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Nota prévia 

 

 
O presente Relatório foi realizado no âmbito da primeira fase do Programa de Avaliação Externa 
do “Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das escolas e 
agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio”, previsto no 
Protocolo acordado entre o Ministério da Educação e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa, assinado em 28 de Abril de 1999. 
Este programa de avaliação externa é coordenado por João Barroso, professor na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e decorre no Centro de Estudos da 
Escola desta mesma Faculdade. 
De acordo com o plano de actividades que foi elaborado (divulgado na página da Internet  
http://www.fpce.ul.pt/~ceescola/), a primeira fase do programa realizou-se entre Julho de 1999 e 
Dezembro de 2000 e teve como principal finalidade realizar um estudo de natureza extensiva, sobre o 
modo como decorreu, no território do Continente, a aplicação do “regime de autonomia, 
administração e gestão das escolas”, no quadro da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 
de Maio. 
 
As actividades previstas no presente estudo e os respectivos relatórios foram realizadas por uma 
equipa composta pelos seguintes elementos: João Barroso, Natércio Afonso e João Pinhal (docentes 
da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa); Ana Patrícia 
Almeida e Sofia Viseu (alunas do mestrado de Ciências da Educação, área de especialização em 
Administração Educacional, na mesma Faculdade); Luís Leandro Dinis (mestre em Ciências da 
Educação e professor na Escola Secundária Alves Redol); Maria Luísa Homem (mestre em Ciências 
da Educação e professora na Escola Superior de Educação de Lisboa). 
 

Como produtos finais desta primeira fase foram elaborados os seguintes Relatórios: 
 

Relatório Global da primeira fase do Programa de Avaliação Externa (Julho de 1999 - Dezembro 
de 2000). 

Relatório Sectorial 1 – Imagens em confronto. A opinião de representantes das direcções regionais 
de educação, de associações sindicais, de pais e encarregados de educação e de alunos. 

Relatório Sectorial 2 – “FORUM/RAAG”: da informação à regulação. Análise de conteúdo das 
mensagens do FORUM/RAAG na internet.  

Relatório Sectorial 3 – Tempos, ritmos e processos: da comissão executiva instaladora à direcção 
executiva. Diagnóstico sobre o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98, no ano lectivo 
1998/99. 

Relatório Sectorial 4 – A reconfiguração da estrutura e gestão das escolas públicas dos ensinos básico e 
secundário: estudo extensivo. Inquérito por questionário a uma amostra representativa de presidentes 
de conselhos executivos de escolas ou agrupamentos do Continente. 

Relatório Sectorial 5 – Participação e funcionamento das escolas: o ponto de vista dos presidentes das 
assembleias.. Inquérito a uma amostra representativa dos presidentes e membros das Assembleias de 
escolas e agrupamentos do Continente. 
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Relatório Sectorial 6 - A intervenção dos municípios na gestão do sistema educativo local: competências 
associadas ao novo regime de autonomia, administração e gestão. Inquérito por questionário aos 
presidentes das câmaras municipais do Continente. 

Relatório Sectorial 7 – As Assembleias de Escola em discurso directo. Painéis de opinião de 
representantes de Assembleias de Escolas de 5 concelhos das zonas centro e sul do país. 

Relatório Sectorial 8 – Os regulamentos internos: entre a norma e as regras. Análise de um corpus 
documental constituído por 43 regulamentos internos de escolas/agrupamentos de diferentes 
Direcções Regionais de Educação. 

 

Para a  realização das actividades previstas foi necessário contar com o apoio e colaboração de um 
conjunto diversificado de pessoas (presidentes de conselhos executivos, membros de Assembleias de 
Escola, presidentes, vereadores e técnicos das câmaras municipais, directores regionais de educação, 
responsáveis de federações sindicais, de associações de pais, de estudantes  e de associações pedagógicas 
que participaram nos questionários e entrevistas realizadas), bem como diferentes serviços do 
Ministério da Educação (DAPP, direcções regionais, gestão nacional do programa Foco) que nos 
facultaram dados e informações diversas por nós solicitadas.  
 
Para além da menção específica que é feita em cada um dos Relatórios, quero manifestar aqui, de 
novo, publicamente e a todos, o meu mais sincero agradecimento.   

João Barroso 
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Resumo do Estudo 

 
 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da primeira fase do Programa de Avaliação Externa 

do “Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das escolas e 

agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio”, previsto no 

Protocolo acordado entre o Ministério da Educação e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa, assinado em 28 de Abril de 1999. 

