobilizam os CME 

para agilizar os complexos processos das AEC e mesmo estas autarcas reconhecem à 

posteriori as virtualidades desta entidade para ultrapassar diferendos e encontrar 

consensos: 

 

Num concelho como o nosso, estou quase diariamente a contactar com os vários parceiros, com a 
Associação de Pais, com a Escola, com as Forças de Segurança, com a saúde… Estou diariamente 
a contactar com estas pessoas e esvazia-se um bocadinho o Conselho Municipal. Assim as coisas 
não ficam formalizadas e, sobretudo a este nível, se calhar, deveriam ter ficado (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, EPCM8, p. 143). 
 
Relativamente às actividades extra-curriculares, vamos ver como correm essas actividades, o que é 
preciso alterar. As actividades de prolongamento que temos nos jardins de infância até as seis 
horas, que são serviços prestados por nós e se calhar isto devia ser tudo analisado no Conselho 
Municipal de Educação, mas que, pela experiência que temos, a participação das pessoas 
envolvidas é muito maior quando o fazemos de outra forma e não institucionalmente (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, EPCM4, p. 868). 
A implementação de enriquecimento curricular, só foi aceite pelos professores depois do horário 
escolar, isto é, só a partir da três e meia, salvo erro, com o horário escolar acabado. Houve aqui 
alguma reivindicação de classe que me parece que não é muito justa, mas, como lhe disse, sou 
professor e conheço um bocado essas posições dos professores (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia de Almeirim, EPCM6, p. 74). 

                                                 
29 Referimo-nos ao Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho. 
 
30 No normativo que regula as AEC � Despacho n.º 12591/2006 (2.ª série), de 16 de Junho � no ponto 14, 
são consideradas quatro entidades promotoras das AEC: autarquias locais, associações de pais e 
encarregados de educação, IPSS e agrupamentos de escolas. Dá-se preferência às autarquias locais como 
entidades promotoras e dá-se ênfase à parceria entre agrupamentos e autarquias na planificação das AEC. 
As autarquias, por sua vez, podem aceder a «recursos existentes na comunidade, escolas de música, de 
teatro, de dança, clubes recreativos e culturais e IPSS» (ponto 21).  



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

204 

Na sequência da ordem de trabalhos, o vereador da educação, frisou as dificuldades que imperam 
na implementação do ensino do Inglês, quer por parte dos Agrupamentos, das instituições 
envolvidas e da própria autarquia e louvou o empenho e dedicação que os intervenientes tiveram 
face às dificuldades decorrentes da implementação deste programa (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Azambuja, ACME 14, p.3). 
 
[Vereador da Educação] Entregaram esta incumbência [AEC] a empresas privadas e o processo 
não correu bem nas escolas. Na sua opinião, tal facto deveu-se à inexistência ou à fragilidade do 
relacionamento que se estabeleceu entre o professor titular da turma e os professores dessas 
actividades. Também identificou outros aspectos que contribuíram para essa avaliação negativa: 
deveria ter havido uma relação entre estas actividades e o projecto de cada agrupamento escolar; 
deveria ter havido reuniões com os professores. Esta falta de comunicação teve impacto junto dos 
alunos com o surgimento de problemas de indisciplina, que se tentaram resolver melhorando a 
coordenação entre todos os intervenientes e procurando estabelecer ligações e o diálogo entre 
professores (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME do Cartaxo, Notas de campo do CME do Cartaxo, 
p. 400). 
 
O Sr. [representante das Juntas de Freguesia] solicitou esclarecimentos relativamente ao controlo 
de qualidade alimentar e à questão do Inglês. Sugeriu que a população pudesse tirar proveito de 
alguns dos equipamentos de que as escolas dispõem, seria uma mais valia para as freguesias. (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Coruche, ACME58, p. 4). 
 
 

2.1.2 O desenvolvimento de intervenções e projectos educativos locais 

Para além de um espaço de monitorização e de avaliação das sucessivas medidas 

de política educativa, de gestão de conflitos e procura de consensos, os CME são 

também um lugar de divulgação das ideias dos autarcas (sobre educação, cultura e 

formação) transpostas publicamente em propostas de encontros e de seminários 

temáticos, de projectos municipais resultantes de iniciativas próprias e de candidaturas a 

programas nacionais de apoio, de projectos educativos locais (em diferentes estádios de 

desenvolvimento e de implementação). A maioria dos autarcas servem-se dos CME para 

apresentar estrategicamente os projectos municipais, alguns deles desenvolvidos com as 

escolas e com outras entidades, no intuito de legitimar a sua intervenção, encontrar 

consensos com as direcções dos agrupamentos e escolas secundárias e procurar novos 

parceiros: em Almeirim divulga-se o «Projecto de Educação Tecnológica � PET 21» e 

sensibilizam-se as escolas para a rentabilização dos equipamentos disponíveis; em 

Azambuja promovem-se as iniciativas do «Dia Municipal da Educação», da Assembleia 

de jovens e das «Viagens temáticas», centradas na divulgação da região, e avança-se 

com o Projecto Educativo Local; em Benavente apresenta-se o «Projecto Concelho de 

Benavente em números», referente à análise estatística sobre o abandono e insucesso 

escolar, o «Projecto Salute» (uma parceria entre a Educação e a Saúde) e o Seminário 
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sobre Disciplina e Indisciplina; no Cartaxo anunciam-se a Assembleia de Jovens e os 

Programas «Ser criança” e “PROGRIDE � medida II»; na Chamusca a autarquia 

assume-se mentora do curso CEF sobre recursos cinegéticos e avança com outros 

projectos em parceria com empresas locais: «Empescola» e «Empcrianças»; na Golegã 

trabalha-se no entrosamento do Projecto Educativo Local com o Projecto Educativo do 

único agrupamento do concelho e promovem-se os «Encontros de Agentes Educativos»; 

em Rio Maior avança-se com as Jornadas Pedagógicas «Educar para a diversidade de 

conhecimentos», promove-se a palestra «A relação pedagógica e a indisciplina na sala 

de aula», projecta-se a adesão à Rede das Cidades Educadoras e lança-se o embrião do 

Projecto Educativo Municipal; em Santarém organiza-se e promove-se o Congresso 

sobre Educação, integra-se o Programa Agenda XXI, promove-se a adesão à Rede das 

Cidades Educadoras e trabalha-se no Plano Estratégico Municipal.  

 

As autarquias de Alpiarça, de Coruche e de Salvaterra de Magos não se servem 

dos CME para apresentar os seus projectos de intervenção educativa31. Relativamente às 

restantes, percebe-se uma diferença substantiva entre o trabalho desenvolvido no 

interior e no exterior dos CME e, nestes dois contextos, os níveis diversos de 

intervenção; sentem-se as diferenças de protagonismo dos presidentes das câmaras e dos 

vereadores da educação e o impacto destas lideranças. Intencionalmente alguns autarcas 

assumem-se como mentores de uma perspectiva estratégica e reflexiva sobre a educação 

e mobilizam estas entidades para a discussão e implementação dos Projectos Educativos 

Locais / Plano Estratégico Municipal32. Simultaneamente, vão fazer duas coisas: 

                                                 
31 Podemos questionar as razões pelas quais estas três autarquias não divulgam os seus projectos nos 
CME. Queremos referenciar que tais factos não significam a inexistência de projectos municipais. O que 
significa é que estes projectos são laterais aos CME, no sentido de não precisarem destas entidades para 
terem vida própria e se serem legitimados. Veja-se o caso de Alpiarça e do interessante Projecto 
Educativo dos Patudos � Casa José Relvas, no qual se desenvolvem actividades de comemoração do 
centenário da República e se avança com um programa de divulgação de música clássica junto das 
crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, Breve 
monografia, pp. 87-98). 
 
32 Referimo-nos aos CME de Azambuja, da Golegã, de Rio Maior e de Santarém. Em todos eles, com 
excepção de Rio Maior, são criados grupos de trabalho para reflectirem sobre os Projectos Educativos 
Locais e apresentarem propostas de trabalho aos próprios CME (cf. Dossiês dos 11 CLE/CME da 
AMLT/CULT, Breve monografia do CLE/CME de Azambuja, pp. 167-168; Breve monografia do 
CLE/CME da Golegã, pp. 576-577; Breve monografia do CLE/CME de Rio Maior, p. 675; Breve 
monografia do CLE/CME de Santarém, pp. 887-888). 
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organizam encontros e/ou seminários temáticos33, em que chamam a si a 

responsabilidade da discussão pública e procuram publicitar as suas perspectivas, 

principalmente imprimindo a chancela dos CME em todas essas iniciativas, o que lhe dá 

um cunho de maior abrangência e legitimidade política; procuram dar visibilidade a 

uma entidade pouco conhecida no espaço local, promovendo os CME como entidades 

supervisionadas pelas autarquias e transmitindo a imagem de espaços dinâmicos de 

intervenção educativa e de produção de conhecimento:  

 

Quando agora perspectivamos a realização de um seminário, nesse encontro não irão apenas 
seguramente participar os professores, o pessoal não docente, outras pessoas interessadas pelas 
problemáticas da educação, mas também vão participar os pais. Através da Associação de Pais, 
podem ser mobilizados. Como os próprios estudantes, através da Associação de Estudantes, 
podem ser mobilizados para que aquilo que estamos a fazer tenha maior visibilidade junto da 
nossa comunidade (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 
312). 

 
III Encontro de Agentes Educativos: O Senhor Presidente inicia este ponto da ordem de trabalhos 
referindo que propôs em Assembleia de Escola, que o Agrupamento de Escolas de Golegã e 
Pombalinho se envolvesse na realização no Encontro de Agentes Educativos. Informa ainda que o 
Conselho Pedagógico reflectiu sobre o assunto e decidiu que deveria ser o Conselho Municipal de 
Educação a avançar, tal como o fez em anos anteriores (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia da Golegã, Inventário do acervo documental do CLE/CME da Golegã, ACME60, p. 3). 
 
Sr. Vereador começou por referir a pretensão da Câmara Municipal em levar a efeito as primeiras 
Jornadas Pedagógicas do Concelho de Rio Maior, previstas para os dias 14 e 15 de Setembro 
(datas sugeridas pelos representantes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas). O 
Sr. Vereador propôs aos presentes a apresentação de sugestões (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, 
ACME69, p. 4). 

 
Relativamente à data avançada no anterior Conselho Municipal de Educação, foi considerado que 
o mês de Outubro é próximo demais para que o Congresso possa ser convenientemente 
estruturado, ficando acordado por unanimidade que este se realizará em Março de dois mil e oito, 
mês em que a Câmara Municipal de Santarém promove o Mês do Professor, da Criança e da 
Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Santarém, ACME94, p. 5). 

 

2.1.3 A mobilização de saberes como legitimação política  

Entre o exercício de competências e a gestão de conflitos e o desenvolvimento de 

intervenções e projectos educativos locais, as autarquias perspectivam e entendem os 

CME segundo duas perspectivas: uma, mais táctica e operativa, de gestão corrente dos 

problemas ocasionados pelas sucessivas medidas políticas, entre as quais as 

transferências de competências, o tomar o pulso às direcções das escolas, aos 

                                                 
33 Às autarquias de Azambuja, da Golegã, de Rio Maior e de Santarém associa-se a de Benavente. Todas 
elas desenvolvem iniciativas públicas de debate educativo � Congressos, Encontros sobre Educação, 
Seminários temáticos. Consultar a este propósito os respectivos dossiês. 
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professores, aos pais, aos restantes representantes e reequacionar novas acções; outra, 

mais estratégica e reflexiva, no sentido de pensar as grandes linhas de intervenção 

educativa de cada município, congregar todos os intervenientes, mobilizar diferentes 

saberes, produzir conhecimento traduzível nas avaliações, nas propostas e 

recomendações, mas também na capacidade de organizar debates públicos sobre 

matérias educativas. Estas duas dimensões remetem-nos para um conjunto de saberes. 

 

Indagámos os presidentes das câmaras e os vereadores da educação sobre os 

saberes em presença34, sobre a sua relevância e os seus contributos para a construção 

das orientações em matéria de política educativa local. As respostas deixam transparecer 

as diferentes opiniões sobre a pertinência e a importância dos saberes próprios e/ou 

mobilizados pela autarquia (no interior e no exterior dos CME) considerados 

fundamentais para a construção da decisão política de cada autarca. Começam por falar 

dos seus percursos profissionais e políticos e do impacto que esses caminhos têm na 

forma como orientam os CME: referem-se ao investimento feito nos sectores educativos 

das autarquias e à procura de técnicos qualificados; identificam áreas do conhecimento 

especializado que sustentam as suas decisões políticas; fazem referência à intervenção 

da CEDRU; falam dos saberes e das experiências que circulam nesta entidade e de 

algumas das suas fragilidades, reconhecendo esses saberes como «uma ajuda, um apoio 

à navegação … o sustentar e legitimar de muitas acções do responsável do pelouro da 

educação … os parceiros sustentam as minhas decisões»35, «um lugar de encontro e de 

partilha de conhecimentos e de experiências»36. A maioria dos autarcas37 valoriza a sua 

                                                 
34 Referimo-nos a uma das questões postas no guião de entrevista aos presidentes das câmaras e aos 
vereadores da educação; no Bloco D questiona-se o seguinte: «Quais os representantes e convidados ao 
CME que deram um maior contributo para essas tomadas de decisão? Que saberes mobilizaram?» (Anexo 
II, 7. Guião de entrevista ao presidente da câmara/vereador da educação). 
 
35 O autarca da Golegã assume explicitamente o CME como o espaço de legitimação das suas decisões 
políticas. Ler a este propósito a entrevista da qual retirámos esta citação (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 646).  
 
36 Estas palavras são da vereadora da educação da Chamusca. Leia-se a este propósito as respectivas 
Notas de campo (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, Notas de campo do 
CLE/CME da Chamusca, p. 486). 
 
37 Estamos a falar dos presidentes das Câmaras de Almeirim, de Azambuja, de Benavente, de Coruche, da 
Golegã (médico e professor universitário) e dos vereadores da Educação do Cartaxo, da Chamusca, de 
Rio Maior, de Salvaterra de Magos e de Santarém. 
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experiência de professor38, a proximidade à escola, os saberes pedagógicos e as 

competências políticas adquiridas ao longo de largos anos de intervenção autárquica e 

reconhece que a sua atitude perante os CME resulta em parte de uma sensibilidade 

especial para com a escola:  

 

Não, não refiro o facto de ser o presidente ou ser o vereador. Aqui é um pouco mais a 
sensibilidade de a sua vivência na escola e a maneira como vê os problemas da escola. É mais 
isso! Os executivos municipais têm muitos elementos que já foram, na sua vida profissional, 
professores. Mas é verdade também uma coisa que é que eles têm maneiras diferentes de ver a 
vida na escola e a ligação da autarquia à escola e a vida escolar, de uma maneira geral, depende 
muito dessa sensibilidade, o facto de o Conselho Municipal ter essa importância ou ter outra (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, EPCM6, p. 72). 
 

Antes de ser presidente de câmara, isto agora é uma particularidade, não tem a ver com o facto de 
ter sido professor, porque era de outra índole, mas eu era responsável pelo sector de ambiente da 
Câmara de Lisboa e apostámos muito durante dez anos na interacção com o Sistema Educativo em 
Lisboa, para as questões da promoção e divulgação ambiental. Apercebi-me muito cedo da 
necessidade de promover a abertura das escolas à comunidade e aos problemas globais (cf. Anexo 
I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, EPCM2, p. 230). 

 

Do meu ponto de vista foi mais o conhecimento efectivo do terreno, ou seja, um conhecimento 
efectivo do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, do que neste momento funciona menos 
bem neles, e na adequação dos espaços e do funcionamento desses estabelecimentos de ensino 
para o futuro e para uma escola mais moderna e mais virada para as necessidades educativas 
futuras (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, EVE1, p. 397). 
 
 
Interessava-lhe saber a opinião de alguém que tivesse um conhecimento teórico sobre a 
intervenção da autarquia e especificamente sobre o CME. Trouxe-me uma cópia do inquérito 
distribuído a todos os membros do CME. Tinha também consigo alguns inquéritos já preenchidos 
pelos conselheiros, onde respondiam às questões colocadas sobre as competências e o 
funcionamento do CME. Li-os com atenção, para tentar perceber do que se tratava. As respostas 
dão-nos bem a ideia das dúvidas que cada um tem sobre o seu papel e em como gerir a sua 
intervenção (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Notas de campo do 
CME de Santarém, p. 995). 

 

Os autarcas falam do conhecimento especializado como sustentáculo das suas 

decisões políticas, referenciado por uns como sendo das áreas da gestão autárquica, da 

sociologia e da psicologia, por outros da área das ciências da educação; referenciam a 

necessidade de apostar em sectores educativos organizados e tecnicamente sustentados, 

preparados para responder às responsabilidades crescentes em matéria de delegação de 

competências; assumem a fragilidade técnica destes serviços quando contratualizam as 

cartas educativas com o CEDRU e acedem à sua consultoria na área do 

desenvolvimento, planeamento e ordenamento do território; reiteram o princípio do 

                                                 
38 A maioria dos presidentes das câmaras e vereadores da educação têm no seu curriculum vitae a escola e 
a docência. Ser professor e ser conhecedor do funcionamento da escola são consideradas condições 
essenciais para uma eficiente gestão autárquica em matérias educativas. 
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conhecimento especializado ao serviço das autarquias; falam na dificuldade em 

obter/manter os melhores quadros e na falta de massa crítica39. Veja-se como os 

autarcas de Azambuja, de Coruche e de Santarém apresentam estas questões: 

 

Acho que sim, pois, e acho que um dos grandes problemas que as autarquias têm, não só no 
Sistema Educativo, mas nesta vertente de educação, mas em todas as outras vertentes, é muitas 
vezes a dificuldade em captarem e manterem técnicos qualificados (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Azambuja, EPCM2, p. 231). 
 
Por um lado, é necessário haver um conhecimento muito profundo de toda a panóplia de legislação 
e regulamentação relativa ao sector da educação. Depois, há aqui muitos factores sociológicos e 
psicológicos abrangidos em toda esta situação. Então, acho que os saberes destas áreas são 
fundamentais para lidar com um sector como este (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia 
de Azambuja, EPCM2, p. 231). 
 
Houve uma determinada geração de autarcas que, coitados, até por dificuldades, tiveram que ser 
eles a executar as coisas. É matéria para gente especializada, não é matéria para político, não é 
matéria para autarca, não é matéria para vereador. Todas estas coisas têm que estar sedimentadas e 
resultam ou não, se nós temos como base, de facto, conhecimentos especializados ao serviço da 
autarquia e isso em todos os campos, e na educação também. E depois temos de fazer a gestão 
política destes processos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, EPCM2, 
p. 231) 

 

Quer queiramos, quer não, isso significa que essa empresa [CEDRU] esse conjunto de técnicos, 
terão uma visão mais alargada, do que a visão estritamente concelhia, se cada uma fosse feita 
isoladamente. O que aconteceu foi que a mesma empresa esteve a fazer diversas Cartas Educativas 
de territórios contíguos e isso permitiu uma visão mais alargada, para além daquilo que são as 
nossas fronteiras. Isso foi bom! (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, 
EPCM5, p. 555) 
 
Tem a ver, sobretudo, com isso, Santarém tem um problema complicadíssimo, julgo que o Vale do 
Tejo tem este problema complicadíssimo, que é a forte atracção que Lisboa exerce sobre esta 
região, os melhores quadros são seduzidos pela metrópole e essa ausência de vigilância crítica, 
dessa massa crítica, esboroa-se em centros de má-língua, porque, como a massa não consegue 
superar o estado da racionalidade do objecto, então torna-se numa massa peripatética, no sentido 
aristotélico do termo. Essa ausência de massa crítica não é apenas na escola, é em toda a política 
cultural, de ordenamento do território, urbanística, enfim, isso é um dos grandes problemas do 
poder local fora dos grandes centros (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, 
EPCM3, p. 985). 
 