O conteúdo do Relatório reporta-se às actividades descritas nas fichas A1 e A2, do “plano de 

actividades” e dá conta dos resultados obtidos com as análises de conteúdo efectuadas a um 

conjunto de 9 entrevistas que foram realizadas em Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000 aos 

responsáveis das 5 Direcções Regionais e membros da direcção das seguintes associações: 

Confederação da Associação de Pais (CONFAP); Federação Nacional dos Sindicatos de Professores 

(FENPROF); Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Secundário (FNAES); 

Federação Nacional dos Sindicatos de Educação (FNE). 

As análises de conteúdo efectuadas incidiram sobre três grandes domínios: “factos e situações” 

ilustrativos do modo como se desenrolou o processo de aplicação do Decreto-Lei 115-A/98; 

“opiniões e juízos” que os entrevistados emitiram sobre diferentes aspectos desse mesmo processo; 

confronto das “imagens” transmitidas pelos entrevistados sobre o modo como globalmente decorreu 

o processo de aplicação do Decreto-Lei 115-A/98, as modalidades de pilotagem e regulação  e os 

momentos críticos. 

Conforme decorre dos objectivos e metodologia utilizada, o estudo não pretendia utilizar as 

entrevistas para descrever a realidade, mas sim, o ponto de vista que “macro-actores” (directores 

regionais e dirigentes de associações de pais, professores e alunos, de  âmbito nacional) exprimem 

sobre essa mesma realidade. Neste sentido, não se pretendeu, fazer qualquer compatibilização ou 

arbitragem entre pontos de vista diferentes, tentando extrair uma espécie de mínimo denominador 

comum que transmita uma impressão “objectiva” do que se passou. Na verdade cada entrevistado 

enquanto actor no processo (com diferentes posições e níveis de responsabilidade, mas falando 

sempre enquanto representante de um determinado organismo ou associação) é um autor legítimo  

de um discurso pessoal e institucional sobre esse mesmo processo.  

Com o trabalho efectuado foi possível não só formular um balanço “contrastante” da situação 

existente, suas virtualidades, constrangimentos e perspectivas de desenvolvimento, mas também  

identificar pistas de trabalho para as etapas seguintes do programa de avaliação externa.
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Apresentação 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da primeira fase do Programa de 

Avaliação Externa do “Processo de aplicação do Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão das escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo 

Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio”, previsto no Protocolo acordado entre o 

Ministério da Educação e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa, assinado em 28 de Abril de 1999. 

O conteúdo do Relatório reporta-se às actividades descritas nas fichas A1 e A2, do 

“plano de actividades” (Anexo1): 

- A1 – Entrevistas aos cinco directores-regionais de educação; 

- A2 – Entrevistas a responsáveis da Federação Nacional dos Sindicatos de 

Educação (FNE), da Federação Nacional dos Sindicatos de Professores 

(FENPROF), da Confederação da Associação de Pais (CONFAP), da 

Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Secundário 

(FNAES) e da Associação Nacional de Municípios. 

 

O texto do Relatório está estruturado do seguinte modo: 

 

- Num primeiro capítulo são identificados os procedimentos metodológicos 

adoptados para a realização das diferentes entrevistas e na análise do 

seu conteúdo.  

- Num segundo capítulo são apresentados os principais resultados obtidos 

com a análise de conteúdo das entrevistas aos directores-regionais. 

- Num terceiro capítulo são apresentados os principais resultados obtidos 

com a análise de conteúdo das outras entrevistas.   

- Finalmente, é apresentada uma síntese conclusiva onde se põe em 

confronto a informação recolhida e se perspectivam os resultados 

obtidos, em função dos objectivos definidos para estas actividades. 

- Em anexo, incluem-se as “fichas de actividades” e exemplos do 

expediente trocado com os entrevistados, bem como os respectivos 

“guiões” das entrevistas.  
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1. Procedimentos metodológicos 

 

De acordo com a programação efectuada, as actividades a que se reporta este 

Relatório tinham como principal objectivo recolher informações e opiniões de 

diferentes “representantes institucionais”, sobre o modo como tinha decorrido, a 

aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98.  

A lista dos entrevistados e a data das entrevistas foram as seguintes: 

 

Quadro 1 
 Entrevistados e datas das entrevistas 

Nome Função Data da entrevista 

Actividade A1 

Jorge Martins Director Regional de Educação do 

Norte 

 7 de Dezembro de 1999 

Rui Santos Director Regional de Educação do 

Centro 

15 de Dezembro de 1999 

António Sardinha Director Regional de Educação de 

Lisboa 

21 de Dezembro de 1999 

José Travassos Director Regional de Educação do 

Alentejo 

 5 de Janeiro de 2000 

António Pina Director Regional de Educação do 

Algarve 

13 de Dezembro de 1999 

Actividade A2 

João Dias da Silva* Membro do secretariado 

executivo da Federação Nacional 

de Educação (FNE) 

7 de Dezembro de 1999 

Abel Macedo* Membro do secretariado nacional 

da Federação Nacional dos 

Sindicatos de Professores 

(FENPROF) 

10 de Dezembro de 1999 

Carlos Pereira Presidente da Confederação das 

Associações de Pais (CONFAP) 

18 de Dezembro de 1999 

Miguel Mendes 

 

Presidente da Federação Nacional 

de Associações de Estudantes do 

Ensino Secundário (FNAES) 

25 de Janeiro de 2000 

 

* As entrevistas foram solicitadas aos presidentes das duas federações que delegaram nestes membros da direcção. 
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As entrevistas foram solicitadas por carta (ver Anexo 3) onde se informava dos 

seus objectivos, temas e contexto do estudo, tendo-se realizado nas sedes dos 

diversos organismos ou instituições, excepto a entrevista ao Presidente da 

Federação de Associações de Estudantes que se realizou, por sugestão do mesmo, 

nas instalações do Centro de Estudos da Escola. No caso da Associação Nacional de 

Municípios não foi realizada a entrevista inicialmente prevista, devido ao facto de 

não ser considerada oportuna e viável pelo Secretário da referida associação, 

atendendo ao facto de, na altura, o diploma estar a ser ainda objecto de discussão 

pelos seus elementos e não haver uma posição conjunta. Contudo, foi realizada 

uma troca ampla de impressões e fornecida documentação diversa que constituíram 

elementos informativos importantes para o estudo, nomeadamente na organização 

do inquérito por questionário que veio a ser realizado às autarquias (ver Relatório 

sectorial 6).1 

Além da entrevista propriamente dita, aproveitou-se a oportunidade do contacto 

com os diferentes responsáveis administrativos e associativos para esclarecer sobre 

os objectivos e planificação do “Programa de avaliação externa” e para proceder ao 

levantamento da informação disponível com interesse para o estudo, bem como seu 

estado de tratamento.    

A duração das entrevistas foi de 90 minutos, em média, e foram conduzidas, na 

maior parte dos casos, por dois elementos, um dos quais fixos, o próprio 

coordenador do “Programa de avaliação externa”. Todas as entrevistas foram 

gravadas, tendo-se de seguida procedido à transcrição das mesmas. O texto obtido 

foi enviado aos entrevistados para introdução de alterações ou precisões formais 

(ver Anexo 3) e posteriormente devolvido à equipa de investigação. Só num 

número reduzido de casos foram introduzidas pequenas alterações de pormenor.  

 
1 Posteriormente (Julho de 2000) realizaram-se, ainda, duas outras entrevistas semelhantes, a dois dirigentes de 
associações de intervenção pedagógica e educativa, de âmbito nacional, o Instituto das Comunidades Educativas e o 
Movimento da Escola Moderna. Os dados destas entrevistas não constam do presente relatório (atendendo ao 
desfasamento temporal existente na sua realização), mas serão tidos em conta em outros momentos do programa de 
avaliação externa, nomeadamente na elaboração do Relatório global da primeira fase e na organização das actividades 
da segunda fase. 
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1.1 Finalidades e objectivos das entrevistas 

 

De um modo geral foram definidas as mesmas finalidades e objectivos para todas 

as entrevistas, com o fim de facilitar a sua análise em função de idênticas 

categorias e permitir a complementaridade e eventual confronto dos testemunhos 

dos diferentes entrevistados.  

 

Entrevistas aos directores regionais: 

Finalidades 

Recolher informações sobre o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98, de 
4 de Maio, tendo em conta as seguintes dimensões: 
- Descritiva: Recolher informações de tipo descritivo sobre estratégias, funções, 

estruturas, modos de organização, relações institucionais e actividades 
desenvolvidas pela Direcção Regional, no quadro do processo de aplicação do 
Decreto-Lei nº 115-A/ 98, de 4 de Maio. 