 
Essa falta de massa crítica de que nos fala o presidente da Câmara de Santarém, a 

propósito do défice de reflexão dentro e fora do CME, é também referida por outros 

autarcas40 a propósito da fragilidade das intervenções de alguns representantes. Essa 

fragilidade manifesta-se também de outras formas: no desequilíbrio entre os membros 

dos CME, pois dominam os professores e as direcções das escolas em detrimento de 

                                                 
39 Ao falar de falta de massa crítica, o autarca de Santarém refere-se à fuga dos melhores quadros para 
Lisboa e ao impacto que esta perda tem para a vida política, cultural e educativa de cada espaço local.  
 
40 Referimo-nos aos autarcas mais críticos relativamente às intervenções dos representantes nos CME: os 
presidentes das câmaras da Golegã, de Coruche e de Santarém e o vereador da educação do Cartaxo. 
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outros conselheiros pertencentes a áreas técnicas diversas; na inibição destes últimos 

conselheiros, que não estando ligados à educação não se revêem nestes fóruns, pois «na 

perspectiva deles, não têm apetrechamento técnico/teórico para intervir e refugiam-se 

um pouco e não se expõem»41; na falta de reflexão e na inexistência de «propostas de 

enriquecimento para a educação local»42. E os presidentes vão mais longe quando dizem 

que os intervenientes nos CME estão «a instrumentalizar aquilo que já é produção 

normativa, mais nada»43: 

 

Sobretudo, o que eu senti nos CME em que participei foi isso, esse contributo do saber prático do 
funcionamento efectivo, nunca senti um contributo ao nível de pensar a educação, confesso-lhe 
que não (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, EVE1, p. 397). 
 
Nunca vi e não assisti, dentro Conselho Municipal de Educação, à apresentação de propostas de 
enriquecimento para a educação local, que fossem ouvidas, debatidas e votadas (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 10). 
 
Penso que o Conselho Municipal de Educação acaba por sofrer por isso e por outro lado, por ter 
algum desequilíbrio nos seus membros, entre aqueles que são da área da educação, que são 
técnicos especialista da educação e o resto das pessoas que fazem parte do Conselho de Educação 
e que não dominam esses saberes e não têm esses apetrechamento técnico/teórico (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, EPCM5, p. 552). 
 
Esta necessidade da formalização das coisas faz perder muito tempo, o tempo da conceptualização, 
o mais importante para pensar, para reflectir sobre a substância das coisas, esse tempo é destruído 
pelo tempo da formalização e então muitas vezes nós estamos a formalizar o vazio, isto é, nós 
estamos apenas a instrumentalizar aquilo que já é produção normativa, mais nada (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, EPCM3, p. 985). 

 
 

Apesar das dificuldades enunciadas, os autarcas acham que se estabelece uma 

relação entre o conhecimento que circula no interior e no exterior dos CME (entendido 

como um conjunto de saberes práticos, técnicos e científicos) e as tomadas de decisão 

política dos autarcas. Quando se referem à fragilidade dos contributos de alguns 

representantes, os autarcas reconhecem que esse défice se deve tanto à inércia de cada 

um, à falta de cultura de participação e de vigilância crítica sentida no espaço local, 

como à estrutura desadequada do próprio CME e consideram que muito há a fazer para 

dinamizar uma entidade desta natureza: alguns autarcas assumem-se mesmo como 

mentores desta dinamização reflexiva. Veja-se como o presidente da Câmara de 

                                                 
41 Consultar a entrevista ao presidente da Câmara de Coruche (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Coruche, EPCMM5, p. 552). 
 
42 Ler a entrevista ao presidente de Câmara da Golegã (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da 
Golegã, EPCM9, p. 552). 
 
43 Consultar a entrevista ao presidente da Câmara de Santarém (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Santarém, EPCM3, p. 985). 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

211 

Benavente, igualmente porta-voz da ANMP no processo negocial com o ME, entende o 

CME como a caixa de ressonância das questões centrais de política educativa à escala 

local e se apropria das opiniões e dos saberes em presença para justificar e credibilizar 

as tomadas de decisão da ANMP de âmbito nacional:  

 
[Sobre o abandono escolar e qualidade do sucesso educativo] É importante que se possa fazer uma 
reflexão com tempo e sem precipitações, partindo de dados objectivos, para que se possam fazer 
análises, não apenas teóricas, mas análises fundamentadas … das quais possam resultar propostas 
de recomendação, nomeadamente ao Ministério da Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia do Benavente, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, 
ACME25, p.3). 
 
Como representante Associação Nacional de Municípios na área da Educação fala frequentemente 
com a Senhora Ministra e fala sobre o que sente e conhece, fala como politico ligado ao concreto, 
ligado aos problemas e aquilo que é o conhecimento prático das situações e isso pode ser uma 
ajuda também para o trabalho que desenvolve na Associação Nacional de Municípios e que poderá 
servir até o sistema educativo do país. A ajuda que senhores conselheiros e convidados poderão 
dar, qualquer contributo, seja na área que se situam, quer seja na área da indisciplina das suas 
causas e motivos são um contributo para a nossa reflexão e também um contributo que pode 
transmitir nas reuniões que tem com o poder politico e que tem decisão sobre estas matérias (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Benavente, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Benavente, ACME28, p.2). 
 
O Senhor Presidente pediu ainda autorização para que no diálogo institucional que mantém 
apresentar tudo isto para fazer alguma reflexão com a Senhora Ministra e com o Senhor Secretário 
de Estado (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Benavente, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Benavente, ACME28, p.2). 
 
 

2.1.4 A participação como aprendizagem política  

As questões da participação e da aprendizagem política dos autarcas e de outros 

actores locais tomam uma especial relevância no que diz respeito ao modo como os 

autarcas se servem dos CME para cimentar entendimentos principalmente com as 

escolas, com os professores e com os pais, para esclarecer e ultrapassar diferendos 

causados pelos conflitos de competências, para firmar relações institucionais, para criar 

uma cultura de intervenção e de responsabilidade política. Os défices de participação e 

de responsabilização são identificados pelos autarcas como dificuldades reais na 

coordenação dos CME; referem-nos como problemas nacionais e não só locais, 

problemas estruturais que abrangem toda a sociedade e as relações sociais e políticas. 

Associam essa desresponsabilização a vários factores: ao carácter consultivo e não 

vinculativo desta entidade; à própria estrutura organizativa e funcional que relega as 

direcções das escolas para segundo plano, negando-lhes o direito ao voto; à falta de 
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visão estratégica e de dimensão política dos serviços centrais e regionais do ME44; à 

apatia e à falta de vigilância crítica de alguns representantes; à ausência de comunicação 

entre representantes e representados45; mas também à sua própria incapacidade em gerir 

a intervenção dos outros e em fazerem funcionar estas entidades não para «fazer de 

conta»46, para aprovar o já está aprovado, mas para reflectir e resolver problemas. As 

críticas abrangem também a ANMP e a CULT, na medida em que as acções de uma e 

de outra pouco ultrapassam, respectivamente, a divulgação e a normalização dos CME, 

assim como o planeamento e o acesso a programas de financiamento, ficando aquém do 

esperado no apoio a prestar aos municípios. A estas entidades, apesar do estatuto de 

nacionais e de regionais, falta-lhes o trabalho de divulgação e de reflexão política que as 

habilite a «divulgarem boas práticas de funcionamento de qualquer órgão ou qualquer 

associação… um conselho municipal que está a funcionar melhor, pode, de facto, dar 

uma ajuda para que outros funcionem melhor»47. Os autarcas falam da necessidade de 

reequacionar estas entidades48, de rever o seu quadro normativo (considerado 

desadequado), de encontrar novas formas de representatividade e de relação entre 

representantes e representados, de composição e de funcionamento, de modo a implicar 

                                                 
44 O autarca de Benavente sintetiza da seguinte forma esta falta de visão estratégica e de dimensão 
política do representante da DREL: «Eu acho que têm participado [representante da DREL] nalgumas 
reuniões mais com uma visão de que … eu vou lá porque podem dizer mal da DREL e tenho que estar lá 
para defender a DREL e o ME, do que propriamente naquilo que é o cumprimento da sua obrigação» 
(Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM 1, p. 311). 
 
45 Sobre a fraca ou a inexistente ligação entre representantes e representados o chefe de divisão da 
educação da Azambuja refere o seguinte: «Numa perspectiva crítica, disse-me que um dos problemas 
centrais do CME residia na questão da representação e na ligação entre representantes e representados. 
Quem na entidade representada faria a ligação entre o Conselho e a comunidade? Seria verdadeiramente 
operacional a comunicação nos Conselhos Pedagógicos e nas Assembleias de Escola? Seguidamente, 
usou uma expressão muito interessante para classificar o CME, disse que o “órgão nasceu torto”» (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Notas de campo do CLE/CME, p. 235). 
 
46 Esta referência é feita pelo presidente da Câmara de Benavente numa das reuniões dos CME, para que 
todos ouvissem. Consultar a este propósito o Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME32, p. 8). 
 
47 Estas palavras são do autarca de Benavente. Ler a este propósito a sua entrevista (cf. Anexo I, Dossiê 
do CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 315). Os presidentes das câmaras de Salvaterra de 
Magos e da Golegã referem-se à ANMP e à CULT com um sentido crítico. Ler as suas entrevistas (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, EPCM4, pp. 861-862; Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 643). 
 
48 O autarca de Azambuja é o único que assume nada mudar no seu CME. Refere o seu bom 
funcionamento e dinamismo. Ler a sua entrevista (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Azambuja, EPCM2, pp. 231). 
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todos os intervenientes num espaço de debate e de aprendizagem política que dê peso 

institucional e visibilidade pública às decisões tomadas por todos:   

 

De participação cívica e de responsabilização, que é uma coisa que eu acho que faz muita falta no 
nosso país. O facto de todos os membros do Conselho Municipal terem direito a voto, 
responsabiliza-os (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, EPCM2, p. 232). 
 
Portanto, o que tem que ser trazido aqui para o Conselho é um novo conceito, ou seja, não é como 
se fosse uma sessão de Câmara ou de Assembleia Municipal, em que se cumpre uma ordem de 
trabalhos, é um espaço de debate, um espaço com convidados especialistas de fora do Conselho, 
especialistas de educação a nível nacional, especialistas a outro nível, que devem ser trazidos para 
o CME como convidados, que devem proporcionar espaços de debate e de interactividade entre os 
vários membros, de aprendizagem política. É assim que eu vejo o CME a funcionar (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, EVE1, p. 398). 

 

[Presidente] Crê que o Conselho Municipal de Educação tem um papel não apenas no presente mas 
no futuro. Não podemos permitir que funcione apenas uma vez por ano e que estejamos todos a 
«fazer de conta». A responsabilidade que cumpre a autarquia em matéria de educação é cada vez 
maior. Os problemas sentidos pelos diversos agentes educativos, não só os professores, nem só os 
pais ou associações de estudantes mas sim um horizonte muito mais vasto, temos que ver aqui um 
órgão em que possamos reflectir alguns dos problemas e dar um contributo positivo para a 
melhoria do funcionamento da articulação que é preciso fazer entre todos estes agentes (cf. Anexo 
I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Benavente, ACME32, p. 8). 
 
Mas também não lhe sei dizer como é que se pode fazer de outra forma. Nós vivemos em função 
de objectivos e estamos sempre na expectativa de que os nossos actos tenham consequências. 
Quando vamos participar num órgão desses, somos eleitos para um órgão desses, das duas uma ou 
já sabemos que dali não há grande consequência porque os resultados efectivos não são 
verificáveis, ou não sabemos. Se já sabemos, entramos, damos o nome, damos a cara, assinamos a 
acta, rubricamos a folha de presenças, dizemos alguma coisa para a acta, encontramo-nos ali, 
como poderíamos estar à mesa do café, numa conversa amena sobre as coisas, num exercício de 
reflexão com outras pessoas à volta, ou então não temos ideia e vamos para lá com todos os 
sonhos, com todas as utopias e depois chega-se à conclusão que por mais estruturados, por mais 
pensado, por mais reflectido que seja o meu pensamento, o que vai resultar daqui? Posso fazer um 
brilhante discurso; posso até entregar um texto à mesa; posso até sugerir uma moção, mas o que é 
que vai resultar daqui? Alguém vai dar atenção a isto? Alguém vai por isto em prática? Alguém 
vai, na escola, o Conselho Directivo, o Órgão Executivo se vai debruçar sobre isso? A Câmara 
Municipal vai mudar a sua politica porque foi apresentada uma proposta no Conselho? Não há 
grande poder de influência (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, EPCM5, 
p. 555). 
 
 

 2.2 Balanço dos CME  

Conhecemos as críticas da maioria dos autarcas relativamente aos CME. Incidem 

fundamentalmente na sua estrutura organizativa e funcional (objectivos, competências, 

composição, sistema de representatividade e funcionamento), mas também no modo 

como todos os actores (nos quais eles próprios se incluem) se revêem e se 

comprometem com o passado, com o presente e com o futuro desta entidade: 
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[Nos CME] Os elementos mais activos são sempre, sem dúvida, os professores, os pais, os 
encarregados de educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, EPCM6, 
p. 74. 
[Nos CME] Não há um grande investimento da parte dos parceiros, temos que dizer isso, porque 
também são chamados para muitas coisas, mas sinto que era possível fazer mais (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, EVE3, p. 481). 
 
O que gostaria que mudasse era a participação das pessoas, que elas participassem mais. Como é 
que isso se faz? Também não sei como se faz. Mas o que identifico como um dos factores de 
inibição é estarem lá por exemplo vinte pessoas e cinco são considerados especialistas e nas outras 
há uma inibição grande porque entendem que esse não é o metier deles, a área deles (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, EPCM5, p. 557). 
 
Acho que tem que ser alvo de uma reestruturação, de responsabilizar qualquer cidadão que esteja 
aqui, desde o comandante da GNR que faz parte do Conselho Municipal de Educação, ao antigo 
representante do CAE que é hoje da DREL, ou da Acção Social, por exemplo. Todos eles, sejam 
quais forem, ou da Acção Social, todos eles têm que ser responsabilizados. Tem que ser 
francamente reestruturado e reabilitado para o momento actual (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia da Golegã, EPCM9, p. 645). 
  
Creio que não faz sentido da forma aberta como nós temos funcionado, com o bom senso e 
responsabilidade que tem que existir, dispensar o contributo de quem dirige as escolas. O espírito 
crítico deve ser desenvolvido no seio dos órgãos, quaisquer que sejam. Não há nenhuma razão, em 
minha opinião, para não participarem de pleno direito. Hoje, com a prática, vejo que não há 
nenhum inconveniente, antes pelo contrário (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, EPCM 1, p. 317). 
 
Depende em parte da autarquia, mas depende em grande parte da disponibilidade dos agentes 
educativos, nomeadamente, dos órgãos directivos dos agrupamentos escolares e das escolas terem 
disponibilidade para pensarem no CME efectivamente com grande importância e peso no âmbito 
municipal. Julgo que, e isto não é alijar a responsabilidade, é, pelo contrário, dizer que enquanto os 
agentes educativos não se compenetrarem e não perceberem o papel do CME, dificilmente ele vai 
conseguir ter o espaço de intervenção que merece e para o qual foi criado (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, EVE, p. 396). 

 

Estas críticas, que retratam os cerca de seis anos de existência dos onze CME 

(vistos através do olhar dos actores autárquicos), espelham a conflitualidade dos 

processos políticos da descentralização e da transferência de competências para as 

autarquias; ao mesmo tempo revelam o complexo entendimento entre a administração 

central, a administração local, as escolas e a comunidade local, expressando os jogos de 

poder de actores com interesses diversos. Estas críticas deixam ainda transparecer o 

modo como os autarcas assumem os CME, perspectivam a sua utilidade e reconhecem o 

seu espaço de intervenção política: por detrás dos ditos e dos não-ditos está a 

dificuldade reconhecida por alguns em gerir uma entidade que lhes é imposta, para a 

qual nem sempre se sentem preparados e mobilizados e na qual nem sempre encontram 

sentido. Mesmo quando classificam o trabalho desenvolvido pelos CME como pouco 

satisfatório49, insuficiente50, não muito positivo51, positivo52, muito positivo53, todos 

                                                 
49O autarca da Golegã mostra-se descontente com o funcionamento do seu CME, tanto mais que 
transporta consigo a memória de um CLE interveniente e eficaz no espaço local. Ler a este propósito a 
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reflectem sobre o que têm feito e o que está por fazer, sobre o futuro dos CME; há 

mesmo autarcas54 para os quais os CME deixam de ter sentido após a aprovação das 

cartas educativas. Reconhecem tratar-se de uma entidade com utilidade política (visível 

nos processos de construção, de aprovação da Carta Educativa e na monitorização de 

outras medidas de política educativa), mas nem todos perspectivam essa utilidade da 

mesma forma. Percebemos estas diferenças no modo como cada autarca responde à 

questão: Para que serve o CME? Neste contexto de resposta directa a maioria assume 

esta instância como um espaço de divulgação e de legitimação da intervenção da 

autarquia no campo educativo, de promoção das principais medidas de política 

educativa, um espaço de aprendizagem, de decisão partilhada e de co-responsabilização 

entre actores autárquicos e locais. Alguns autarcas valorizam o carácter consultivo da 

entidade, entendendo-a como um «recurso que o município pode ter necessidade de 

consultar»55, como o «consultor do poder decisor … os futuros parlamentos locais da 

educação»56, que é «indispensável na nossa vida democrática»57 e que tem «uma 

importância cada vez maior na nossa vida colectiva»58. Na sua óptica, os CME servem 

«para perceber se eles perceberam o que nós estamos a fazer»59, «para harmonizar 

                                                                                                                                               
entrevista do presidente da Câmara da Golegã (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da 
Golegã, EPCM9, p. 639-649). 
 
50 A autarca da Chamusca considera que o seu CME deve ter «dinâmicas muito mais vivas» e co-
responsabiliza-se pelo insuficiente funcionamento desta entidade. Ler a este propósito a entrevista da 
vereadora da Educação da Chamusca (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, 
EVE3, p. 482). 
 
51 Referimo-nos à opinião dos autarcas do Cartaxo e de Rio Maior. 
 
52Os autarcas de Almeirim, de Benavente fazem um balanço positivo dos CME. 
 
53 O autarca da Azambuja é o único que avalia a intervenção do CME como muito positiva. 
 
54 Referimo-nos às opiniões dos autarcas de Alpiarça, de Salvaterra de Magos e também de Coruche. 
  
55 Ler a este propósito a entrevista ao presidente da Câmara de Almeirim (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Almeirim, EPCM6, p. 73). 
 
56 Ler a este propósito a entrevista ao vereador da Educação do Cartaxo (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, EVE1, p. 395). 
 
57 Ler a este propósito a entrevista ao presidente da Câmara de Almeirim (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Almeirim, EPCM6, p. 73). 
 
58 Ler a este propósito a entrevista ao presidente da Câmara de Benavente (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 311). 
 
59 Ler a este propósito a entrevista ao presidente da Câmara de Santarém (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Santarém, EPCM3, p. 988). 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

216 

processos, métodos e para compatibilizar actuações»60, mas também para «reflectir 

sobre um conjunto de questões que se colocam à vida das escolas e ao exercício das 

competências da Câmara Municipal, à avaliação dessas competências»61. Justificam a 

existência desta instância como espaço de circulação de informação, de discussão e de 

avaliação das intervenções educativas municipais, demarcando-se do CME vinculativo 

(perspectiva defendida por outros autarcas) e defendem esta opinião com o respeito pela 

autonomia das escolas. Atente-se nas palavras dos autarcas da Azambuja, de Almeirim, 

de Benavente, do Cartaxo, da Chamusca e de Alpiarça62: 

 

 [O CME] Serve para tantas coisas. Vou tentar resumir, fazer apelo da minha capacidade de 
síntese. Serve, desde logo, para esta coisa fundamental que é introduzir o universo exterior ao 
Sistema Educativo e basta ver a sua composição para perceber que esse é um dos objectivos do 
CME; segunda matéria importante, serve para harmonizar processos, métodos e para 
compatibilizar actuações, não é? Acho que é praticamente o único sítio onde, os três conselhos 
directivos dos agrupamentos se reúnem. É fundamental no que diz respeito a essa matéria. Serve 
depois na minha perspectiva também para harmonizar actuações de outros sectores, 
nomeadamente municipais e das juntas de freguesia que intervêm directamente no processo 
educativo. Basicamente eu diria que são estas as três grandes valências do CME (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, EPCM2, p. 233). 