- Crítica: Opinião sobre os "sucessos", "fracassos", "dificuldades" das escolas e 
comentário sobre algumas das críticas que são feitas por diversos sectores de 
opinião. 

- Prospectiva: Perspectivas de desenvolvimento e expectativas sobre a avaliação 
externa. 

 
Objectivos 
- Conhecer o modo como a Direcção-Regional interpreta a sua missão (no que  

respeita ao “processo de reforço da autonomia”) e como se organizou para a 
realizar. 

- Conhecer o modo como a Direcção-Regional se relaciona com outros 
intervenientes no processo (escolas; outras direcções-regionais; estruturas de 
coordenação; autarquias; associações; etc.). 

- Conhecer a representação que o Director-regional tem sobre o modo como 
decorreu nas escolas da sua Região, o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 
115-A/98 e suas consequências. 

- Recolher comentários sobre aspectos considerados críticos por alguns sectores de 
opinião. 

- Identificar as perspectivas de desenvolvimento para o corrente ano lectivo. 
- Conhecer as expectativas existentes quanto ao processo e resultados da 

avaliação. 
 

Entrevistas a representantes associativos (professores, pais e alunos): 

Finalidades 

Recolher informações do responsável da associação sobre o processo de aplicação do 
Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, tendo em conta as seguintes dimensões: 
- Analítica: Como analisa o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98, de 

4 de Maio. 
- Crítica: Opinião sobre os "sucessos", "fracassos", "dificuldades" das escolas e 

comentário sobre algumas das críticas que são feitas por diversos sectores de 
opinião. 

- Prospectiva: Perspectivas de desenvolvimento e expectativas sobre a avaliação 
externa. 

 
Objectivos 
- Conhecer o modo como a associação que o entrevistado representa analisa o 

processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98 e suas consequências. 
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- Identificar principais dificuldades, constrangimentos, diversidades, êxitos e 
fracassos no que se refere à participação dos pais e suas associações neste 
processo. 

- Recolher comentários sobre aspectos considerados críticos por alguns sectores de 
opinião. 

- Conhecer as expectativas existentes quanto ao processo e resultados da 
avaliação externa. 

 
 

De acordo com estas finalidades e objectivos, estruturaram-se os guiões das 

entrevistas em diferentes blocos temáticos e identificaram-se as principais questões 

orientadoras para a recolha da informação desejada. (Consultar os respectivos 

guiões no Anexo 2). 

Foi adoptada uma metodologia de entrevista semi-estruturada, o que permitiu dar 

flexibilidade de resposta ao entrevistado, no sentido de desenvolver e aprofundar 

os aspectos que considerasse mais adequados para responder às questões 

propostas. 

 

1.2 Análise de conteúdo das entrevistas 

De acordo com os objectivos do estudo  e a metodologia utilizada, procedeu-se à 

análise de conteúdo das entrevistas, a partir dos protocolos elaborados com a sua 

transcrição, já depois de revista pelos entrevistados.  

Num primeiro momento, procedeu-se a um “primeiro nível de análise de conteúdo”, 

com a finalidade de elaborar um relatório-síntese de cada entrevista, seleccionando 

a informação considerada mais significativa, em função de um conjunto de 

categorias de análise previamente definidas. Estas categorias foram identificadas a 

partir dos temas e sub-temas previstos no guião, mas tiveram em conta, 

igualmente, a natureza  e conteúdo das informações expressas pelos entrevistados. 

Neste  primeiro nível, as categorias criadas tiveram como principal objectivo 

permitir a recolha de dados sobre “factos e situações”, “opiniões e juízos”, relativos 

aos diversos temas abordados na entrevista. Os relatórios elaborados apresentam, 

para cada categoria de análise, uma condensação dos dados obtidos, bem como 

segmentos de texto do protocolo, considerados mais significativos.  

Num segundo momento, procedeu-se a um “segundo nível de análise de conteúdo” 

com o objectivo de identificar “as imagens” que os entrevistados transmitem sobre 

um conjunto de intervenientes no processo em curso, bem como sobre o próprio 

processo de “reforço da autonomia” das escolas. Para o efeito, procedeu-se à 

construção de um novo sistema de categorias, a partir da agregação dos dados 

obtidos no primeiro nível de análise de conteúdo, em quatro conjuntos de 

entrevistados: directores regionais; representantes das duas federações sindicais; 
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representante da confederação da associação de pais; representante da federação 

da associação de estudantes.   

Os dados obtidos são apresentados e analisados nos capítulos 2 e 3 do presente 

relatório.  

Apresenta-se de seguida os quadros das categorias criadas para o primeiro e 

segundo nível de análise de conteúdo. 

 

Quadro 2 
Sistema de categorias do primeiro nível de análise de conteúdo 

Direcções Regionais Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

“Task force” Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Unidade de acompanhamento Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Conselho restrito de directores 

regionais 

Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Outros Departamentos centrais Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

REGULAÇÃO  

E PILOTAGEM 

DO PROCESSO 

Câmaras Municipais Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Processos eleitorais Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Agrupamentos Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Regulamento interno Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Departamentos curriculares Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

Projecto educativo Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

APLICAÇÃO 

DO PROCESSO 

Contratos de autonomia Factos e situações sobre... 

Opiniões e juízos sobre... 

BALANÇO GLOBAL 

 

POLÍTICA SEGUIDA  

PELA ASSOCIAÇÃO 
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Este sistema foi seguido em todas as entrevistas, com adaptações em função dos 

diferentes tipos de entrevistados, nomeadamente no que se refere ao último item 

“política seguida pela associação” que só foi aplicado na análise dos protocolos das 

entrevistas aos responsáveis por associações sindicais, de pais e de estudantes. 

 

Quadro 3 
Sistema de categorias do segundo nível de análise de conteúdo 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA – IMAGENS 

DIRECÇÃO REGIONAL 

DE EDUCAÇÃO 

- O que é valorizado/criticado  na acção das direcções regionais. 

- Que imagem se pretende dar/ é dada sobre a missão assumida. 

 

ESCOLAS - Protótipo da “relação positiva” (quem são as “boas” escolas). 

- Protótipo da “relação negativa” (quem são as “más” escolas). 

- Receios; perigos; ameaças. 

 

CÂMARAS MUNICIPAIS - Protótipo da “relação positiva” (quem são as “boas” câmaras). 

- Protótipo da “relação negativa” (quem são as “más” câmaras). 

- Receios; perigos; ameaças. 

 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

(“task force”, “forum internet”, 

unidade de acompanhamento) 

 

- Imagens positivas, negativas, neutras. 

AUTONOMIA DAS ESCOLAS - O que é valorizado discursivamente nas referências à autonomia 

das escolas. 

-“Desvios”, “perigos”, “limites” da autonomia das escolas. 

 

 

Este sistema foi aplicado a todas as entrevistas, embora com adaptações em função 

do conteúdo específico de cada uma delas. Assim, por exemplo, nas entrevistas aos 

directores regionais, na categoria “Direcção Regional”, o que está em causa é a 

“auto-imagem” dos seus responsáveis, ao passo que nas entrevistas a dirigentes 

associativos o que está em causa é a imagem que eles lhes atribuem, a partir da 

opinião e juízo que têm da sua acção.  
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2. As “imagens” transmitidas pelos directores regionais 

 

Conforme já foi referido, este capítulo do relatório é baseado, nas análises de 

conteúdo a que foram submetidos os protocolos das entrevistas aos cinco 

directores regionais de educação. Trata-se de um exercício interpretativo, baseado 

quer na síntese descritiva de cada uma das entrevistas efectuada no primeiro nível, 

quer na categorização por “imagens” efectuada no segundo nível da análise de 

conteúdo. Como é evidente, o potencial informativo dos dados recolhidos com este 

inquérito por entrevistas, não se esgota nesta interpretação, nem nos dados aqui 

apresentados. Muita outra informação, igualmente obtida, foi tida em consideração 

na preparação de outros estudos que se desenrolaram nesta primeira fase do 

programa de avaliação externa, podendo ser mobilizada quer no relatório global, 

quer em trabalhos e relatórios futuros. 

 
 
2.1. A Direcção Regional 
 

- O que é valorizado discursivamente na acção da Direcção Regional. 

- Que imagem se pretende dar sobre a missão/função assumida. 

 

A análise de conteúdo das entrevistas aos Directores Regionais de Educação, 

permite identificar os vários aspectos que são valorizados discursivamente na acção 

das Direcções Regionais e que permitem identificar as imagens que têm da 

missão/função da Direcção Regional neste processo. 