 
Elaboradas as Cartas Educativas e com a nova organização de funcionamento dos vários 
agrupamento escolares, o Conselho Municipal de Educação começou a ser um bocadinho 
esvaziado na sua existência. De qualquer modo é um órgão que tem existência local, tem 
personalidade jurídica e é um recurso que o município pode ter necessidade de consultar (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, EPCM6, p. 73). 

 
Agora qualquer recomendação do Conselho, desde que seja uma recomendação reflectida, 
seguramente que pode ter efeitos, e é preciso acreditar, é preciso ter essa consciência de que se nós 
não tivermos este órgão a funcionar, teremos menos informação, menos possibilidade de 
discussão, teremos menos possibilidade de intervir naquilo que será a mudança de rumo do que 
porventura tenhamos detectado e que seja necessário corrigir (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 313). 
 
Ser o consultor do poder decisor, é aquele órgão que irá no futuro funcionar como o órgão que 
sanciona as políticas educativas do município, que propõe correcções, que aprova as grandes 
linhas orientadoras, e que faz emanar para o executivo municipal as recomendações de quem 
efectivamente conhece o sistema educativo na sua globalidade, e que tem a obrigação e o direito 
de dar o seu contributo para a definição da política educativa municipal. Eu julgo que no futuro, a 
médio prazo, os CME terão um papel, serão quase os parlamentos locais da educação, digamos 
assim, e é este o papel que devem ter e que ainda não conseguiram (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, EVE1, p. 395). 
 

                                                                                                                                               
 
60 Ler a este propósito a entrevista ao presidente da Câmara de Azambuja (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Azambuja, EPCM2, p. 233). 
 
61 Ler a este propósito a entrevista ao presidente da Câmara de Benavente (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Benavente, EPCM1, p. 312). 
 
62 Não nos podemos esquecer de que a autarquia de Alpiarça não reúne o CME no 2.º mandato. A autarca 
assume o erro estratégico e reconhece à posteriori as potencialidades desta instância na gestão de 
competências da autarquia e dos conflitos entre actores. 
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É um Conselho de parceiros que eu penso que poderia ter dinâmicas muito mais vivas. Talvez por 
culpa minha. Há muita coisa para fazer. De facto o CME não está a desempenhar muito bem, se 
calhar, o papel para que foi constituído (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do 
Chamusca, EVE2, p. 482). 

 
Se eu tivesse optado, como deveria, por reunir mais o Conselho Municipal de Educação, se calhar 
tinha conseguido, em vez de resolver a minha preocupação, de responder às necessidades, no 
imediato, se calhar tinha conseguido, pelo menos que as coisas fossem mais hierarquizadas … O 
balanço que faço do CME vai muito na linha do que lhe disse anteriormente. A falta de 
regularidade no seu funcionamento teve a ver com a estrutura e a conjuntura, que lhe eram 
adversas o com as opções da própria autarquia, das quais tenho consciência (cf. Anexo I, Dossiê 
do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, EPCM8, pp. 143-144). 
 

 
Os restantes autarcas, apesar de reconhecerem nos CME todas as suas potenciais 

valências (coordenação, articulação e aconselhamento) estabelecem a diferença entre as 

potencialidades políticas destas entidades e o modo como funcionam (referem-se aos 

seus CME). O autarca de Coruche afirma mesmo: «Tenho que ser sincero, teoricamente 

é assim, mas na prática não resulta»63. Criticam a sua restrita operacionalidade, o défice 

de intervenção e de responsabilidade política dos representantes, a falta de impacto das 

suas reflexões e orientações no espaço local e responsabilizam a inadequada estrutura 

organizativa e funcional pela letargia e pobreza dos seus CME. Diferenciam-se dos 

anteriores autarcas pela defesa do carácter vinculativo das decisões saídas destas 

entidades. Fazem questão de referir a fraca operacionalidade dos CME, que pouco 

acrescentam ao trabalho da autarquia para além da legitimação das suas decisões, pois 

funcionam em circuito fechado; insistem na sua valência deliberativa para ultrapassar 

esta inércia. Preste-se atenção às palavras dos presidentes das câmaras de Coruche e da 

Golegã: 

 
Devolvo-lhe a pergunta. É uma boa maneira de nos interrogarmos, nós que somos actores deste 
espaço e deste tempo. Para que é que serve? Se calhar o seu trabalho vai dar respostas. Para é que 
serve o Conselho Municipal de Educação? (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Coruche, EPCM5, 557). 
 
O funcionamento do Conselho Municipal de Educação é quase o cumprir de uma formalidade. 
Digo isto com mágoa. É um pouco essa leitura que faço. Mas também não sei identificar, 
claramente, as razões. Mas penso que é relativamente frustrante a actividade do Conselho 
Municipal de Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, EPCM5, p. 
551). 
 
O Conselho Municipal de Educação não vive. É um órgão que vai sobrevivendo. Sobrevive porque 
a legalidade o impõe. Tem que ser alvo de uma reestruturação com cabeça, tronco e membros, não 
precipitada (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, EPCM9, p. 642). 

 
Se o Conselho Municipal Educação tivesse outro poder de decisão, pudesse intervir efectivamente 
na política educativa local e tivesse consequência a sua actividade, eventualmente, as pessoas 

                                                 
63 Ler a este propósito a entrevista do presidente da Câmara de Coruche (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Coruche, EPCM5, p. 557). 
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mobilizar-se-iam mais, porque achavam que tinha uma consequência imediata a sua mobilização, a 
sua iniciativa (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Coruche, EPCM5, p. 554). 

 
Portanto, o Conselho Municipal de Educação tem que ser um parceiro activo. Tem que ser um 
instrumento, fazer parte de um plano: ter actividade, ser diferenciado e vivificado. Não pode ser só 
um órgão, reduzido, quanto a mim, a ser ouvido uma ou duas vezes por ano. Tem que ser 
interventivo! As suas intervenções deverão ser uma mais valia acrescentada e com poder 
vinculativo. Seria o ideal! Poderia introduzir políticas locais que nos pudessem diferenciar, pela 
positiva (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, EPCM9, pp. 647-648). 
 
 
Quando se debate a finalidade dos CME discute-se forçosamente o seu objectivo: 

serem uma instância de coordenação / consulta ou uma instância de coordenação / 

deliberação64. São questões de fundo que se prendem com os conteúdos normativos e 

cognitivos propostos pelo instrumento de acção pública – Decreto-Lei 7/2003 – e com os 

respectivos processos de apropriação pelos actores autárquicos e locais. Consideram-se 

os municípios como «o núcleo essencial da estratégia de subsidiariedade», como 

suportes para a concretização da transferência de atribuições e de competências da 

administração central para a local, conferindo-se à autarquia a gestão e a coordenação do 

CME, um «órgão essencial de institucionalização da intervenção das comunidades 

educativas a nível do concelho»65. O protagonismo atribuído às autarquias coloca-as na 

posição de questionarem a abrangência da sua intervenção num órgão desta natureza. Se 

lhes é dada responsabilidade e o protagonismo nos processos de intervenção local em 

matéria educativa, por que razão não se assumirem as decisões partilhadas dos CME 

como deliberações a serem seguidas por todos? A esta questão uns respondem 

distanciando-se do carácter vinculativo desta entidade, defendendo o quadro normativo 

actual assente na coordenação e na consulta, e argumentam com a necessidade de se 

evitar focos de tensão e de discórdia entre as autarquias e as escolas, pois qualquer 

imposição dos CME pode ser entendida por estas como uma ingerência à construção da 

sua autonomia. 

Prevendo-se os CME, nós entendíamos que deveria haver regulamentação, daquilo que seriam 
esses CME, as competências que pudessem, porventura, interferir no projecto de autonomia, 
poderiam levar a rotas de colisão entre a Câmara e as escolas. Tratava-se de evitar alguma 
possibilidade de conflitos entre quem tinha a responsabilidade da direcção da Escola e o CME. Se 
não existisse regulamentação, o CME podia pronunciar-se sobre tudo, e conflituar com o processo 
de construção da autonomia das escolas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, EPCM1, p. 309). 

                                                 
64 Esta questão é recorrente ao longo do processo negocial entre o ME e a ANMP, quando se debate a 
matriz normativa dos CME e se opta após muita discussão no interior da ANMP pelo carácter consultivo.  
 
65Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro ─ introdução. 
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Outros defendem o carácter vinculativo dos CME como forma de 

responsabilização de todos os intervenientes e assumem que esta perspectiva não deve 

ser entendida como ingerência nos assuntos das escolas; reforçam a ideia da separação 

de competências, da não intromissão na esfera da escola e dos professores, «É preciso ter 

cuidado com estas transferências e estas competências. Que nenhum autarca comece a 

substituir funções e desempenhos de docentes!»66. Evitar rotas de colisão entre as 

autarquias e as escolas no caminho anunciado da descentralização, respeitar tutelas e 

gerir competências partilhadas, definir campos de actuação entre as organizações e os 

actores. Percebemos a conflitualidade destes processos quando criticam os caminhos 

percorridos e a percorrer pela descentralização do Sistema Educativo, questionam o 

papel que lhes é atribuído, põem em causa o rumo de um conjunto de medidas políticas 

que os colocam (a par das escolas) numa encruzilhada; ainda quando se interrogam 

sobre os sentidos dessas mesmas políticas, duvidam da sua integração nas políticas de 

descentralização, que consideram de deslocalização, concretizadas pela mudança de sede 

de decisão para as autarquias (por delegação e transferência de competências), sob 

vigilância e controlo da Administração Central: «continuamos a reger-nos pelas mesmas 

batutas e pelo mesmo maestro»67.  

 

O balanço que os autarcas fazem dos CME, da sua finalidade e da sua 

funcionalidade, coloca na agenda política as questões centrais da descentralização 

administrativa e da descentralização política, da desconcentração e da autonomia da 

escola, e escrutina a complexidade das relações entre a Administração Central, a 

Administração Local e a Escola: 

 

Eu acho que põe em perigo a própria autonomia da escola. Começam eles próprios a se auto 
asfixiar. Vejo que o Director na nossa escola tem tendência rápida de ir pedir à Câmara a resolução 
da situação. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter as nossas competências, queremos 
assumir as transferências, para que as respostas às solicitações sejam locais e mais rápidas, para 
poder responder aos anseios, mas não para substituir ninguém. Por vezes perguntam-nos como 
resolver determinadas situações. Eu não me posso sobrepor aos órgãos executivos das escolas e de 
ensino. Os professores é que sabem, não somos nós! É preciso ter cuidado com estas transferências 
e estas competências. Que nenhum autarca comece a substituir funções e desempenhos de 
docentes! Por que a escola é dos professores e para os alunos e não para as Câmaras. É perigoso! 
(cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Golegã, EPCM9, p. 644). 

 

                                                 
66 Ler a este propósito a entrevista do presidente da Câmara da Golegã (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Golegã, EPCM9, p. 644). 
 
67 Consultar a este propósito a entrevista ao presidente da Câmara da Golegã (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Golegã, EPCM9, p. 648). 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

220 

Acho que o Conselho Municipal de Educação, como ele hoje existe, é pobre! Não enriquece 
muito. Mas, sobretudo, o que se passou no nosso ensino, a nível dos Centros Escolares, é que não 
se descentralizou, antes se deslocalizou, o que é diferente. A independência não existe. As regras 
são as mesmas em todo o país. Deslocou-se, talvez! Foi a sede de decisão por transferência e 
delegação de competências. Deslocalização! Concorda? (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Golegã, EPCM9, p. 648). 
Não. Da tutela, do Ministério da Educação. No fundo, transferiu… eu não lhe chamo 
descentralização, chamo-lhe deslocalização do local. Porque continuamos a reger-nos pelas 
mesmas batutas e pelo mesmo maestro. Agora, têm aqui uma capacidade de actuação mais directa 
por essa deslocalização, de poder de actuação, mais nada (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Golegã, EPCM9, p. 648). 
 
As autarquias não precisam de mais nenhuma competência, os governos tratem dos empreiteiros e 
das obras e dessas coisas, isso só traz problemas, corrupções, compadrios e facilitismos. Julgo que 
as autarquias deviam ser o grande motor da educação e deviam ter competências dominantes nessa 
área, talvez com a regionalização isso venha, tem é de mudar a malha político-partidária do poder 
local, porque este poder local que temos é uma coisa, é uma coisa, meu Deus, confrangedora, 
confrangedora, confrangedora (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Santarém, EPCM3, p. 989). 
 

 3. Síntese interpretativa 
 

A descrição e a análise comparativa dos processos e dos modos como os actores 

autárquicos mobilizam os CME (desenvolvida ao longo deste capítulo) permitem-nos 

avançar para uma leitura interpretativa, pondo em evidência três ideias consideradas 

mais relevantes: 

 

1.ª – O protagonismo das autarquias e dos seus presidentes no funcionamento e na 

gestão dos CME. Este reforço da centralidade das autarquias (já visível nos Regimentos 

Internos) tem a intenção de aplicar aos CME as lógicas reprodutivas e burocráticas de 

cada município, adaptando-os e formatando-os segundo os interesses dos mesmos. Dito 

de outro modo, as autarquias mobilizam os CME quando têm interesse nisso, 

compreendem a importância da participação dos actores, recorrem aos saberes em 

presença, percebem a utilidade deste órgão colegial de controlo do exercício da política 

educativa municipal. A maioria dos autarcas fazem-no mas assumem-se como 

protagonistas dos processos políticos: ditam as regras; controlam as agendas (levando à 

discussão temas para os quais precisam do apoio da maioria dos representantes e a 

anuência das direcções das escolas); fazem a gestão corrente das suas competências e/ou 

projectos mais alargados e tentam resolver os conflitos daí decorrentes; escrutinam as 

decisões conjuntas (mesmo sendo de carácter consultivo) e assim legitimam a sua 

intervenção política no espaço local. Por outro lado, alguns autarcas não o fazem, não 

perspectivam os CME para além da Carta Educativa, cuja finalização do seu processo 
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de elaboração esvazia, a seu ver, um órgão criado para construir e aprovar este 

documento estruturante. A partir daí deixam de convocar as reuniões, construir as 

agendas, promover a discussão colegial. A gestão de competências das autarquias faz-se 

lateralmente, subvertendo e mesmo ignorando os referenciais normativos e cognitivos 

do instrumento que institui os CME.  

 

As convergências e as divergências na mobilização dos CME pelas autarquias 

desenham-se no desfasamento entre a norma, a regra e a prática, visível no modo como 

os autarcas e, principalmente, os presidentes das câmaras se apropriam do quadro legal, 

o contornam ou o subvertem, esquivando-se ao controlo da Administração Central, 

criando margens de manobra e de autonomia que lhes permitem fazer escolhas, 

isoladamente e/ou em conjunto com os restantes actores (privilegiando uns em 

detrimento de outros), estruturar os processos e os seus resultados.  

 

Os CME são várias coisas em função das estratégias dos próprios autarcas. São 

muito mais do que está nas normas e que definem os seus objectivos e as suas 

competências. São isso e muito mais. São espaços de divulgação de saberes, de 

participação e de aprendizagem, de gestão de conflitos. O mesmo será dizer que os 

CME são utilizados pelos autarcas muito para além do quadro normativo imposto pela 

Administração Central à Administração Local. São utilizados pelos autarcas em função 

dos seus interesses, das suas estratégias e lógicas de acção. 

 

2.ª ─ Os CME como locus da descentralização, as caixas de ressonância dos 

conflitos e das divergências provocados pelo processo da descentralização em cada 

espaço local. O protagonismo das autarquias em todos os processos de funcionamento 

dos CME evidencia o interesse político destas entidades (reconhecido a priori e/ou a 

posteriori), tanto como espaço de gestão táctica e operativa dos conflitos ocasionados 

pelas sucessivas medidas políticas, como de intervenção estratégica e reflexiva no 

sentido de pensar as grandes linhas de acção educativa municipal. Entre uma e a outra 

dimensão desenha-se a reorganização do Sistema Educativo, a reconfiguração da rede 

escolar, a crescente intervenção das autarquias no campo educativo, a autonomia da 

escola, a implicação dos actores locais em todos estes processos, a construção da 

descentralização em cada espaço local, tarefas complexas e desafios para os quais nem 

todos se sentem e se mostram preparados para enfrentar (e isto tem que ver com todo o 
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percurso percorrido, com as dependências do caminho). A ausência de massa crítica 

abrange também as autarquias. Esta consciência faz que muitos autarcas se munam de 

competências políticas e sociais, mas também técnicas e científicas, invistam nos seus 

sectores educativos e se rodeiem de chefes de divisão e técnicos especializados em 

diferentes áreas, recorram a especialistas e encontrem no conhecimento argumentos 

legitimadores das suas decisões políticas. Estes autarcas procuram contaminar os 

restantes actores no sentido de partilharem os seus saberes e de os mobilizar para a 

intervenção política dentro e fora dos CME. Nem todos o fazem, mas todos têm a 

consciência da utilidade deste percurso para ultrapassarem muitos dos conflitos e 

diferendos resultantes da descentralização e da territorialização das políticas educativas. 

 

3.ª ─ A emergência de outro CME. A avaliação que as autarquias fazem destas 

entidades aponta em vários sentidos que se orientam para o reequacionamento e revisão 

do actual quadro normativo. São críticas que abrangem a esfera política dos CME, no 

sentido de se questionar a construção e a implementação da política nos seus variados 

processos, dando especial ênfase ao dispositivo legal e aos seus modos de interpretação 

e operacionalização. Focalizam-se nos seus referenciais normativos e cognitivos, pondo 

em causa os objectivos e as competências dos CME (carácter consultivo ou 

deliberativo?), mas também a sua estrutura organizativa e funcional (composição, 

formas de representatividade, relação representantes / representados); olham com 

sentido crítico a intervenção dos actores (nos quais se incluem) enquanto representantes 

de organizações e/ou entidades; questionam a abrangência política destas entidades, 

apontando o pouco peso institucional e a falta de visibilidade pública das suas decisões. 

Reclamam outro CME, mas não perspectivam de igual modo o seu objectivo político: 

deve ser consultivo ou deliberativo. Distanciam-se neste aspecto fulcral: considerar o 

CME um espaço de regulação intermédia ou antes um instrumento de regulação ao 

serviço das autarquias. 
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CAPÍTULO VI – A APROPRIAÇÃO DOS CME PELOS ACTORES 
LOCAIS 

1. Introdução 
 

O objectivo deste capítulo é comparar as diferentes formas como os actores locais 

se apropriam dos CME, os utilizam e os perspectivam em função dos conteúdos 

cognitivos e normativos propostos pelo instrumento de acção pública. Trabalha-se, 

portanto, a quarta dimensão da análise – A apropriação dos CME pelos actores locais. 

Mantém-se o mesmo desenho metodológico, a relação intrínseca entre as abordagens 

monográfica e comparativa. Dá-se especial atenção aos processos de apropriação da 

medida política dos CME pelos actores locais, protagonizados pelos representantes das 

múltiplas entidades e associações existentes em cada concelho, pelas direcções dos 

agrupamentos / escolas secundárias e por outros convidados. Pretende-se saber como 

assumem a sua representatividade, estabelecem a relação entre representantes e 

representados, mantém diálogo com os restantes interlocutores, agem e interagem com 

os actores autárquicos, se servem desta entidade para gerir problemas e conflitos entre 

actores e instituições (principalmente entre autarcas, pais, professores e direcções das 

escolas), isto é; como perspectivam criticamente os CME. Na linha do capítulo anterior, 

pretende-se mostrar e demonstrar como a mesma política provoca formas de 

instrumentação diferenciadas, gera problemas e resultados diversos em cada CME e em 

cada espaço local. Nesta perspectiva de continuidade, esta dimensão de análise 

privilegia os actores (individuais e/ou colectivos), as acções, os referenciais (quadros 

cognitivos e normativos) e os modos de regulação. Permite-nos completar o quadro de 

análise desenvolvido nos três capítulos anteriores; trabalhar a acção pública dando voz 

aos actores locais; perceber a complexidade das relações sociais e políticas 

desenvolvidas no interior e no exterior dos CME e o seu significado nos processos de 

descentralização em cada espaço local. 

 
Apresentação do capítulo 
 

Na figura 6.1 apresentamos o esquema da organização do Capítulo VI. Após a 

introdução (justificação da abordagem da 4.ª dimensão de análise) seguem-se a 

apresentação e a discussão de dados estruturada em dois títulos (e respectivos 

subtítulos) e a síntese interpretativa. O primeiro título � Intervenção dos actores locais 
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nos CME reporta-se aos modos como os actores locais intervêm e utilizam os CME e 

estuda-se através de quatro entradas analíticas: a expressão e a gestão de conflitos; a 

defesa de projectos educativos e formativos; a mobilização de outros saberes; a 

participação como aprendizagem política. O segundo título � Perspectivas dos actores 

locais sobre os CME e as autarquias equaciona as diferentes opiniões que os actores 

locais têm dos CME e dos autarcas e aborda-se através de duas entradas analíticas: a 

importância dos CME; perspectivas sobre a intervenção das autarquias nos CME. 

Finalmente a síntese interpretativa apresenta algumas propostas de leitura. 

 
Figura 6.1 Esquema de organização do Capítulo VI. 

 

2. Apresentação e discussão dos dados: a apropriação dos CME pelos actores locais 
 

As convergências e as divergências na apropriação dos CME pelos actores locais 

jogam-se na temporalidade dos processos políticos destas entidades em cada espaço 

local, nas escolhas historicamente identificadas, nas diferentes engenharias 

organizacionais e funcionais, nos complexos sistemas de representatividade, nas 

relações entre pares, nas interacções entre representantes, convidados e autarcas. 
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As semelhanças e as dissemelhanças resultam das diferentes composições dos 

CME, da falta de assiduidade e da irregular participação dos seus intervenientes em 

algumas destas entidades, na ausência de estratégias de comunicação entre 

representantes e entidades representadas, na acção marcante das direcções das escolas, 

dos professores, dos pais e na quase inércia dos restantes participantes. Importa agora 

identificar, perceber e comparar essas diferenças em função dos conteúdos cognitivos e 

normativos propostos pelo dispositivo legal. 

 

2.1. Intervenção dos actores locais nos CME  

O trabalho de recolha de informação e de comparação permite-nos identificar os 

domínios essenciais da intervenção dos actores locais nos CME. A figura 6.2 apresenta 

de forma esquemática e antecipada essas áreas de intervenção: 

 

 
Figura 6.2 Intervenção dos actores locais nos CME 
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2.1.1. Expressão e gestão de conflitos  

Conhecemos as perspectivas dos autarcas relativamente ao papel dos 

representantes e dos convidados nos CME e as críticas que dirigem a alguns destes 

intervenientes (desinteresse pela entidade de coordenação e de consulta da política 

educativa local). Representam entendimentos parcelares, olhares críticos de quem tem a 

responsabilidade de organizar e coordenar os CME e de quem espera dos actores locais 

a assiduidade e a participação necessárias e suficientes para que, em conjunto, se 

definam estratégias, se articulem competências e intervenções. Importa agora escrutinar 

os sentidos destas críticas dando voz aos actores locais1; contextualizar e perceber o 

protagonismo de alguns representantes e convidados e o apagamento de outros. Os 

estudos monográficos dão-nos conta dos diferentes modos como os intervenientes agem 

e interagem nos CME, como participam em cada reunião, como intervêm no debate 

político. Podemos identificar as suas presenças e as suas ausências2; verificar a 

regularidade das suas intervenções3; perceber quem está presente e participa; conhecer o 

teor e o alcance das suas palavras4; referenciar quem, mesmo presente, nada tem para 

dizer sobre os temas em debate. A análise de todos estes quadros e narrativas serve para 

corroborar algumas das ideias sobre a intervenção dos actores locais nos CME: a 

primeira, refere-se ao protagonismo dos representantes dos professores (da educação 

pré-escolar ao ensino superior, pertencentes ao ensino público e ao ensino privado), das 

                                                 
1 Estas vozes reportam-se unicamente às intervenções dos actores locais nas inúmeras reuniões dos CME, 
conforme se explica na metodologia.  
 
2 Referimo-nos aos quadros das presenças / ausências dos representantes / convidados / especialistas nos 
CME que constam em todas as monografias e onde se dá a perspectiva da assiduidade de todos os 
intervenientes. Consultar a este propósito o Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 
1- 999. 
 
3 Referimo-nos aos quadros das intervenções dos representantes / convidados / especialistas nos CME 
que constam em todas as monografias e onde se dá a perspectiva das participações de todos os 
intervenientes. Consultar a este propósito o Anexo I, Dossiês dos onze CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 
1- 999. 
 
4 Para se ter a noção exacta de quando e como cada interveniente toma a palavra, devemos consultar os 
resumos das 95 actas dos onze CME, incluídos nas respectivas checklists, nos pontos 4.5 (Anexo I, 
Dossiês dos 11 CLE/CME da AMLT/CULT, checklist do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, pp.41- 
44; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Alpiarça, pp. 113-114; Checklist do CLE/CME da Autarquia 
de Azambuja, pp.190- 194; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Benavente, pp. 275-278; Checklist 
do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, pp. 359-361; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Chamusca, 
pp. 440-445; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Coruche, pp. 521-523; Checklist do CLE/CME da 
Autarquia de Golegã, pp. 601-605; Checklist do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, pp. 699-707; 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Salvaterra de Magos, pp.827-828; Checklist do CLE/CME da 
Autarquia de Santarém, pp. 912-921).  
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associações de pais, das IPSS e das direcções dos agrupamentos / escolas secundárias; a 

segunda reporta-se ao apagamento dos representantes dos subsistemas (da saúde, da 

segurança social, do emprego e formação, da juventude e desporto, da segurança), só 

ultrapassado com as acções marcantes de alguns destes actores nos seus CME. As 

diferenças entre uns e os outros jogam-se nos modos como se apropriam dos 

referenciais cognitivos e normativos dos CME, como perspectivam a cooperação e a 

articulação entre agentes educativos e parceiros sociais interessados, como assumem o 

seu papel de representantes, como se sentem (ou não) parte integrante de uma entidade 

de regulação da política educativa local. Melhor percebemos esta diversidade se 

percorrermos os resumos das actas dos onze CME integradas nas respectivas checklists 

e identificarmos em função dos temas em agenda quem participa e quem não participa, 

o que defende, como interage. Reparamos que os temas propostos pelos autarcas (que 

dizem respeito à partilha de competências entre o ME, as autarquias e as escolas, aos 

espaços de intervenção e de funcionamento dos estabelecimentos de ensino público e 

privado) interessam no seu conjunto aos representantes dos professores, das associações 

de pais e das IPSS, assim, como às direcções das escolas (que estão como convidados); 

estes mesmos assuntos não interessam tanto aos representantes dos subsistemas que 

esporadicamente participam nos debates quando de algum modo se encontram 

vinculados à vida educativa / formativa do seu concelho, quer por razões pessoais, quer 

profissionais. Estas intervenções fazem-se pela defesa dos pontos de vista das entidades 

representadas mas também a favor de lógicas sectoriais e mesmo corporativas: os 

representantes dos professores raramente se assumem como representantes dos 

respectivos níveis de ensino5, antes se assumem como representantes dos agrupamentos 

e das escolas de que provêm6 ou falam por vezes a título individual; os presidentes dos 

conselhos executivos fazem a ponte entre estes representantes e as escolas representadas 

(independentemente de acumularem ou não os cargos) existindo uma gestão táctica dos 

debates entre uns e os outros; os representantes das associações de pais servem de elo 

                                                 
5 Como uma das excepções realçamos a intervenção da representante do ensino básico no CME de Rio 
Maior, simultaneamente presidente do Agrupamento Vertical de Alcobertas, pelo seu sentido de 
responsabilidade perante os representados: dá voz aos agrupamentos; apresenta os relatórios de 
funcionamento do ensino básico; discute as questões da reorganização da rede escolar, do fecho das 
escolas, da colocação de professores, das AEC, da falta de animadores socioeducativos e de segurança 
rodoviária; defende a continuidade do Agrupamento de Alcobertas evocando o trabalho desenvolvido, o 
Projecto Educativo, o apoio dos pais e da autarquia. 
 
6 Quando um presidente de conselho executivo de um agrupamento ou de uma escola secundária assume 
a representação dos professores de um determinado nível de ensino, a tendência é falar em nome da 
instituição que dirige.  
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entre os grupos representados pertencentes a diferentes escolas, por vezes de freguesias 

historicamente rivais7; os restantes representantes assumem as lógicas dos subsistemas 

representados, tão diversos como a saúde, o emprego e a formação profissional, a 

segurança social, a juventude e desporto e as forças de segurança.  

 

No 1.º mandato, a elaboração e a aprovação das cartas educativas, com a 

consequente reorganização das redes escolares, e a alteração do funcionamento das 

escolas (verticalização dos agrupamentos horizontais, fecho de escolas do 1.º ciclo e 

construção de centros escolares) coloca os actores locais perante o confronto político e a 

conflitualidade da discussão decorrente destas agendas. Os representantes dos 

subsistemas intervêm quando se trata de defender e de negociar o seu espaço de 

intervenção ou quando são confrontados pelos autarcas e pelos restantes representantes. 

São momentos de viragem (de reorganização e de reconfiguração da rede escolar 

propostas pelas cartas educativas) em que estão em causa as questões centrais da 

reorganização do Sistema Educativo e da gestão articulada entre a rede pública e a rede 

privada de educação: por um lado, as mudanças estruturais como a verticalização dos 

agrupamentos (com todas as alterações organizacionais e pedagógicas decorrentes) e o 

desafio da partilha de competências e de espaços de intervenção entre as autarquias e as 

escolas; por outro, a tentativa de regulação da oferta educativa, tanto pública como 

privada, principalmente na educação pré-escolar e no ensino profissional, com mais 

salas de pré-escolar nos centros escolares e com a abertura de cursos profissionais nas 

escolas secundárias, controlando, por via indirecta, a oferta educativa das IPSS e das 

escolas profissionais. Vejamos como os actores locais posicionados em diferentes CME 

assumem este debate. Nos CME de Almeirim, de Benavente e de Rio Maior a 

                                                 

7 Em muitos dos concelhos estudados observam-se rivalidades entre freguesias e lugares de um mesmo 
concelho, transpostos para as associações de pais das escolas do 1.º ciclo. Damos o exemplo da rivalidade 
existente entre os lugares de Marianos e de Paço dos Negros, pertencentes ao concelho de Almeirim, e os 
correspondentes conflitos entre as associações de pais. Preste-se atenção ao problema discutido no CME 
de Almeirim «O Sr. … [representante dos pais de Fazendas de Almeirim] relembrou que os pais do lugar 
de Marianos não querem os seus filhos na E. B. 1 de Paço dos Negros, dado que existe uma grande 
rivalidade entre estas duas localidades e que já tinha sido muito complicado convencer os pais no inicio 
do ano para que as crianças frequentassem a E. B. 1 de Paço dos Negros nas duas semanas em que não 
tiveram aulas em Marianos, e que na altura o Conselho Executivo do Agrupamento de Fazendas teve que 
pedir ajuda à Associação de Pais deste agrupamento para transmitir a informação e conseguir que estes 
aceitassem a situação» (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME7, p. 3). 
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verticalização forçada dos agrupamentos, a consequente alteração da rede escolar (a 

deslocação de turmas entre escolas do mesmo concelho e o fecho de escolas de 1.º 

ciclo) mobilizam muitos dos actores locais, principalmente as associações de pais, os 

representantes dos professores e as direcções das escolas: no primeiro CME estes 

representantes e convidados opõem-se à decisão conjunta da DREL / autarquia em 

verticalizar o agrupamento horizontal e reagem contra a aritmética da rede escolar; no 

segundo CME, professores e pais aliam-se ao presidente da Câmara e rejeitam as 

directivas da DREL, mantendo intacto o agrupamento horizontal; no terceiro CME a 

oposição à verticalização une a autarquia, os professores, as escolas e os pais: 

 
A professora [presidente do Agrupamento Febo Moniz] disse que toda a reflexão que o 
agrupamento Febo Moniz efectuou foi em função dos interesses dos alunos e dos seus pais. 
Reforçou também a importância da existência dos 3 agrupamentos acessíveis, nos quais se 
consegue actuar, sendo assim importante indicar, na página 91, os dados referentes aos 2.º e 3.º 
ciclos em Almeirim para realçar a dimensão do agrupamento proposto, que será de 1600 alunos, 
considerando que, devido à dispersão territorial no concelho, “não será certamente «uma rede 
territorial equilibrada e eficiente de recursos educativos…» (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Almeirim, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME4, 
p.5). 
 
As representantes dos Agrupamentos Escolares referiram que a questão da verticalização dos 
agrupamentos já tinha ido a Conselho Pedagógico e que estes não concordaram, pois em 2004 este 
parecer não era favorável à verticalização dos mesmos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Almeirim, Inventário do acervo documental de Almeirim, ACME5, p. 2) 

 

Manifestamos o nosso desagrado ao modo como a Carta Educativa prevê a reconfiguração e 
reorganização da rede educativa no que concerne ao ponto 3.1.1. Agrupamento Vertical de 
Almeirim, visto que no Conselho Municipal de Educação, de 19 de Janeiro, foi dado um parecer 
desfavorável à verticalização dos Agrupamentos Febo Moniz e Almeirim / Tapada. Na presente 
Carta Educativa não foram contemplados dois cenários, nomeadamente, «a continuidade dos 
agrupamentos existentes» e, num cenário alternativo, a verticalização dos agrupamentos existentes 
na cidade de Almeirim (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Inventário 
do acervo documental de Almeirim, ACME5, p.4 - Declaração de voto dos representantes do pré-
escolar e do ensino básico) 

 
[Carta Educativa – processo de verticalização de agrupamento] Relativamente ao agrupamento 

horizontal ainda existente, o [técnico da CEDRU] perguntou se o mesmo se mantém. A [presidente 
do Agrupamento] informou que, de acordo com as indicações do CAE e da DRAE, o Agrupamento 
horizontal é para manter (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário 
do acervo documental de Benavente, ACME26, p.4). 

 
Para além da verticalização dos agrupamentos as agendas políticas da maioria dos 

CME (no 1.º mandato) integram temas polémicos (reorganização da rede, construção 

dos centros escolares, movimentação de alunos, fecho de escolas, ensino profissional, 

segurança nas escolas) mobilizadores dos actores locais, principalmente dos professores 

e dos pais, preocupados com a resolução imediata dos problemas das escolas, com a 

partilha de responsabilidades com as autarquias, com a constituição de parcerias e de 
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redes de cooperação. As monografias dão-nos conta das formas como estes actores 

assumem a dimensão táctica e operativa dos CME, como se apropriam desta entidade, 

como potenciam as oportunidades de cruzar informações, debater os problemas e 

procurar soluções; nelas se particularizam as intervenções dos representantes e dos 

convidados conforme cada contexto local. Os representantes dos professores dos três 

níveis de ensino apresentam dados estatísticos sobre o sucesso e insucesso escolar e 

sobre os resultados dos alunos nos exames nacionais; discutem e negoceiam a oferta 

educativa da educação pré-escolar ao ensino secundário; falam do funcionamento das 

escolas em todas as suas vertentes, dando uma especial atenção às áreas de intervenção 

partilhadas com as autarquias (acção social escolar, transportes escolares, refeitórios, 

prolongamentos de horários no pré-escolar). Os presidentes dos conselhos executivos 

corroboram e completam as intervenções dos representantes dos professores; fazem o 

ponto da situação do que se passa nos seus agrupamentos e nas suas escolas 

secundárias; divulgam os seus projectos educativos e angariam parceiros co-

financiadores; questionam, e por vezes confrontam, o representante da DREL sobre as 

medidas políticas do ME; estabelecem pontes de entendimento com os autarcas no 

intuito de ultrapassar o clima de suspeita e por vezes de conflitualidade latente existente 

entre as escolas e as autarquias8. Os representantes das associações de pais servem de 

fiel de balança em muitos destes debates, apoiando-se, ora nos presidentes das câmaras, 

ora nos presidentes dos conselhos executivos9, consoante os interesses em presença: 

opõem-se ao fecho das escolas do 1.º ciclo; criticam a organização das turmas; mostram 

desagrado pelos serviços de refeitório e dos transportes escolares; influenciam as 

autarquias e as escolas nas tomadas de decisão; levam aos seus representados 

informações dos CME e das escolas. A título de exemplo, leiam-se as intervenções dos 

presidentes dos conselhos executivos e dos representantes das associações de pais nos 

                                                 
8 Quando nos referimos ao clima de suspeita e de conflitualidade latente entre as escolas e as autarquias, 
estamos a pensar nos aspectos historicamente observados por Nóvoa (2005) e que dizem respeito ao facto 
de os professores nem sempre olharem as autarquias como parceiras, mas antes como intrusas, como 
estranhas às escolas. Os caminhos das reformas descentralizadoras desde finais do século XIX e no século 
XX (como a da 1.ª República), interrompidos pela forte centralização do Estado Novo, deixaram nos 
professores o receio de serem transformados em «empregados camarários» (Nóvoa, 2005: 49). Esta forma 
de entender a relação autarquia / escolas deixou marcas indeléveis na cultura profissional dos professores; 
a dependência do caminho faz que muitos dos representantes dos professores e dos presidentes dos 
conselhos executivos deixem transparecer este receio perante a crescente intervenção das autarquias nas 
escolas. 
 
9 Os representantes das associações de pais são aliados directos das direcções dos agrupamentos em 
muitos dos conflitos gerados pelas mudanças de alunos de umas escolas para as outras, quer pelo seu 
fecho, quer por motivos de obras. 
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CME de Almeirim e de Rio Maior quando abordam as mudanças de alunos entre 

escolas, a falta de salas de aula e a pouca vigilância no exterior dos estabelecimentos: 

 

[Presidente do Agrupamento Febo Moniz] Uma vez que tal não chegou a ser legislado, a posição 
da Escola Básica é que os alunos do 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade se mantenham nesta escola. 
Esta foi a posição apresentada ao coordenador do CAE, uma vez que a Escola tem capacidade para 
acolher todos os alunos do 3.º ciclo, possui instalações e equipamentos suficientes e adequados e 
está vocacionada pedagogicamente para os 2.º e 3.º ciclos. Disse também que a saída de mais 
alunos para a Escola Secundária viria a desequilibrar o quadro do pessoal docente, pois embora 
presentemente só exista um horário zero, os restantes professores encontram-se no limiar e 
passaria a haver mais horários zero (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME1, p. 2). 
 
A Dr.ª [presidente da Escola Secundária] começou por manifestar o seu desagrado pela realização 
da reunião convocada pelo CAE, dado não estarem presentes as duas partes interessadas. 
Recordou que em determinado período os alunos do 3.º ciclo foram retirados da Escola Secundária 
o que levou a problemas com o quadro de professores, visto ter-se repentinamente passado de 
cerca de dois mil para seiscentos alunos dando origem a horários zero (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Almeirim, ACME1, p.3). 
 