Um primeiro aspecto diz respeito ao apoio e acompanhamento das escolas nas 

fases preparatórias e ao longo de todo o processo de implementação do Decreto-Lei 

nº 115-A/98. 

Com efeito, todos os Directores Regionais fazem alusão a esta missão/função de 

apoio, acompanhamento e serviço às escolas, que se traduz, a seu ver, numa 

disponibilidade que é acompanhada por uma atitude de parceria e de guia. 

 

"...temos nisso um grande gosto, em sentir que estamos a apoiar as escolas, 
que estamos ligados a elas, o mais possível...sempre nesta perspectiva de 
que estamos ao serviço das escolas." (Director Regional de Educação do 
Alentejo) 
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" A nossa postura é uma postura de parceria. (...) devia estar ao lado das 
comunidades educativas de forma a poder ajudar a encontrar soluções em 
conjunto com essas mesmas comunidades, perante a implementação da 
disposição legal." (Director Regional de Educação de Lisboa)  

“Como primeira instância de apoio, sempre com a lógica de apoio às escolas, 
e aqui o apoio foi especialmente preparado e cuidado, porque se trata de 
uma inovação profunda que mexe de alto a baixo com todo sistema de 
ensino não superior. Esse apoio, em termos práticos, traduziu-se numa 
relação com as escolas, que tentei que fosse pautada, aqui na Direcção 
Regional, pela não directividade e não pela preocupação exclusiva de 
averiguar se as regras e os regulamentos estavam a ser cumpridos.” 
(Director Regional de Educação do Norte) 

 

 

Paralelamente a esta função de apoio e acompanhamento às escolas, surge uma 

outra função, igualmente valorizada, pelo Director Regional do Alentejo, de 

mediação em situações de conflito e impasse. Na perspectiva deste Director 

Regional, esta função de mediador é algo inerente à missão da Direcção Regional 

neste processo, na medida em que permite, por um lado, fazer avançar o processo 

e, por outro, fazer com que as escolas sintam a existência de uma estrutura de 

retaguarda, que as apoia e que permite a resolução de situações de conflito ou 

impasse.  

" Tudo isso em que era necessário apoiar as escolas, para elas sentirem que 
estavam a ser apoiadas, que havia uma estrutura de retaguarda." (Director 
Regional de Educação do Alentejo) 

 

Um outro aspecto valorizado pelos Directores Regionais refere-se à articulação 

existente entre a Direcção Regional e os CAE's. De facto, segundo os vários 

Directores Regionais, embora existisse uma coordenação central, houve uma 

procura de articulação e trabalho conjunto entre a Direcção Regional e os CAE's, ao 

longo de todo este processo. Contudo, no caso da Direcção Regional do Centro, e 

no que se refere à análise dos regulamentos e acompanhamento dos processos 

eleitorais, verificou-se, numa primeira fase, uma centralização na sede da Direcção 

Regional, embora posteriormente tenha havido uma maior participação dos CAE's.  

“Este apoio não esteve centrado na Direcção Regional, mas nos CAE's. Na 
Direcção Regional foi constituída uma equipa de acompanhamento, aquilo 
que chamamos uma unidade de acompanhamento, bastante pequena e só 
com quatro elementos, técnicos superiores. (...)Além desta equipa, aqui na 
casa,  organizamos nas 8 coordenações da área educativa, unidades de 
acompanhamento mais próximas das escolas, com duas ou três pessoas, em 
função do tamanho do CAE. Estas unidades trabalham em estreita relação 
connosco, efectuando reuniões regulares e com contactos privilegiados, 
através de mecanismos de comunicação fácil, que estabelecemos só para 
este efeito, sendo duas linhas telefónicas, um fax e um correio electrónico. 
(Director Regional de Educação do Norte) 
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"Procurávamos estar todos em sintonia com essas orientações e com os 
CAE's. Procurávamos que houvesse uma linguagem comum, de 
procedimentos e estratégias" (Director Regional do Alentejo) 

"...uma equipa coordenadora na Praça de Alvalade com braços nos 
respectivos CAE's, de modo a que houvesse um trabalho horizontal de 
intervenção na globalidade do sistema" (Director Regional de Lisboa) 