O presidente da Associação de Pais disponibilizou-se para organizar uma reunião com os pais dos 
alunos do 6.º ano de escolaridade e solicitou a colaboração da Escola Básica Febo Moniz para 
enviar aos encarregados de educação um documento contendo a posição das duas escolas, a fim de 
serem devidamente elucidados (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME1, p. 4). 
 
O Sr. Presidente da Associação de País da EBI, Fernando Casimiro, deu a conhecer as 
preocupações dos Pais / Encarregados de Educação das EBI da cidade, nomeadamente: a escassez 
de salas na EBI Fernando Casimiro Pereira da Silva, a fraca vigilância junto às escolas, a definição 
do percurso e apeadeiros da nova Central Rodoviária até às Escolas, a portaria na EBI Marinhas do 
Sal e a quase inexistência de ATL promovido pela Câmara Municipal. Alertou ainda para a maior 
divulgação das actividades promovidas pela Câmara e convidou esta entidade a acompanhar o 
início das actividades (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME69, p. 4). 
 
Em representação do Agrupamento de Marinhas do Sal, usou da palavra o Sr. Professor …, que 
agradeceu o convite que lhe foi formulado para estar presente nesta reunião. Sobre a Carta 
Educativa disse que o documento estava muito bem elaborado e estruturado. Considerou existir 
alguma desactualização de dados, principalmente no que se refere ao número de alunos. 
Transmitiu não estar em condições de emitir uma opinião concreta em virtude de ser um 
documento muito extenso e por ter havido falta de tempo para reunir mais alargadamente com o 
corpo docente, para que não fosse tida em consideração apenas a posição do Conselho Executivo 
(cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental 
do CLE/CME de Rio Maior, ACME74, p. 4).  

 

Os restantes actores locais intervêm nos debates em torno das cartas educativas e 

da reconfiguração da rede escolar quando de algum modo sentem a necessidade de 

defender os seus pontos de vista, de gerir conflitos, de articular intervenções. Consoante 

a oferta educativa em cada concelho e as correspondentes representações nos CME 

assim vemos alguns destes representantes a defender as perspectivas das entidades que 

representam, pondo em evidência as lógicas de acção, os confrontos gerados e os jogos 
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de interesses. Os representantes das IPSS10 criticam a falta de articulação entre a oferta 

da rede pública do pré-escolar e a oferta da rede privada de solidariedade social, a 

contestarem o aumento do número destas salas nos centros escolares em detrimento das 

existentes nas IPSS11. Os representantes dos estabelecimentos de educação e de ensino 

básico e secundário privados, normalmente membros das direcções das escolas 

profissionais12 e dos colégios privados13 apontam os primeiros o dedo à falta de 

articulação entre a oferta dos cursos profissionais das escolas secundárias (previstos 

pelas cartas educativas) e a já existente e os segundos discutem a liberdade de educação 

e a relação a qualidade, os custos do ensino público em comparação com o ensino 

privado. Os representantes do ensino superior público e privado14 chamam a atenção 

para a inutilidade das guerras entre os dois sectores no contexto dos CME. Os 

representantes dos subsistemas intervêm pontualmente: os da saúde quando se trata de 

falar da qualidade alimentar nos refeitórios escolares e/ou da higiene e saúde em geral; 

os das forças de segurança quando se referem à intervenção da Escola Segura e à 

segurança em sentido lato; os do emprego e formação profissional quando apontam a 

Carta Educativa como uma boa oportunidade de reestruturação dos recursos humanos 

ou quando pontualmente intervêm a favor da entrada do mundo empresarial no sector 

formativo15 concorrendo a par das escolas secundárias e das profissionais na prestação 

de cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA): 

 

 

 

 

                                                 
10 Em muitos destes contextos as IPSS estão associadas às Misericórdias locais e são subvencionadas pelo 
Ministério do Trabalho e da Segurança Social.  
 
11 Na maioria dos CME as intervenções dos representantes das IPSS fazem-se sentir tanto no 1.º como no 
2.º mandatos em aspectos respeitantes à gestão educativa em cada espaço local (rede de creches e de pré-
escolar, prolongamentos de horários no pré-escolar, Actividades de Tempos Livres – ATL, apoios de 
refeitórios). Referimo-nos aos casos dos CME de Almeirim, da Azambuja, da Chamusca, do Cartaxo, da 
Golegã, de Rio Maior, de Salvaterra de Magos e de Santarém. 
 
12 As direcções das escolas profissionais estão representadas nos CME de Coruche, de Rio Maior, de 
Salvaterra de Magos e de Santarém. 
 
13 A representação dos colégios privados faz-se sentir nos CME de Rio Maior e de Santarém. 
 
14 Os CME de Rio Maior e de Santarém são os únicos que contam com estas representações.  
 
15 Referimo-nos ao caso especial do representante da Associação Comercial e Industrial e Serviços do 
Município de Azambuja (ACISMA) e à sua intervenção como representante de pleno direito no CME de 
Azambuja. Este representante introduz uma visão empresarial e globalizante no debate educativo. 
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[Representante da Misericórdia – IPSS] Querem avançar com a proposta no presente ano para o 
Ministério da Educação, para se começar pouco a pouco. O que se pretende não é só receber as 
crianças do Conde Sobral mas também todas as que o solicitassem. Considera que Almeirim já 
merecia ter uma EB de 1.º ciclo privado e ao apresentar nesta altura proposta levaria um ano 
lectivo a ser aprovada (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME8, p.4). 
 
Ainda na mesma página [Carta Educativa], parágrafo seguinte, interveio o Sr. [representante das 

IPSS] que repudiou a “dimensão excessiva” atribuída ao Jardim-de-Infância do Cartaxo. Sobre esta 
matéria salientou o projecto pedagógico da instituição, o enquadramento ambiental e qualidade das 
instalações e evidenciou o apoio social prestado pela instituição às crianças do concelho muito em 
especial o facto de receber muitas crianças de outras freguesias facultando-lhes transporte gratuito 
(cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME do Cartaxo, ACME37, p. 2). 
 
O Sr. Professor [representante dos ensinos básico e secundário privados] revelou 

considerar importante que no âmbito da rede escolar exista uma coordenação que inclua a 
Escola Profissional e os dados respeitantes ao sistema de ensino sejam dados a conhecer 
no Conselho Municipal (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME69, p. 2). 
 
O representante das Instituições do Ensino Básico e Secundário Privado … refere que o Estado 

deveria dar liberdade de opção para as pessoas escolherem entre o ensino público e privado (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Santarém, ACME88, p. 4). 
 
A representante das Instituições do Ensino Superior Público … menciona que o Conselho 

Municipal de Educação não deve servir para desenvolver guerras entre o ensino público e privado. 
È uma realidade que desde o vinte e cinco de Abril, os fundos públicos têm sido mal canalizados 
(cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Santarém, cf. ACME88, p. 3). 
 
O Sr. … representante da ACISMA indicou que esta Carta Educativa lhe levanta duas questões 
centrais, uma, a do impacto nas IPSS da oferta pública de pré-escolar, o que levará à necessidade 
das IPSS reorientarem a sua intervenção de acordo com as novas realidades decorrentes das 
transformações sociais que se vão verificando. A segunda questão central é a Escola Profissional 
proposta. Considera a necessidade de não se encarar esta proposta apenas como pró-forma, 
salientando que todos os candidatos autárquicos têm apresentado esta proposta. Considera ainda 
que este pode ser um projecto estruturante ao nível do desenvolvimento em geral, da qualificação 
dos Recursos Humanos, da fixação de empresas, pelo que há necessidade de se iniciar a discussão 
sobre as propostas apresentadas na Carta Educativa, o que deveria ser objecto numa próxima 
reunião do Conselho (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 15, p. 4). 

 

 
No 2.º mandato, para além do funcionamento das escolas e da reorganização da 

rede escolar (fecho de escolas do 1.º ciclo), os CME16 passam a acompanhar e a avaliar 

os processos de implementação das políticas educativas orientadas para a partilha de 

responsabilidades entre o ME, as autarquias, as escolas e os actores locais; dão 

continuidade à coordenação e articulação dos planos dos apoios socioeducativos, dos 

transportes escolares, passam a implementar as AEC, os prolongamentos de horários no 

                                                 
16 Referimo-nos aos nove CME que dão continuidade à sua intervenção no 2.º mandato. Não nos podemos 
esquecer que os CME de Alpiarça e de Salvaterra de Magos deixam de se reunir a partir do ano lectivo 
2005/2006. 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

234 

pré-escolar e as transferências de competências referentes à gestão do pessoal docente 

do 2.º e 3.º ciclos.  

 

A reorganização da rede escolar (decorrente da Carta Educativa) e o consequente 

fecho das escolas do 1.º ciclo (principalmente nas zonas rurais) continua a estar na 

ordem do dia, debatendo-se o risco de desertificação rural, tema levado à discussão 

pelos autarcas. Atente-se à discussão gerada no CME de Rio Maior, envolvendo a 

representante das IPSS e a representante do pessoal docente do ensino básico:  

A representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Senhora Dr.ª […], fez a sua 
intervenção questionando sobre a pertinência do encerramento de algumas escolas básicas previsto 
no cenário A, da página 121; opinou também sobre o proposto no cenário B, chamando a atenção para 
que não haja uma desertificação da população escolar, sugerindo que essas escolas se mantenham 
abertas, oferecendo-lhes os mesmos recursos de que dispõem as da cidade, tornando-as assim mais 
atractivas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME74, p. 4). 

A representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Senhora Professora […], manifestou 
apenas a sua opinião como presidente do Agrupamento de Escolas da Freguesia de Alcobertas, dado 
estarem presentes os representantes das EBI. Na sua intervenção referiu a falta de tempo para 
apreciação do Relatório da Carta Educativa, que deveria ser analisado em profundidade. Alertou 
para a tendência de desertificação dos meios rurais, chamando ainda a atenção para que, aquando do 
encerramento de Jardins-de-Infância e escolas, seja levado em consideração o facto de se tratar de 
crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos, a serem deslocadas muito cedo entre a sua 
residência e o estabelecimento de ensino. Sobre o Agrupamento de Alcobertas e dado a sua 
continuidade estar prevista na Carta Educativa, lembrou ser necessário haver espaços para 
funcionamento dos serviços de Direcção e secretaria (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME74, pp. 4-5). 
 

As AEC estão na ordem do dia mobilizando os autarcas, os representantes dos 

professores, das IPSS, das associações de pais, alguns dos representantes dos 

subsistemas e convidados, entre os quais as direcções dos agrupamentos. Sabemos dos 

conflitos e dos consensos gerados em torno destas discussões, das intervenções dos 

autarcas nos processos organizativos e negociais das AEC, das lógicas de acção 

marcadas pelas estratégias dos actores, principalmente pelas opções dos presidentes das 

câmaras municipais. Importa agora dar visibilidade à acção dos actores locais, conhecer 

as suas perspectivas e as suas escolhas. Nos CME ouvem-se as vozes dos representantes 

dos professores, das direcções dos agrupamentos, dos representantes das associações de 

pais e das IPSS. Os professores criticam o ME e reclamam nova regulamentação que 

torne as AEC de frequência obrigatória17; questionam as estratégias de implementação 

                                                 
17 O facto das AEC serem de carácter facultativo faz toda a diferença na articulação dos tempos e dos 
espaços curriculares e extracurriculares. Como os pais não são obrigados a inscrever os filhos em todas as 
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da política por parte das autarquias; duvidam da competência técnica e pedagógica de 

algumas das associações locais que monitorizam as actividades; falam da falta de 

ligação entre os professores das AEC e os professores titulares das turmas; criticam o 

desinteresse de alguns pais; reclamam do prejuízo causado pela desajustada articulação 

de horários curriculares e extracurriculares; assinalam o aumento da indisciplina; 

avaliam as aprendizagens dos alunos. As associações de pais reconhecem a importância 

do programa Escola a Tempo Inteiro, mas apontam o dedo à desadequação dos horários, 

que não coincidem com a maioria dos horários profissionais dos pais, justificando assim 

a não inscrição das crianças nas actividades e a permanência nas ATL; criticam a falta 

de perfil de alguns funcionários que acompanham os seus filhos; pressionam os autarcas 

e as direcções das escolas para a resolução destes problemas. O impacto 

socioeconómico e político das AEC em cada espaço local é sentido nos respectivos 

CME, pela conflituosidade do debate que envolve também alguns dos representantes 

das IPSS, quando se vêm confrontados com a diminuição de inscrições nos ATL em 

virtude de os pais optarem por ter os filhos nas AEC (sem quaisquer custos adicionais). 

 

A Prof. … [representante do ensino básico] considerou que as actividades de enriquecimento 
curricular deveriam ter início apenas a partir da 15h30, pois o aspecto das cargas horárias ficaria 
diluído e satisfaria as crianças, os pais/encarregados de educação e os professores. Salientou não 
ter ficado claro se a inscrição seria feita em todas as actividades ou em nenhuma. No caso de os 
alunos se inscreverem em todas e apenas frequentarem algumas, haveria períodos em que as 
crianças ficariam no pátio da escola não se sabendo quem seriam os responsáveis pelo respectivo 
acompanhamento (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME6, p. 5). 

Relativamente à avaliação ao Programa de Generalização do Ensino do Inglês aos 3.º e 4.º anos, 
segundo a avaliação da Professora … [representante do ensino básico], correu muito bem e os 
alunos aprenderam o inglês. Na Escola do 1.º CEB, onde correu menos bem, os alunos aprenderam 
igualmente o inglês, apesar de tudo. Na fase do ano lectivo em que correu muito mal procedeu-se à 
troca de professores e começou a correr bem. Verificou-se grande adesão, mas foi menos bom na 
Escola do 1.º CEB da Chamusca. A Vereadora colocou a questão se será vantajoso para os 1.º e 2.º 
anos o Ensino do Inglês? (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME da Chamusca, ACME48, p.3). 

No 1.º Ciclo questionou-se a indisciplina que se verifica nas AEC, mais em contexto de sala de 
aula [Música, especialmente] os docentes não conseguem dar a aula, não houve, por parte de 
algumas escolas, a apresentação dos professores das AEC à comunidade escolar. Deve-se fazer 
uma avaliação conjunta com docentes e autarquia. De acordo com o Agrupamento a indisciplina 
piorou em geral, as actividades são pouco lúdicas, mas há que garantir qualidade, os tempos das 
actividades estão de acordo com o Ministério da Educação e têm períodos de recreio e são até às 
17h30m e não até às 18h00m (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Chamusca, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME da Chamusca, ACME51, p. 4). 

                                                                                                                                               
actividades, acontece que em alguns agrupamentos vemos crianças nos recreios sem actividades enquanto 
que outras estão nas AEC. Este aspecto cria graves problemas, pondo em causa a segurança das próprias 
crianças.  
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Relativamente à questão das actividades de enriquecimento curricular, à semelhança do 
Agrupamento Educor, a taxa de frequência também diminuiu [neste ano lectivo fica entre os 
cinquenta e cinquenta e cinco por cento dos alunos] (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Coruche, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Coruche, ACME58, p. 
2). 

A D.ra … [representante das IPSS] considera que a avaliação efectuada às AEC não foi 
tecnicamente bem executada uma vez que existe uma comparação entre AEC e IPSS em que se 
comparam situações que são incomparáveis. Repetiu que não foi abordada para qualquer reunião 
entre a sua instituição e a autarquia ou a empresa para avaliação das AEC (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Azambuja, ACME20, p.3). 
 
[A representante dos pais] referiu a perspectiva dos pais e encarregados de educação relativamente 
às AEC no que diz respeito ao Agrupamento de Escolas de Samora Correia … Existe o 
constrangimento dos horários das AEC não coincidirem com os horários profissionais dos pais (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Benavente, ACME33, p. 5). 
 
A representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação de […] refere que o recurso 
ao Centro de Emprego para colocação de Auxiliares de Acção Educativa para além de ser mão-de-
obra barata, muitas vezes são colocadas pessoas sem perfil, outras vezes até são colocadas pessoas 
com perfil que gostariam de continuar e acabam por não poder ficar, por não haver possibilidade 
de renovação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Santarém, ACME88, p. 2). 

O Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia informa que vão ter menos alunos, terão que 
reduzir o pessoal e acabar com o ATL (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da 
Chamusca, Inventário do acervo documental do CLE/CME da Chamusca, ACME48, p.3). 

2.1.2. A defesa de projectos educativos e formativos 

Sabemos que os CME são espaços de apreciação e de divulgação de projectos 

locais18, fruto de parcerias entre as autarquias, as escolas e os subsistemas; conhecemos 

alguns destes projectos municipais, destas iniciativas públicas (seminários, jornadas 

pedagógicas, exposições temáticas) resultantes da implementação das ideias dos seus 

autarcas sobre educação, formação e cultura, da interacção com outras intervenções 

locais e regionais e da integração em projectos nacionais e internacionais. Não se trata 

de iniciativas isoladas, com sentido por si só; antes se integram em cada contexto com a 

intenção de envolverem os parceiros, de mobilizarem o espaço educativo local. Estas 

acções encontram respostas diferenciadas consoante os projectos das escolas e dos 

subsistemas. Na maioria dos CME os representantes e as direcções das escolas avançam 

com a divulgação dos seus projectos educativos: operacionalizam uma das 

                                                 
18 Neste contexto de análise falamos de projectos locais num sentido genérico: tanto pode abranger os 
Projectos Educativos Locais como as candidaturas municipais à Rede das Cidades Educadoras ou outros 
projectos e parcerias. No âmbito das onze autarquias da CULT somente Azambuja, Golegã e Santarém 
dispõem de Projectos Educativos Locais. Consultar a este propósito as respectivas monografias.  
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competências destas entidades19; procuram obter a cooperação e a adesão dos 

intervenientes20. Nos CME da Azambuja e da Golegã com grandes tradições de trabalho 

de parceria entre as direcções das escolas e as autarquias, as iniciativas de uns e de 

outros surgem entrosadas. No CME de Rio Maior esta divulgação faz-se de uma forma 

exaustiva, em que todos presidentes dos conselhos executivos dos agrupamentos, da 

escola secundária e da escola profissional contextualizam os seus projectos, identificam 

metas, objectivos e actividades; intencionalmente, um deles, perante todos os 

intervenientes, solicita apoio directo à autarquia para concretizar o programa de 

«Sistema Integrado de Gestão Escolar», no qual estão envolvidas todas as escolas do 

concelho: 

 

Este [presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária] na sua intervenção, informou que o 
Projecto se refere ao triénio 2002/2005 e que o tema integrador, «O novo homem para o novo 
milénio», e os objectivos gerais, vêm do Projecto Educativo anterior. … Continuando a sua 
intervenção e pretendendo abreviar, passou ao plano de actividades, explicando-o resumidamente, 
por ser um documento muito extenso. Informou ter sido proposta a criação de uma equipa para 
avaliar se os objectivos foram efectivamente conseguidos. Terminou a sua intervenção colocando-
se à disposição para eventuais perguntas e referindo que toda a documentação ficará na posse deste 
Conselho Municipal de Educação para efeitos de consulta e até de comparação (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME 
de Rio Maior, ACME71, pp. 3-4). 
 
Seguidamente, usou da palavra a Senhora Dra. […], em representação da Escola Profissional, e 
que, em substituição do Dr. […], se referiu ao Projecto Educativo, à avaliação anual da escola, à 
empregabilidade e ao sucesso dos alunos, salientando que a grande meta é a formação e 
qualificação de quadros técnicos intermédios para ingresso no mercado de trabalho e, a título supletivo, 
o ingresso no ensino superior (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio maior, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME71, p. 6). 

Usou da palavra o Senhor Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical Marinhas 
do Sal, que deu a conhecer a implementação para o próximo ano lectivo de um «Sistema Integrado 
de Gestão Escolar», que visa uma organização diferente e melhor da Escola e do Agrupamento, e é 
um projecto comum à Escola Secundária e aos restantes Agrupamentos. Informou que, não sendo 
este assunto da competência do Conselho Municipal de Educação, não deixa de ser importante 
apelar à sensibilização dos presentes para os custos envolvidos, tendo em vista um eventual apoio 
financeiro por parte da Autarquia (que o Agrupamento entende não tem condições para suportar) 
(cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental 
do CLE/CME de Rio Maior, ACME76, p. 5). 

 

Esta dimensão operativa e utilitária dos CME, assumida publicamente por alguns 

professores e direcções de escolas, mas também por alguns representantes das 

                                                 
19 Referimo-nos ao Decreto-Lei n.º 7/2003, Capítulo II, art.º 4.º, alínea d) (cf. Anexo II, 11. Inventário de 
Legislação/Protocolos/Pareceres). 
 
20 O tema Projectos Educativos é abordado em todos os CME, com excepção nos de Almeirim, de 
Alpiarça, de Coruche e de Salvaterra de Magos. Consultar a este propósito o Quadro 4.6 – Agendas dos 
CME/CULT integrado no Capítulo IV, ponto 2.3.6, pág. 186. 
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associações de pais e dos subsistemas (os mais interventivos socialmente em cada 

comunidade) é perfeitamente perceptível quando pedem apoios financeiros às 

autarquias, quando propõem novos projectos e/ou solicitam a adesão aos já existentes 

no intuito de gerirem as dificuldades e os problemas socioeconómicos, mas também os 

educativos e comportamentais dos alunos. Estas iniciativas são pontuais e 

protagonizadas por representantes com um longo percurso de intervenção educativa e de 

elevado sentido de responsabilidade social, ligados às escolas por vínculos pessoais e 

profissionais. Nos CME de Benavente e de Santarém temos exemplos marcantes deste 

tipo de intervenções. No CME de Benavente a apresentação do Projecto Salute21, da 

responsabilidade da autarquia, em parceria com os agrupamentos e o Centro de Saúde, 

dá-nos bem a dimensão destas acções, transmitindo-nos o sentido do processo negocial 

entre os autarcas, as direcções das escolas e o representante da saúde, expresso no modo 

como se concretiza a adesão da escola secundária a este protocolo; basta acompanhar as 

intervenções da representante dos professores do ensino secundário (vice-presidente do 

conselho executivo da escola secundária) e do representante da saúde para se perceber 

as estratégias dos actores neste contexto; como se acede a um conjunto de serviços não 

existentes naquela instituição e como se perspectivam projectos de articulação entre 

subsistemas diferenciados. No CME de Santarém as propostas de intervenção no âmbito 

do currículo local e de preservação do património histórico da região, apresentadas pelo 

representante da associação de pais, transmitem-nos a dupla perspectiva22 de 

encarregado de educação e de professor, de quem se serve desta entidade para 

concretizar projectos pedagógicos nas escolas: 

 

[O representante do Ensino Secundário] lamenta que a Escola Secundária não tenha este Protocolo 
a nível da psicologia e sociologia [Projecto Salute]. Muitas das crianças que estão em ruptura 
como disse a professora […] nas escolas básicas e que agora estão a frequentar os Cursos de 
Educação e Formação na Escola Secundária de Benavente levam com elas os mesmos problemas, 
as mesmas situações familiares e as mesmas complicações que já eram conhecidas durante o 
tempo que andaram na escola básica e a Escola Secundária não tem nenhum tipo de apoio (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Benavente, ACME31, p. 13). 
 

                                                 
21 O Projecto Salute resulta de um protocolo entre a autarquia, o Centro de Saúde e os agrupamentos de 
escolas do concelho de Benavente; destina-se a desenvolver um projecto de intervenção nas escolas 
básicas na área da saúde mental, com a intervenção de técnicos de saúde, de psicologia e de sociologia. 
Só mais tarde abrange a escola secundária. 
 
22 Este aspecto é anteriormente referido no Capítulo IV, ponto 2.3.3 – Assiduidade e participação dos 
representantes e convidados dos CME, pp. 170-176, quando se dá conta do facto de alguns representantes 
das associações de pais e dos subsistemas serem professores e/ou terem uma ligação especial à escola. 
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[O representante da Saúde], como médico e especialista em saúde escolar há vinte anos, trabalha 
com escolas no concelho de Benavente há 15 anos. Concorda com as intervenções da Educadora 
[…] e dos restantes professores, alerta o senhor representante da DREL no sentido de poder 
transmitir a informação a nível macro, que parece que os nossos ministérios, não apenas o da 
educação, estão cegos (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário 
do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME31, p.15). 

 
[O representante dos Pais] propõe a criação de um projecto-piloto para elaboração de um manual 
escolar, possivelmente integrado na disciplina de geografia, em que fossem consideradas as 
realidades locais, regionais e cívicas no sentido de colmatar falhas graves de civismo e abandono 
escolar. Estes manuais seriam financeiramente comparticipados para facilitar a sua aquisição por 
parte das Escolas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME83, p. 4). 

 
[O representante dos Pais] propôs assim a criação de um parlamento regional ou inter-municipal 
no sentido de se fazer o rastreio histórico da região, pois fala-se em investimento, fala-se em 
políticas educativas mas não sabe ao certo para onde se vai. Sugerem também uma visita de estudo 
ao Concelho de Mafra para analisar a questão da desertificação das zonas rurais inerente ao 
crescimento das cidades. Propôs também a realização de grupos temáticos para elaboração de 
certos trabalhos/sinergias no sentido de não se duplicar realidades (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Santarém, ACME90, p. 3). 

 

2.1.3. A mobilização de outros saberes  

Retomamos as críticas dirigidas aos CME pelos autarcas a propósito do défice de 

reflexão em muitas destas entidades, do desequilíbrio na representação dos seus 

membros, da fragilidade de muitas das suas intervenções, da falta de propostas de 

enriquecimento para a educação local. Estes responsáveis avaliam a participação e o 

desempenho dos representantes e dos convidados (em função do quadro de 

competências e de funcionamento dos CME); ajuízam as intervenções de uns e de 

outros (na discussão das agendas políticas, na definição das grandes linhas de 

intervenção educativa em cada município); apreciam os contributos traduzíveis nas 

avaliações, nas propostas e nas recomendações saídas destas entidades. Devemos 

entender o sentido político destas perspectivas, do que representam no contexto da 

instrumentação, dos jogos de actores, dos conflitos gerados por interesses diversos em 

cada espaço local; compreender a complexidade destes processos de acção pública em 

que as tomadas de decisão em cada CME dependem da mobilização do conhecimento 

(por todos os intervenientes), principalmente nos momentos de problematização e de 

preconização23. Conhecemos os saberes mobilizados pelos actores autárquicos, importa 

                                                 
23Nestes processos de acção pública, Delvaux (2009) considera que o conhecimento é sobretudo 
mobilizado nos momentos da problematização e da preconização. Entende que o processo de 
problematização «é aquele no decurso do qual emerge uma definição mais ou menos consensual do 
problema que deve ser estudado por um colectivo» (Delvaux, 2009: 965); define processo de 
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agora averiguar quais são utilizados pelos actores locais24, inferir da sua relevância e 

dos seus contributos para a construção das orientações em matéria de política educativa 

local, para a legitimação política das entidades representadas, assim como averiguar das 

suas contribuições para a dimensão reflexiva e estratégica dos CME. 

 

Em função dos temas em debate, os representantes e os convidados (tal como os 

autarcas) expõem os problemas, apresentam as recomendações, embora nem todos o 

façam, nem todos intervenham nos debates (já o sabemos); mas quem o faz procura 

justificar racionalmente as suas propostas e opções, evocando diferentes tipos de saberes 

(práticos, técnicos e científicos). Nestes argumentos jogam-se as ideias e os interesses 

dos actores. Atente-se nas discussões (já bem conhecidas) em torno das cartas 

educativas, da reorganização da rede escolar, do fecho das escolas e da verticalização 

dos agrupamentos; veja-se como nas intervenções dos representantes e dos convidados 

(em plenário e em grupos de trabalho) se percepciona esta interacção de ideias e de 

interesses. As discussões em torno do processo de verticalização do agrupamento 

horizontal em Almeirim (no CME de Almeirim) dão-nos conta da complexidade desta 

relação, patente na declaração de voto dos representantes dos professores (apoiados 

pelas direcções dos agrupamentos). Votam favoravelmente a Carta Educativa (na sua 

generalidade), mas expressam o seu desagrado relativamente à verticalização do 

agrupamento horizontal; contestam as posições do ME, da autarquia e as soluções 

propostas pela CEDRU; apropriam-se da retórica do ME, para a subverterem; 

mobilizam argumentos teóricos da área da Administração Educacional para desmontar a 

racionalidade da medida; mobilizam o conhecimento para legitimar a sua intervenção 

política: 

Na presente Carta Educativa não foram contemplados os dois cenários alternativos, nomeadamente 
«a continuidade dos agrupamentos existentes» e num cenário alternativo a verticalização dos 
agrupamentos existentes na cidade de Almeirim. Assim, consideramos que a aplicação do conceito 
de territórios educativos do município de Almeirim leva a que se proponha a consolidação da 
dinâmica dos agrupamentos de escolas do ensino básico, numa lógica em que a reorganização da 
gestão escolar seja instrumental face às finalidades educativas, nas dimensões pedagógica, na 
gestão racional de recursos e no ordenamento do território. A promoção de uma articulação entre 
as freguesias do Concelho de Almeirim será efectuada através dos objectivos e opções tomadas 
nesta carta educativa (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME5, p.4 - Declaração de voto dos 
representantes do pré-escolar e do ensino básico). 

                                                                                                                                               
preconização como «aquele no decurso do qual esboços de planos de acção concorrentes são 
progressivamente seleccionados, combinados, afinados e retocados» (Delvaux, 2009: 966).  
 
24 Convém relembrar que estas vozes dizem unicamente respeito às intervenções dos actores locais nas 
reuniões dos CME, e estão presentes nas suas 95 actas. 
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Noutras intervenções sobre o funcionamento das escolas e a partilha de 

competências com as autarquias, nomeadamente das AEC, ou sobre outros assuntos das 

agendas dos CME, os representantes dos professores e as direcções das escolas 

transpõem para o debate as suas lógicas sectoriais e até corporativas, legitimadas pelo 

saber científico das Ciências de Educação obtido em estudos pós-graduados. Veja-se 

como no CME de Santarém, a propósito da construção do Projecto Educativo Local, a 

representante do pré-escolar evoca a sua investigação académica sobre estas temáticas 

para avançar com propostas de trabalho concretas; como a mesma representante 

reconhece a falta de competências dos intervenientes sobre áreas específicas do Sistema 

Educativo e advoga a necessidade de formação, tal como fazem outras entidades; como 

estas referências provocam a reacção do representante da área do desporto e da 

juventude, numa perspectiva holística de entender que estes intuitos tanto se ligam com 

intervenções concretas sobre educação (saídas dos CME), como do perfil dos próprios 

representantes: 

 

A representante do pessoal docente do ensino pré-escolar público […] mencionou ter realizado um 
estudo académico/tese de mestrado em que investigou o processo de construção de um Projecto 
Educativo local no concelho da Golegã, desenvolvido entre 1994 e 1997, tendo disponibilizado o 
seu trabalho para consulta (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário 
do acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME90, p. 7). 
 
A representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública […] mencionou que deveria 
existir um tempo de formação para os representantes do Conselho Municipal, ver com outros 
Conselhos Municipais como estão a ser desenvolvidas as competências, nomeadamente no âmbito 
das necessidades educativas especiais, colocação de pessoal não docente (Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Santarém, ACM92, p. 2). 
 
O Representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e Desporto […] referiu que noutros 
Conselhos Municipais foi possível definir um plano concreto de educação, permitindo novas 
dinâmicas, no entanto estas dependem muito dos parceiros envolvidos (Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Santarém, ACM92, p. 2). 
 

As intervenções dos restantes representantes fazem-se segundo as lógicas 

sectoriais que representam, às quais se acrescentam outras lógicas resultantes de outros 

contextos, de experiências pessoais e profissionais; isto faz que um dos representantes 

das associações de pais do CME de Santarém, por ser professor, argumente com as suas 

propostas de introdução de um currículo local mobilizando o saber pedagógico; faz 

também que o representante das forças de segurança do CME de Rio Maior, por 

pertencer anteriormente a uma associação de pais, use um discurso de teor pedagógico 

quando relativiza a sua intervenção no interior e no exterior da escola. Relativamente 
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aos representantes dos subsistemas, na maioria pouco intervenientes, realça-se a 

intervenção do representante da ACISMA (no CME de Azambuja) pela forma como põe 

os problemas, reflecte sobre as questões em debate, intervém politicamente em 

múltiplas discussões introduzindo uma visão empresarial e globalizante no debate 

educativo:  

 

O Sr. […], [representante da ACISMA] indicou que esta Carta Educativa lhe levanta duas questões 
centrais, uma, a do impacto nas IPSS da oferta pública de pré-escolar, o que levará à necessidade 
das IPSS reorientarem a sua intervenção de acordo com as novas realidades decorrentes das 
transformações sociais que se vão verificando. A segunda questão central é a Escola Profissional 
proposta. Considera a necessidade de não se encarar esta proposta apenas como pró-forma, 
salientando que todos os candidatos autárquicos têm apresentado esta proposta. Considera ainda 
que este pode ser um projecto estruturante ao nível do desenvolvimento em geral, da qualificação 
dos Recursos Humanos, da fixação de empresas, pelo que há necessidade de se iniciar a discussão 
sobre as propostas apresentadas na Carta Educativa, o que deveria ser objecto numa próxima 
reunião do Conselho (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 15, p. 4). 
 

Interveio o Sr. […], [representante da ACISMA] para solicitar uma definição da política de 
formação profissional do Concelho, uma vez que são várias as entidades que apresentam ofertas 
formativas sem coordenação e articulação. Referiu ainda que a propósito das necessidades de 
formação existem já diagnósticos realizados e que se desconhecem, sobre este assunto, as 
intenções da Câmara Municipal (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 19, p. 1). 
 
Interveio o Sr. […], [representante da ACISMA] que começou por esclarecer que a sua 
intervenção não tinha um cariz técnico mas sim um cariz político, tendo introduzido a questão de 
ser ou não esta uma necessidade básica da população portuguesa. Respondeu que não lhe parece 
que essa fosse uma necessidade uma vez que havia respostas adequadas por parte da comunidade. 
Resumiu historicamente, e de forma crítica, o processo dos Prolongamentos e das AEC. Considera 
que o relatório apresentado não adianta nada à sua questão principal e que tem como destinatários 
as escolas e que é a de saber se as escolas fazem uma boa avaliação desta experiência e de saber se 
os Conselhos pedagógicos se têm pronunciado sobre esta questão (Anexo I, Dossiê do CLE/CME 
da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 
20, p.3). 
 
O Sr. […], [representante da ACISMA] referiu que se devia conhecer o modelo de funcionamento 
das empresas que prestam esse serviço uma vez que é necessário acautelar a qualidade dessas 
actividades. Considera também que o inglês deveria ser curricular para não se criarem 
desigualdades entre os alunos e que falta articulação entre os professores das AEC e os 
Departamentos Curriculares dos Agrupamentos (Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 21, p.3). 
 

 2.1.4. A participação como aprendizagem política  

 

Conhecemos as críticas que alguns autarcas dirigem aos representantes nos CME 

a propósito da sua irregular participação, da falta de uma cultura de intervenção política, 

da débil relação estabelecida com as entidades e com os actores que representam. 
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Importa agora indagar as perspectivas dos actores locais25 e perceber como é que ao 

longo destes debates assumem os seus papéis de representantes, se dão voz às opiniões 

dos representados se lhes transmitem as decisões e os pareceres saídos destas entidades. 

Os estudos monográficos dão-nos conta da fragilidade destas interacções: referem a 

falta de visibilidade das relações existentes entre os representantes dos subsistemas e as 

entidades representadas26 e entre os representantes dos pais e as respectivas associações 

que representam (só perceptíveis em alguns CME); descrevem as relações complexas e 

parcelares estabelecidas entre os representantes dos professores e os representados, 

construídas na ambiguidade – representantes / escolas de pertença – e na ligação 

institucional – representantes / conselhos executivos dos agrupamentos/escolas 

secundárias27. Esta falta de comunicação faz que na maioria dos CME a circulação das 

informações nem sempre se processe de forma eficiente e que nem todas as decisões e 

pareceres cheguem aos destinatários28. Alguns dos intervenientes verbalizam estas 

constatações e criticam o funcionamento destas entidades. Nos CME de Benavente e do 

Cartaxo as representantes do pessoal docente da educação pré-escolar e do ensino 

básico apoiam as perspectivas dos autarcas a propósito da necessidade de revitalizar os 

CME e de incentivar a intervenção dos conselheiros. Assumem tratar-se de um processo 

político que requer a alteração do quadro normativo vigente. Segundo os seus pontos de 

vista, esta mudança passa por novos sistemas de representatividade, que substituam a 

representação dos professores por níveis de ensino pela representação de todos os 

agrupamentos e escolas secundárias e com direito a voto; passa por uma maior 

vinculação e responsabilização dos representantes perante as entidades representadas e 

vice-versa; passa por uma maior implicação de todos os intervenientes nestes espaços de 

debate e de aprendizagem política. Estas opiniões corroboram algumas das ideias 

defendidas pelos autarcas, no sentido da emergência de um outro modelo de CME, mais 

interventivo politicamente; reportam-se ao papel dos representantes não sendo possível 

                                                 
25 Não nos podemos esquecer de que estas perspectivas dizem unicamente respeito às intervenções dos 
representantes e dos convidados nas muitas sessões dos CME; por opção não se recorre à entrevista aos 
actores locais. 
 
26 Quando falamos de falta de visibilidade da relação existente entre representantes dos subsistemas e 
entidades representadas referimo-nos ao facto dessa relação não ser completamente perceptível nas actas 
das sessões dos CME.  
 
27 Sobre este assunto consultar as onze monografias dos CLE/CME (cf. Anexo I, Dossiê dos onze 
CLE/CME da AMLT/CULT, pp. 1- 999). 
 
28 Obedecendo à mesma estrutura narrativa, em todas as monografias consta uma parte final onde se 
abordam as questões da circulação da informação nos CME. Aconselha-se a sua leitura. 
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delinear perspectivas precisas dos actores locais acerca da abrangência política destas 

entidades (se devem ter carácter consultivo ou deliberativo).  

 

[Representante do ensino básico]: Irão também pensar em qual será a melhor maneira de vincular 
não só os órgãos de gestão das escolas, que estão presentes, o que é fácil vinculá-los mas também 
os conselhos pedagógicos e os colegas em geral. Sugeriu que se dê visibilidade a tudo o que se faz 
no Conselho Municipal de Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME32, p.7). 

 
[O representante do Pré-Escolar] também reforçou a ideia de que cada conselheiro não está neste 
conselho a representar a sua perspectiva pessoal, mas sim um grupo do qual é representante (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Benavente, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Benavente, ACME32, p.7). 

 
[Representante do ensino básico]: A relação entre representantes e representados não estava a ser 
feita correctamente. Dever-se-ia procurar novas soluções (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Benavente, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME33, 
p.9). 
 
A Dr.ª […] [representante do ensino básico] referiu que o Decreto-Lei n.º 7/2003 devia merecer 
uma alteração no sentido de integrar como representantes os elementos dos Agrupamentos e da 
Escola Secundária e não representantes dos docentes como é o seu caso. Lamenta ainda o facto de 
não se ter conseguido o representante dos docentes do pré-escolar (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, Inventário do acervo documental do CLE/CME do Cartaxo, 
ACME44, p.3). 