“Foi constituído, centralmente, um grupo de trabalho interno para aspectos 
mais técnicos, para a análise do enquadramento legal dos regulamentos e 
para apoio aos processos eleitorais nas escolas. Portanto, o processo foi, 
nesta primeira fase, centralizado e não houve a participação dos CAE’s. (...) 
Nesta segunda fase que vem aí, de revisão dos regulamentos, vamos seguir 
um processo diferente e vamos trabalhar com os CAE’s. (...) Sendo estes 
regulamentos diferentes, quanto mais e melhor os CAE’s participarem no 
processo de conhecimento e análise dos regulamentos, mais aptos estarão 
para fazer o acompanhamento em relação às escolas. Mas além desta razão, 
o envolvimento dos CAE’s justifica-se, igualmente, para tornar mais célere 
todo o processo.” (Director Regional do Centro) 

 

Contudo, nesta mesma Direcção Regional do Centro, e no caso dos agrupamentos, 

o envolvimento dos CAE’s fez-se desde o princípio, assumindo esta estrutura um 

claro protagonismo na negociação com as câmaras e escolas. 

“(...) eu diria que nós [Direcção Regional central] só intervimos quando a 
capacidade negocial dos CAE’s se esgota. O que tem sido raríssimo. E, por 
vezes, também o fazemos a pedido dos CAE’s” (Director Regional do Centro) 

 

Relacionada com a fase do desenho e constituição dos agrupamentos é possível 

identificar, igualmente, uma postura comum, valorizada por todas as Direcções 

Regionais, relativamente às propostas de constituição de agrupamentos. Esta 

postura diz respeito a uma não imposição ou pressão, por parte das Direcções 

Regionais, relativamente às suas propostas de agrupamentos. Segundo os vários 

Directores Regionais, a sua atitude assentou num deixar 'brotar' das propostas 

oriundas das comunidades educativas, dando-lhes prioridade. 

"... a organização dos agrupamentos, quer de carácter vertical, quer de 
carácter horizontal, devia ser qualquer coisa que brotasse naturalmente das 
pessoas que directamente tinham a ver com ele" (Director Regional de 
Lisboa) 

"... nunca acusaram a Direcção Regional de ter pressionado, de ter imposto” 
(Director Regional do Algarve) 

 

Fazendo referência, agora, a alguns aspectos valorizados, de forma particular, por 

cada Direcção Regional, o Director Regional de Educação de Lisboa valoriza, ainda, 

o facto da sua actuação se ter pautado por uma atitude de monitorização e de 

parceria e não de controlo. Neste sentido, considera que a sua missão/função, ao 

longo deste processo, foi de um parceiro que procurou não pressionar, mas que 
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pelo contrário fomentou o amadurecimento das escolas, ao longo de todo o 

processo. 

Quanto ao Director Regional de Educação do Norte, encara a aplicação do Decreto-

Lei nº 115-A/98 como um processo de aprendizagem quer para as escolas, quer 

para a Direcção Regional, valorizando na sua actuação a relação de não 

directividade que estabeleceu com as escolas e a não preocupação exclusiva com 

as regras, embora sem descurar a função reguladora.   

“Eu procurei, nas intervenções que fiz junto das escolas, esclarecer que a 
nossa atitude seria essa [relação não directiva], mas também tínhamos de 
cumprir a função reguladora. Por isso, tínhamos de verificar se não havia, 
em nenhum dos momentos, atropelo aos processos eleitorais ou aos 
Regulamentos Internos. Não abdicaríamos daquilo que é um papel de 
regulação e verificação técnica da correcção das coisas. Mas o essencial do 
esforço foi realizado no envolvimento, na participação, nas muitas horas de 
telefone, de reunião, de preparação do processo. (Director Regional de 
Educação do Norte) 

 

A Direcção Regional do Alentejo, por seu lado, sublinha a horizontalidade, 

transversalidade e rigor com que conduziu todo este processo. 

“... que haja essa horizontalidade, essa transversalidade, que conseguimos 
sempre que entendemos que um projecto não deve ficar confinado apenas a 
um sector.” (Director Regional do Alentejo) 

 

No que respeita ao grau de satisfação evidenciado pelas diferentes Direcções 

Regionais sobre o modo como o processo foi conduzido, os entrevistados referem, 

antes de mais, a sua preocupação em acompanhar, esclarecer e apoiar as escolas, 

de uma forma constante, bem como, em promover o envolvimento de todos os 

parceiros e, de uma forma particular, as Câmaras Municipais. 