 

 2.2. Perspectivas dos actores locais sobre os CME e as autarquias 

 2.2.1 A importância dos CME 

Os actores locais servem-se dos CME para partilharem e gerirem áreas de 

intervenção (e competências) com as autarquias, para apresentarem os seus projectos, 

para angariarem apoios, para desenvolverem parcerias com os restantes intervenientes, 

para defenderem os seus pontos de vista e interesses, para resolverem conflitos e 

encontrarem consensos e para reflectirem sobre a intervenção local em matéria 

educativa. A importância que dão a estas entidades é visível nos modos como registam 

as suas presenças intervindo nos debates, como se silenciam ou argumentam com os 

autarcas e entre si, como são capazes de ultrapassar a dimensão táctica e operativa e a 

dimensão estratégica e reflexiva destas entidades. Revelam os modos como se 

apropriam dos conteúdos normativos e cognitivos do instrumento de acção pública, 

como os entendem e os assumem, como os operacionalizam e os avaliam. Quando 

alguns representantes se referem aos CME como entidades fundamentais no espaço 

educativo, falam do papel que devem desempenhar em cada contexto local, remetendo 

para a necessária concretização dos seus objectivos e das suas competências, para o seu 
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funcionamento contínuo e continuado, para a aplicação do dispositivo legal e dos 

regimentos internos. Olham estas instâncias de coordenação e de consulta como espaços 

propícios (mas nem sempre concretizados) de definição de estratégias, de articulação de 

intervenções, de uniformização de critérios e de reflexão; reforçam o carácter 

institucional destas instâncias nas ligações possíveis (poucas vezes conseguidas) entre 

todos os actores e entidades. Quando afirmam a importância dos CME os actores locais 

argumentam a favor das especificidades de cada contexto local e promovem a ligação 

entre a Administração Central, a Administração Local, as escolas e a comunidade. 

Justificam desta forma as intenções e as funcionalidades destas entidades como espaços 

de negociação, de partilha de responsabilidades e de definição de estratégias entre os 

intervenientes, onde se regula a gestão de competências entre a DREL, as autarquias e 

as escolas e se ajustam localmente os processos de operacionalização das políticas 

educativas. Atente-se nas intervenções de alguns representantes nos CME de Azambuja, 

do Cartaxo e da Golegã e perceba-se o significado das suas palavras quando evocam o 

prestígio e a capacidade de decisão destas entidades (CME de Azambuja) e quando lhes 

atribuem o peso institucional para intervir junto às estruturas regionais e centrais do ME 

(CME do Cartaxo e da Golegã). 

(…) Sendo que a representante do Centro de Segurança Social de Vila Franca de Xira reforçou que 
o Conselho Municipal de Educação é uma instância adequada para a organização da nova 
realidade (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo 
documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 14, p. 5). 
 
O Sr. […] [representante da ACISMA] reforçou a necessidade de articulação entre as várias 
entidades, informando que o Concelho vai ter um Plano Económico e Social no qual a oferta 
formativa deve ser integrada. Referiu ainda que esse é um dos papéis do CME (a promoção de 
articulação entre entidades e uma visão prospectiva) e que o prestígio deste órgão permitirá que o 
próprio Município dê mais atenção às suas recomendações (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Azambuja, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Azambuja, ACME 19, 
p. 2). 
 
A educadora […] [representante do Pré-Escolar] sugeriu que as recomendações ou pareceres 
saídos das reuniões do Conselho Municipal de Educação fossem dirigidas ao Ministério da 
Educação numa tentativa de reforçar as diligências da Câmara Municipal do Cartaxo (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia do Cartaxo, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Cartaxo, ACME35, p. 3). 
 
O representante dos pais da EB1 Azinhaga, Enfermeiro […], agradeceu ao Conselho Municipal de 
Educação a oportunidade e prontidão que este demonstrou em integrar este grupo de pais na 
reunião. Começou por enunciar todas as diligências já realizadas pelo grupo de pais, descrevendo 
todos os actos já desenvolvidos pelo grupo e salientou que em anos anteriores fizeram o mesmo 
pedido à DREL, o qual foi aceite com compreensão e consideração. Informou igualmente que até à 
presente data ainda não tinha recebido resposta da DREL mas que, o Senhor Presidente do CME, 
lhes transmitiu que o pedido tinha sido indeferido e que iriam juntar uma turma de 1.º com o 4.º 
ano (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia da Golegã, Inventário do acervo documental 
do CLE/CME da Golegã, ACME68, p. 2). 
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A percepção que os actores locais têm das intenções e da funcionalidade dos 

CME, patente em algumas das suas intervenções, dá-nos conta da importância atribuída 

a estas entidades; sugerem e apontam críticas às suas estruturas organizativas e 

funcionais, ao modo como todos os intervenientes, representantes e autarcas, se 

comprometem com a sua dinamização; referem a falta de operacionalidade de alguns 

CME; corroboram algumas das opiniões dos autarcas mas não deixam de os 

responsabilizar (indirectamente) por essa fraca vitalidade. Nessas críticas questionam os 

objectivos e as competências impostos pelo quadro legal e atribuem à falta de clareza e 

até à indefinição a razão de ser da inoperância de algumas entidades; apontam a 

ausência e a inércia de alguns representantes; referem o não cumprimento das 

responsabilidades políticas do representante da DREL (de apresentar um relatório 

sintético sobre o funcionamento do sistema educativo); reconhecem a fragilidade do 

sistema de representatividade; responsabilizam-se pela não concretização da ligação 

representantes e representados; referenciam a responsabilidade das autarquias pelo 

número irregular de reuniões29. Estas opiniões resultam de intervenções circunstanciais 

integradas nos debates da maioria dos CME, às quais não é possível (neste contexto de 

investigação) acrescentar os depoimentos recolhidos pelas entrevistas aos actores locais, 

tal como se fez para os actores autárquicos. Apesar destas limitações analíticas, veja-se 

como nos CME de Benavente, de Rio Maior e de Santarém os diferentes representantes 

formulam as suas críticas e apresentam estratégias para ultrapassar as situações 

identificadas:  

 

[O representante do ensino básico] informou também que, em conjunto com a Educadora […] e a 
professora […], reflectiram sobre o papel desempenhado no Conselho Municipal de Educação e 
pegaram no mote sugerido pelo Senhor Presidente sobre a necessidade de rentabilizar o Conselho 
Municipal de Educação e acharam que seria útil mudar a estratégia de trabalho dos representantes 
do ensino pré-escolar básico e secundário (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME32, p.7). 
 
Relativamente a este assunto [relatório do representante da DREL], a representante do secundário 
considerou-o muito mais urgente uma vez que se deixou de ter o CAE em relação às escolas do 
2.º, do 3.º ciclo e do ensino secundário e o conhecimento da DREL está muito longe do que é a 
realidade local das escolas e do concelho (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Benavente, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME23, p. 6). 
 

                                                 
29 Referimo-nos à intervenção do representante das associações de pais e encarregados de educação no 
CME de Santarém, quando este evoca o calendário desajustado entre as reuniões e a falta de comunicação 
entre os representantes e a Divisão da Educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Santarém, Inventário 
do acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME92, p. 2). Apesar de ser uma situação pontual de 
embate directo entre o representante dos pais e a vereadora da Educação, as críticas destes representantes 
à intervenção das autarquias são recorrentes. 
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Foi dada a palavra ao representante do Ensino Superior Público, Senhor Professor […], tendo 
sugerido que fosse alterado o número um do artigo doze do regimento do Conselho Municipal de 
Educação no que se refere ao quórum de funcionamento, a fim de se evitarem futuras faltas de 
quórum, e este órgão poder funcionar regularmente (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio Maior, ACME71, p. 1). 
 
A representante dos Docentes do Ensino Pré-Escolar Público […] pediu a palavra e informou que 
os contributos dos intervenientes são muito desarticulados. O Conselho Municipal de Educação 
deveria ter um documento de diagnóstico, que seja feito um planeamento territorial educativo (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de 
Santarém, ACME89, p. 3). 

 

O representante das associações de pais e encarregados de educação […] referiu que o Conselho 
Municipal de Educação tem vindo a ser pouco funcional, nomeadamente algumas reuniões com 
falta de quórum. Ainda há muitos pontos a clarificar relativamente às competências do Conselho 
Municipal de Educação sob pena deste ser apenas um pró-forma que, em termos práticos, não tem 
muitos resultados. Os tempos entre as reuniões são pouco ajustados, há falta de comunicação entre 
os membros e com a própria Divisão de Educação, nomeadamente no envio do conteúdo do Plano 
de Transportes para a presente reunião (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de Santarém, Inventário do 
acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME92, p. 2).  
 
A Educadora […] realçou o facto de que o Conselho Municipal de Educação teve um importante 
papel aquando da discussão da Carta Educativa, mas que não deve ficar por aí, havendo muitas 
outras matérias a discutir, tais como, por exemplo, as crianças com necessidades educativas 
especiais e os planos de prevenção e segurança das escolas (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME de 
Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME94, p. 4).  
 
 

2.2.2 O que pensam dos autarcas 

A responsabilidade directa dos autarcas na gestão funcional dos CME (no 

agendamento de reuniões, na definição das agendas, na mobilização de todos os 

intervenientes) deixa-os vulneráveis às críticas dos actores locais, principalmente 

daqueles que se sentem subalternizados pela irregularidade das reuniões, pela ausência 

de decisões ou pelas indecisões de uma entidade de coordenação e de consulta da 

política educativa local. Entendam-se desta forma as críticas directas que, em momentos 

diferenciados e contextualizados, os representantes do pré-escolar e das associações de 

pais/encarregados de educação dirigem à autarquia de Santarém e, mais 

especificamente, à sua Divisão de Educação. Noutros CME registam-se críticas 

indirectas e pontuais à gestão dos CME pelas autarquias, subentendidas em pequenos 

reparos sobre a operacionalização das políticas educativas em cada espaço local, 

nomeadamente na discussão em torno das carta educativas, da reorganização da rede 

escolar e, mais tarde, das AEC. Muitos destes reparos pressupõem conflitos e 

confrontos não verbalizados, jogos de actores com interesses diversos. 

Independentemente das particularidades, das críticas directas e indirectas, a linha geral 
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das intervenções dos actores locais (principalmente dos representantes dos professores e 

das direcções das escolas) sobre as autarquias vão no sentido de um discurso panegírico, 

valorizando o papel dos autarcas na gestão das políticas públicas em cada contexto 

local; enaltecem a partilha de competências e a forma como essa partilha é respeitada; 

referem o apoio prestado para lá das responsabilidades legais da transferência de 

competências. Esta boa relação com os autarcas, que tanto professores como presidentes 

dos conselhos executivos querem transmitir, não se restringe aos representantes do pré-

escolar e do ensino básico nem às direcções dos agrupamentos, habituados a gerir 

competências e a negociar com as autarquias, ela alarga-se aos representantes do ensino 

secundário e aos presidentes das escolas secundárias, também eles envolvidos nas 

discussões sobre a reconfiguração da rede escolar e a abertura das suas escolas ao 

ensino profissional. A reorganização do Sistema Educativo, as cartas educativas, o 

reordenamento escolar/educativo e as AEC atribuem aos CME o protagonismo na 

regulação de um novo entendimento entre autarcas, professores e as direcções das 

escolas; um espaço em que se concretizam alianças tácticas e estratégicas para a 

definição de formas de actuação junto da DREL, em que (frequentemente) se sentem 

próximos dos autarcas e afastados do ME. Atente-se nos modos como falam das 

autarquias como parceiros educativos (CME de Almeirim e de Rio Maior), como 

agradecem o apoio prestado às escolas (CME de Benavente), como colaboram na 

procura de melhores soluções (CME do Cartaxo e da Chamusca), como ajustam os 

projectos das escolas aos projectos autárquicos e vice-versa (CME de Rio Maior), como 

atribuem à autarquia e ao seu presidente o peso institucional que formaliza as 

intervenções do CME (CME de Santarém). 

[O representante do Ensino Básico] referiu ainda que a empresa EDUTEC se mostrou sempre 
aberta às solicitações do agrupamento e que a Câmara Municipal de Almeirim ao longo do ano foi 
um verdadeiro parceiro educativo (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Almeirim, 
Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, ACME8, p. 2). 
 
A Senhora Professora […], [representante do ensino básico] congratulou-se com a possibilidade de 
se proporcionar este serviço aos alunos, considerando ser a Autarquia o parceiro ideal (cf. Anexo I, 
Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME 
de Rio Maior, ACME72, p. 3). 
 
[O presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Duarte Lopes] agradeceu à Câmara 
Municipal o protocolo que tem definido com o Agrupamento a nível da Psicóloga e também da 
Socióloga, sendo que a Psicóloga servirá cada Agrupamento enquanto que a socióloga servirá 
todos os agrupamentos, e reforça a importância do trabalho destas técnicas, que relativamente ao 
Agrupamento Duarte Lopes tem sido um trabalho meritório (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Benavente, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Benavente, ACME31, 
p.13). 
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O Professor […], [representante do Agrupamento D. Sancho I] refere que tem por habito consultar 
o blogue do Dr. […] [vereador da Educação], que reflecte o trabalho das escolas. O Professor […] 
informou o Conselho Municipal de Educação que todos os pedidos efectuados pelo Agrupamento 
D. Sancho I à Câmara Municipal foram satisfeitos, realçando a existência, durante todo o ano 
lectivo, de um trabalho de parceria entre a autarquia e as escolas (cf. Anexo I, Dossiê do 
CLE/CME da Autarquia de Cartaxo, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Cartaxo, 
ACME44, p. 6). 
 
[O representante do ensino básico] referiu ainda que a Câmara Municipal faz um enorme esforço 
para colocar o número suficiente de funcionários para dar apoio às escolas do concelho, pelo que a 
Câmara da Chamusca aposta forte na educação (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de 
Chamusca, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Chamusca, ACME49, p.2). 

 

A Representante do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical Fernando Casimiro, 
Educadora […] informou que o Projecto Educativo existente vigorará até 2007 não vendo 
qualquer dificuldade na participação do Agrupamento no projecto proposto pela Autarquia (cf. 
Anexo I, Dossiê do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do 
CLE/CME de Rio Maior, ACME75, p. 5). 

 
A representante do Pessoal da Educação Pré-Escolar Pública, Educadora […] felicitou a iniciativa 
da Câmara Municipal por ser objecto de um denominador e objectivo comum (cf. Anexo I, Dossiê 
do CLE/CME da Autarquia de Rio Maior, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Rio 
Maior, ACME75, p. 6). 

 
[Representante do Secundário Público]: O Conselho Municipal de Educação deverá ter um peso 
crucial na definição de toda a rede escolar dos níveis de ensino. A Autarquia como presidente do 
Conselho Municipal de Educação deverá fazer valer junto da Direcção Regional de Educação de 
Lisboa questões relativas aos procedimentos da rede escolar (cf. Anexo I, Dossiê do CLE/CME da 
Autarquia de Santarém, Inventário do acervo documental do CLE/CME de Santarém, ACME90, p. 
6). 
 
 

 3. Síntese interpretativa 
 

A descrição e a análise comparativa dos processos de apropriação dos CME pelos 

actores locais (desenvolvida ao longo deste capítulo) permitem-nos avançar para uma 

leitura interpretativa pondo em evidência algumas ideias importantes: 

 

1.ª – Na diversidade dos actores locais, os professores (representantes dos 

professores, das IPSS e das direcções dos agrupamentos / escolas secundárias) e alguns 

dos representantes das associações de pais têm um capital de importância e de 

conhecimento que os tornam protagonistas nestes processos. Em contrapartida 

deparamo-nos com o quase apagamento dos representantes dos subsistemas. As 

diferenças entre uns e os outros jogam-se nos modos como entendem o CME, como dão 

conta dessas leituras pelas suas intervenções, pelos seus silêncios, como assumem os 

seus papéis de representantes, como se relacionam com os representados e interagem 

com os restantes actores. Os primeiros encontram nos CME um espaço de resolução de 
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alguns dos seus problemas e conflitos, onde procuram consensos, angariam apoios e 

parcerias para a implementação dos seus projectos educativos, falam de educação e de 

formação, das relações entre o ME, as escolas, os pais e as autarquias; os segundos nem 

sempre encontram igual sentido nos CME, pois neles se debatem temas dos quais se 

sentem distantes e nos quais não encontram ligação com o subsistema que representam. 

As posições de uns e de outros dão-nos conta da instrumentação da acção pública, dos 

conflitos e dos jogos de interesses entre actores (incluindo autarcas e representantes da 

DREL) num momento de viragem nas políticas de descentralização, marcado pelas 

cartas educativas, pela reconfiguração e redefinição da rede escolar, pela verticalização 

dos agrupamentos e pelas AEC. As diferentes implicações dos actores (locais e 

autárquicos) nestes processos de reorganização do Sistema Educativo marcam 

profundamente as suas intervenções políticas nos CME. Estas entidades vivem destes 

processos e dos actores nelas directamente implicados (preferencialmente autarcas, 

DREL, professores, pais, direcções das escolas), revelando-se espaços de regulação das 

políticas de descentralização caracterizados pelo seu hibridismo30; aí se cruzam 

diferentes lógicas sectoriais e corporativas, marcando o sentido plural e misto da 

regulação da acção dos actores; aí se estabelece também (ou se procura estabelecer) a 

ligação entre a Administração Central, a Administração Local e as escolas. 

 

2.ª ─ O capital de importância e de conhecimento dos professores e de alguns 

representantes resulta da prática de controlo sobre o funcionamento e as agendas dos 

CME, como contraponto do controlo exercido pelos autarcas. Os professores e alguns 

pais (muitos deles professores) são dos poucos elementos que de certo modo 

confrontam a hegemonia das autarquias, conseguindo em alguns casos influenciar as 

agendas e o funcionamento dos CME em função dos seus interesses profissionais e 

corporativos, dos interesses das instituições que representam. Ultrapassam a dimensão 

táctica e operativa dos CME e adoptam a dimensão estratégica e reflexiva; dão 

racionalidade às suas intervenções; mobilizam o conhecimento para a legitimação 

política das entidades/associações representadas. Alguns professores contestam as 

alterações organizacionais e pedagógicas da escola e do Sistema Educativo com base 

num discurso técnico e científico que os ajuda a desmontar a argumentação do ME e de 

                                                 
30 Barroso refere-se ao hibridismo da regulação nacional considerando-a como «o resultado da 
sobreposição ou mestiçagem de diferentes lógicas, discursos e práticas na definição e acção politicas, o 
que reforça o seu carácter ambíguo e compósito» (2005a: 69). Por analogia mantemos o mesmo registo de 
hibridismo relativamente aos processos de regulação que se desenvolvem nos CME. 
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alguns autarcas. Os pais (na defesa dos seus interesses) tanto aderem ao discurso 

organizacional e pedagógico dos professores, como se apropriam da argumentação 

técnica e gestionária das autarquias. Os representantes dos subsistemas (os mais 

próximos das escolas por razões pessoais e/ou profissionais) servem-se dos discursos 

sectoriais contextualizados em cada espaço local. Todos estes aspectos reforçam a ideia 

que o controlo das agendas e do funcionamento dos CME pelos professores e por outros 

elementos se faz num registo diferente daquele em que se colocam o ME e os autarcas. 

Enquanto que estes (ME e autarcas) intervêm num registo mais burocrático, normativo e 

restritivo, aqueles (principalmente os professores) participam num registo reflexivo e 

crítico. Os actores não só têm posições e intervenções diferentes, como as formas como 

conquistam os CME são diversas, feitas de registos discursivos e participativos díspares.  

 

3.ª ─ Os CME são lugares de confronto de vários interesses, de várias 

legitimidades de vários saberes. O ME, a autarquia e os professores têm visões 

diferentes destas entidades, como intervenções e registos discursivos diversos. Estas 

diferenças geram conflitos, nomeadamente entre os autarcas e professores, mas também 

propiciam entendimentos. Ou seja, os CME são espaços de confrontos, mas também de 

convergências resultantes de procedimentos tácticos conforme as circunstâncias, as 

conjunturas. Assim tanto nos deparamos com conflitos, expressos nas críticas directas e 

indirectas que dirigem uns aos outros, como referenciamos consensos, resultantes de 

acordos tácticos de ocasião principalmente entre os dois protagonistas dos CME, os 

professores e os autarcas. 

 

4.ª ─ A emergência de um outro CME. Os actores locais (professores, direcções 

das escolas e pais) justificam a continuidade destas entidades consideradas 

fundamentais nos espaços educativos locais; diagnosticam as razões pelas quais nem 

sempre funcionam; reforçam a ideia de as revitalizar e de as tornar politicamente 

activos; comprometem-se com a sua dinamização. Muitos dos actores locais corroboram 

a opinião dos autarcas (mas não deixam de os responsabilizar pela falta de vitalidade de 

algumas destas entidades) a propósito da necessidade de se rever o quadro normativo 

regulador dos CME. Alguns destes actores propõem mesmo uma nova estrutura 

organizativa e funcional; perspectivam as alterações na composição e nos sistemas de 

representatividade: apontam a substituição da representação dos professores dos 

diferentes ciclos/níveis de ensino pela das direcções dos agrupamentos e das escolas 
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secundárias, a quem é dado o estatuto de conselheiros com direito a voto; falam em 

novos processos de articulação entre os representantes e os representados; defendem 

uma maior vinculação e responsabilização dos representantes perante as entidades 

representadas e vice-versa. Questionam ainda os objectivos e as competências dos CME 

pela sua falta de clareza e indefinição, sem ser totalmente perceptível se este debate se 

insere da mesma linha discursiva dos autarcas referente ao carácter consultivo ou 

deliberativo destas entidades. Em causa estão os referenciais cognitivos e normativos do 

instrumento de acção pública: o uso e os efeitos da medida legislativa – Decreto-Lei n.º 

7/2003 – que cria os CME, entendida como um instrumento de acção pública. Uso e 

efeitos observados e analisados em diferentes contextos locais permitem-nos assim 

concluir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta investigação sobre os CME tomámos como referência a medida política de 

criação destas entidades no contexto da descentralização da educação em Portugal e 

estudámo-la na perspectiva de análise das políticas públicas. Propusemos um outro 

olhar sobre os CME. Abordámos esta política pública a partir de três conceitos centrais 

� acção pública, regulação e conhecimento � tendo a nossa investigação sido 

construída em função desta trilogia analítica. Olhámos os CME como uma política 

pública no domínio da descentralização do sistema educativo e entendemo-la como uma 

acção pública multirregulada e com uma forte articulação entre conhecimento e política. 

Este argumento revelou-se o fio condutor de toda a tese.  

 

Nesta síntese conclusiva adoptámos intencionalmente a designação de 

considerações finais para marcar o fim do processo analítico e interpretativo 

desenvolvido ao longo da tese, em que se foram tirando conclusões parcelares 

integradas nas sínteses interpretativas respeitantes a cada uma das dimensões de análise. 

Permitimo-nos salientar o papel dessas sínteses interpretativas por nelas se encontrarem 

as ideias fortes de cada um dos capítulos (integradas na segunda parte da tese); dos 

dados apresentados e discutidos em função de cada dimensão de análise retiram-se 

algumas ideias centrais que representam a passagem da interpretação para a inferência, 

ideias essas que não consideramos definitivas. A natureza do próprio trabalho de 

investigação, um processo em constante construção, por isso incompleto, torna estas 

conclusões provisórias, passíveis de questionamento e de reformulações em futuros 

trabalhos sobre esta temática. Apesar do carácter relativo deste exercício conclusivo, 

adiantamos algumas considerações finais: 

 

� Em primeiro lugar, consideramos que o diálogo estabelecido entre a teoria e a 

empiria nos orientou para uma arquitectura de investigação em que a componente 

descritiva ocupou um espaço fundamental. Esta componente, resultante do estudo 

intensivo, vertical e monográfico, revelou-se muito importante e útil dado o carácter 

inovador da política em estudo e o manancial de informação recolhida e tratada. Daí 

tivéssemos reservado para os Anexos em CD-ROM, especialmente para o Anexo I, a 

apresentação desta parte substancial da nossa tese � os dossiês dos onze CLE/CME da 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

254 

AMLT / CULT. Neles descrevemos os processos de implementação do CLE/CME em 

cada um dos municípios, tendo em conta os contextos históricos da descentralização, 

tanto nacionais como locais, as particularidades dos regimes de conhecimento e a sua 

implicação nos processos de construção das diferentes ordens locais. Essa descrição, 

feita de semelhanças e de dissemelhanças, constitui uma das principais conclusões do 

nosso trabalho: o ponto de partida incontornável para o estudo extensivo, transversal e 

comparativo desenvolvido na segunda parte da tese. 

 

� Em segundo lugar, o escrutínio de análise empírica a que sujeitámos todos os 

materiais recolhidos e produzidos (integrados nos Dossiês dos CLE/CME) serviu para 

verificar e adequar os resultados ao quadro teórico de partida. Estruturámos esse 

trabalho em quatro dimensões de análise que, no seu conjunto, deixam transparecer a 

transversalidade da nossa trilogia analítica.  

 

Na primeira dimensão � a genealogia dos CLE/CME � descrevemos e 

comparámos as três fases evolutivas destas entidades e esse exercício de análise 

remeteu-nos para a historicidade destes processos, para a influência dos contextos locais 

e para o modo como os actores gerem a maior ou menor informalidade dos processos. 

Evidenciámos uma diversidade de situações, de autarquias que apostaram na instituição 

do CLE (mesmo não sendo obrigatório) e de outras que continuaram a preferir as vias 

informais, as relações de proximidade, optando por não criar essas estruturas. 

Referenciámos a importância destas opções nas fases de transição e/ou de constituição 

dos CME e de como os processos de dependência do caminho foram determinantes na 

construção das ordens locais. 

 

Na segunda dimensão � os modos de configuração dos CME e os contextos 

nacional, regional e local � descrevemos e comparámos os modos e as formas de 

construção e de funcionamento destas entidades. Constatámos uma diversidade de 

processos e chegámos a três conclusões:  

 

 

� O CME foi concebido com a intenção de ser um instrumento de regulação, de 

controlo da Administração Central sobre a Administração Local (a pretexto de uma 

política de descentralização);  
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� Apesar desta regulação de controlo da Administração Central sobre a 

Administração Local existiu sempre um espaço para a regulação autónoma a partir das 

estratégias dos actores em cada espaço local;  

 

� A diversidade destes processos resultou do desfasamento entre a norma, a regra 

e a prática, ou seja, dos modos diferentes de interpretar as normas, de exercer a 

regulação de controlo e de estruturar os CME. 

 

Na terceira dimensão � a mobilização dos CME pelas autarquias � descrevemos e 

comparámos os diferentes modos como as autarquias (no âmbito da regulação 

autónoma) utilizaram este dispositivo para exercer a sua acção de política educativa. A 

constatação da centralidade do poder local e da construção dos regimes de 

conhecimento locais colocou-nos perante outro CME, a idealização de outros 

referenciais para este dispositivo, tendo em conta outros princípios e outros valores da 

descentralização. 

 

Na quarta dimensão � a apropriação dos CME pelos actores locais � descrevemos 

e comparámos os modos como os actores locais interpretaram e se apropriaram destas 

entidades. Identificámos os interesses em jogo, as alianças, o protagonismo de alguns 

actores locais nestes processos e principalmente a existência de outros referenciais para 

outro CME, provavelmente diferente do das autarquias. 

 

Em cada uma das dimensões analisadas estabelecemos a articulação entre os 

conceitos de acção pública, regulação e conhecimento. Essa articulação concretiza-se no 

modo como olhamos e estudamos o CME como uma política pública no quadro da 

descentralização educativa e entendemo-la como acção pública multirregulada e com 

uma forte relação entre conhecimento e política. Retomando todo o trabalho 

desenvolvido, recuperam-se algumas ideias centrais que nos permitem tirar algumas 

conclusões sobre o modo como, no processo CLE/CME a acção pública é praticada, a 

regulação é feita e o conhecimento é mobilizado.  
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A. O CME como processo de acção pública 

 

Estudar o CME como um processo de acção pública implica estarmos atentos à 

diversidade dos actores, à temporalidade dos processos políticos e às transformações 

sofridas pela política ao longo do tempo. O trabalho empírico mostra-nos que a criação 

do CME é o resultado de uma política pública posta em prática com o envolvimento de 

uma multiplicidade de actores que transformaram e adaptaram essa política aos 

contextos locais. Este estudo permitiu-nos dar visibilidade aos actores individuais e/ou 

colectivos, dotados de recursos e de certa autonomia e com a capacidade de fazerem 

escolhas conforme os seus interesses materiais e simbólicos; destacamos, igualmente, o 

seu papel em todos estes processos pela forma como mobilizam estas entidades, como 

delas tiram proveito, como nelas agem e interagem em função dos seus perfis pessoais e 

profissionais, dos seus interesses e das suas estratégias de intervenção (cf. o Capítulo 

III).  

 

Referimo-nos aos múltiplos actores colocados em diferentes escalas de acção 

pública: à escala nacional, referimo-nos ao ME e à ANMP, envolvidos no processo 

negocial de constituição dos CLE/CME; à escala regional, identificamos a AMLT / 

CULT e a DREL, mobilizados no trabalho directo com as autarquias na fase de 

implementação dos CME; finalmente, à escala local, apontamos as autarquias, as 

escolas, as associações, os subsistemas, mas também os autarcas, o coordenador da 

equipa de apoio às escolas, os professores, os pais, os representantes das diferentes 

entidades existentes em cada concelho, os especialistas, todos eles integrados e 

envolvidos de modos diversos no funcionamento destas entidades (cf. os Capítulos III e 

IV). Os CME vivem destes processos e da diversidade dos actores neles directamente 

implicados; vivem do protagonismo das autarquias e dos seus presidentes e do 

contraponto exercido pelos professores e por outros representantes (nomeadamente os 

pais), portadores de um capital de importância e de conhecimento; vivem da 

ambiguidade e da conflitualidade da representação do ME / DREL; vivem ainda do 

quase apagamento dos representantes dos subsistemas. Nos CME confrontam-se 

interesses, diferentes legitimidades e múltiplos saberes, com intervenções e registos 

discursivos diversos (desde os autarcas ao ME, passando pelos professores), mas 

também há convergências, entendimentos entre os actores (cf. os Capítulos V e VI). 
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B. O CME como instrumento de regulação de acção pública 

 

Estudar o CME como instrumento de regulação significa olhá-lo como um 

processo que induz os comportamentos dos múltiplos actores, comportamentos esses 

regulados em diferentes níveis � Central, Regional e Local; significa ainda estarmos 

atentos ao papel das autarquias e à construção das ordens locais. Neste contexto de 

análise, a implementação dos CME resulta num sistema híbrido entre a regulamentação 

nacional, baseada no controlo da administração central, e a regulação local intermédia, 

fundada na especificidade de cada regime local, nos espaços de regulação autónoma das 

autarquias e dos diversos actores. Esta hibridez decorre da tensão permanente entre a 

regulação de controlo e a regulação autónoma, entre o controlo e a autonomia, entre o 

centralismo do ME e os espaços de autonomia experimentados pelas autarquias e pelos 

actores locais, do cruzamento de diferentes lógicas sectoriais e corporativas que marcam 

o sentido plural e misto da regulação da acção dos actores, da instrumentação da acção 

pública (cf. os Capítulos III e IV). 

 

O escrutínio da análise empírica elucida-nos como os processos de regulação se 

desenvolvem nos CLE/CME: 

 

� Em primeiro lugar, referimo-nos à acção reguladora do governo sobre as 

autarquias, à obrigatoriedade de constituírem os CME, numa lógica reprodutiva, 

tentando acoplá-los às cartas educativas (fazendo-as funcionar como instrumentos de 

acesso aos fundos comunitários). Os CME são criados à revelia das autarquias e em 

contra-corrente ao dinamismo de algumas delas (onde já existiam os CLE). 

Intencionalmente, a Administração Central exerce sobre a Administração Local a 

regulação de controlo de modo a implementar em cada espaço local uma estrutura 

formatada para alcançar determinados objectivos e cumprir determinados princípios 

políticos (cf. o Capítulo IV). 

 

� Em segundo lugar, neste processo de uniformização dos CME as autarquias 

conquistam alguma margem de autonomia que lhes permite ultrapassar a lógica 

reprodutiva que lhes é imposta pela Administração Central (mas também pela ANMP) e 

criar entidades de composição e de funcionamento tão diversas quanto os interesses em 

presença em cada ordem local. Este afastamento entre a norma, a regra e a prática são, 
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no fundo, os elementos estruturantes e constitutivos dos CME, dos modos como se 

configuram como instrumentos de regulação da acção dos múltiplos actores em cada 

espaço local. Tudo isto serve para dizer que os CME são várias coisas em função das 

estratégias dos actores e, especialmente, das estratégias dos autarcas. Para além da 

norma imposta pela Administração Central à Administração Local, os CME são muito 

mais do que isso: são espaços de divulgação de saberes, de participação e de 

aprendizagem, de gestão de conflitos (cf. os Capítulos IV, V e VI). 

 

C. O CME e a mobilização do conhecimento 

 

Estudar a mobilização do conhecimento nos CME significa estarmos atentos aos 

múltiplos saberes em presença e, principalmente, perceber que o conhecimento 

mobilizado pelos actores nacionais é diferente do dos actores locais, como os saberes 

convocados pelos responsáveis pela produção dos diplomas legislativos são diversos 

dos técnicos que os executam. Nesta perspectiva, a política dos CLE/CME mobiliza no 

seu processo de construção e aplicação vários tipos de conhecimento em função dos 

vários actores que intervêm em diferentes tempos e em diferentes espaços do processo. 

Referimo-nos ao papel do conhecimento nos processos de regulação da acção pública 

nos CLE/CME, a esta relação triangular (acção pública, regulação e conhecimento) que 

nos remete para os regimes de conhecimento e para a questão da historicidade dos 

processos políticos da descentralização em Portugal, para a importância da dependência 

do caminho na construção das ordens locais (cf. os Capítulos III, IV, V, VI). 

 

Recuperamos a dimensão do conhecimento dando uma atenção especial aos vários 

tipos e modos de mobilização do mesmo. Indagamos os saberes em presença, a sua 

relevância e os seus contributos para a construção das orientações em matéria de 

política educativa local. Atente-se ao conhecimento pericial dos técnicos da CEDRU 

quando intervêm no 1.º mandato do CME a propósito das cartas educativas; ao 

conhecimento estatal do representante da DREL (Coordenador da Equipa de Apoio às 

Escolas) quando no 2.º mandato defende as opções políticas dos serviços centrais e 

regionais; ao conhecimento de especialistas integrados nos grupos de trabalho, 

principalmente dos professores implicados na discussão de agendas e na produção de 

pareceres e relatórios; ao conhecimento do local referente à experiência dos autarcas; ao 

conhecimento profissional a propósito da avaliação dos autarcas que são professores. 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

259 

Estas referências exemplificam a mobilização de determinados saberes nos processos de 

regulação da acção pública, a prevalência de uns em detrimento de outros. Quando os 

autarcas utilizam a mobilização do conhecimento como forma de legitimação política, 

os actores locais (principalmente os professores e os pais) contrapõem outros saberes. 

Enquanto os primeiros preferem um discurso técnico e gestionário, os segundos 

apostam num discurso organizacional e pedagógico. Tudo isto serve para dizer que os 

actores mobilizam o conhecimento em função dos seus interesses e das suas estratégias 

e são essas formas diversas de mobilização, esses registos discursivos díspares que os 

fazem conquistar o seu espaço de intervenção crítica nos CME e lhes permitem 

considerar a emergência de outro CME em função de outros referenciais de 

descentralização (cf. os Capítulos V e VI). 

 

D. O CME como exemplo de política pública de descentralização 

 

Estudar os CME como exemplos de uma política pública de descentralização 

significa olhá-los como uma acção pública multirregulada em que se articulam vários 

tipos de conhecimento produzidos em diferentes níveis. Esse estudo esclarece-nos como 

uma medida que poderia ter sido emblemática no processo de descentralização (quer 

pelo seu conteúdo, quer pelo que lhe está subjacente e/ou lhe é complementar) se revela 

um exemplo ilustrativo dos limites e das potencialidades do processo de 

descentralização da educação em Portugal nas últimas décadas (cf. os Capítulos I e II).  

 

Tudo isto serve para considerar os CME como locus da descentralização, como 

caixas de ressonância dos conflitos e das divergências provocadas pelo processo da 

descentralização em cada espaço local. Neste contexto, percebemos a importância das 

influências do processo histórico da descentralização, dos processos de dependência do 

caminho para a construção das diferentes ordens locais. Referenciamos a historicidade 

destes processos políticos e sociais; argumentamos como a política nacional dos 

CLE/CME adquire feições diferentes em cada espaço local em função do caminho que 

cada um percorre, das opções no passado, dos regimes de conhecimento locais; 

identificamos os modos de configuração dos CME em função das especificidades de 

cada ordem local; convocamos a pluralidade de actores que interferem nestes processos 

políticos; referenciamos os vários pólos, instâncias e níveis de multirregulação da acção 

pública que influenciam o modo de como essa política pública é executada; finalmente, 
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referimos a densidade e a variedade de conhecimentos mobilizados, características 

muito próprias das políticas públicas na actualidade (cf. os Capítulos III, IV, V e VI). 

 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido e a sua utilidade como investigação em 

políticas públicas de educação, concluímos o seguinte: 

 

� Em primeiro lugar, esta tese responde à questão central: como é que se estuda 

uma política pública. A resposta dada remete-nos para os dispositivos teórico e 

metodológico arquitectados, para o processo de construção da problemática e do objecto 

de estudo, para a apresentação e discussão de dados. O que dá sentido a todo este 

trabalho, ao aparato metodológico para a recolha e tratamento de dados (que justifica o 

cruzamento entre a visão vertical e a visão horizontal) é, de facto, a relação directa entre 

a dimensão local e a dimensão plural das políticas. E isto só é possível se tivermos um 

olhar teórico que nos permita assumir que uma política não é aquilo que é definido pelo 

aparelho de Estado mas antes um processo complexo, com vários níveis e vários 

actores, transtemporal e translocal. Este é um dos contributos do nosso trabalho que, por 

absurdo, tanto poderia ser dado por este estudo sobre os Conselhos Municipais de 

Educação como por outro qualquer desenvolvido noutra área das políticas públicas da 

educação.  

 

� Em segundo lugar, e na medida em que os Conselhos Municipais de Educação 

se inserem num processo mais vasto da descentralização, contextualizados num 

conjunto de medidas políticas (promissoras de importantes mudanças nas relações entre 

a Administração Central, a Administração Local, as escolas e a comunidade local), é 

possível interpretar o conhecimento adquirido sobre esta política adiantando algumas 

hipóteses interpretativas e explicativas sobre aspectos mais gerais do processo da 

descentralização da educação em Portugal. E este é o segundo contributo do nosso 

trabalho � Conselhos Municipais de Educação: política pública e acção pública. 

 

Estes contributos são sempre incompletos, dada a própria natureza do trabalho de 

investigação, um processo em constante construção. Como produção de conhecimento 

sobre a política estes contributos são também relativos. Apropriamo-nos das palavras 

de Carvalho no epílogo da obra O espelho do perito, para reforçar esta ideia da relação 

entre a investigação educacional e as políticas públicas ser pautada pelo sentido critico 



Clara Freire da Cruz, Conselhos Municipais de Educação: política educativa e acção pública, IEUL, 2012 

 

 
 

261 

e construtivo, mas também pela modéstia, de «não querer mais que uma influência 

indirecta e desapressada, orientar-se para o esclarecimento de questões e para a 

refutação de mitos, ser capaz de estabelecer prioridades e preferências relativamente 

aos fenómenos que transforma em objectos de pesquisa, em função de uma agenda 

própria (Carvalho, 2011: 169-170). 
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