“ O objectivo foi começar logo a envolver e dar a perceber, a estes parceiros 
todos, o que era o ‘'115'’ ...” (Director Regional do Algarve) 

 

Na perspectiva da Direcção Regional de Educação do Alentejo e da Direcção 

Regional de Educação de Lisboa, o trabalho horizontal e de sintonia realizado entre 

a Direcção Regional e os CAE’s constituiu, igualmente, um aspecto importante e de 

grande satisfação, na condução deste processo. 

A Direcção Regional de Educação de Lisboa, valoriza, ainda, a atitude equilibrada, 

empenhada, rigorosa e de ‘bom-senso’ verificada, de uma forma particular, na 

leitura e análise dos Regulamentos Internos. 

Finalmente e como síntese da imagem que os entrevistados dão da actuação da 

Direcção Regional, importa referir que, quando interrogados sobre se estes 
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organismos tinham ganho maior protagonismo e poder com este processo, a 

resposta foi negativa. Pelo seu significado vale a pena transcrever o essencial das 

respostas que os entrevistados deram a esta pergunta. 

“Eu diria que, quem diz isso, provavelmente desconhece o que se faz hoje 
numa Direcção Regional. Pelo menos na minha. Nos últimos 4 anos 
esforçamo-nos por ter uma atitude menos regulamentadora e controladora, 
mas mais de apoio. No sentido claro, de que, se há uma dificuldade no 
terreno, numa escola em concreto, é essa dificuldade que temos para 
resolver e partilhar com outras entidades. Temos que abrir para outras 
instituições e isso não se faz de um momento para o outro. É feito por 
pessoas e por organizações formadas por pessoas, com defeitos e 
qualidades. Eu acho que a melhor prova é justamente o que se fez pelas 
escolas nestes 4 anos. Entre aquilo que foram os anos de 95-96 e princípios 
de 98, comparativamente com o que se fez a seguir, não há, em termos de 
qualidade, nenhuma mudança fundamental pelo facto de se iniciar o “'115'”. 
A Direcção Regional do Norte não passou a ser diferente. Afinal, 
continuamos a fazer o que já fazíamos, mas com mais trabalho.” (Director 
Regional de Educação do Norte). 

 

Eu julgo que terão ganho mais visibilidade, não sei se aumentaram o poder, 
mas sobre isso não concordo. É evidente, que houve aqui alguma afirmação 
de poder, na medida em que, aparecem propostas e, a certa altura, se diz 
como as coisas devem, ou não, funcionar. Em termos práticos, no 
funcionamento diário, depois de instalados os órgãos, não estou a ver como 
tenha aumentado o poder. Penso que, se calhar, até diminuiu, depois de 
instalado o processo. Julgo que algumas críticas estão relacionadas com uma 
perspectiva política e com o momento em que o processo avançou, numa 
primeira fase. Ao contrário daquilo que se acusava a administração (de 
pretender a desresponsabilização, com este processo), agora, quando a 
administração quer assumir alguma responsabilidade é acusada de intervir 
demasiado. Mas a minha ideia é que, de facto, houve um maior 
protagonismo, uma maior intervenção, mas, a partir do momento em que o 
processo arranca, este efeito se dilui claramente. (Director Regional de 
Educação do Centro).  

 

“São poucas as pessoas que dizem isso e como tal a minha reacção é uma 
reacção perfeitamente secundária. Não faz parte do nosso quotidiano esse 
procedimento. Consideramos que as disposições que existem em nada 
aumentaram as competências das Direcções Regionais. Por exemplo,  hoje, 
quando a escola não é capaz, por ela, de eleger os seus órgãos, nós temos a 
capacidade de nomeá-los. Mas isso já fazíamos, anteriormente. Outro 
exemplo é o da homologação dos Regulamentos Internos. Bom, mas a 
administração tinha que ter algum instrumento que desse alguma unidade 
na diversidade, relativamente aos Regulamentos Internos. Mais do que isso 
não há nada em que nós possamos ter um protagonismo, de modo algum. 
Há protagonismo acrescido das autarquias, há um protagonismo acrescido 
das associações de pais, agora, relativamente à administração, não 
encontro. E mais ainda. Da nossa parte, Direcção Regional, mesmo em 
relação ao protagonismo que temos de nomear os órgãos quando as escolas 
não os conseguem eleger, sempre procuramos que essa nomeação se 
fizesse em consonância com a comunidade educativa. (Director Regional de 
Educação de Lisboa). 
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“Eu não sei se, em relação ao Alentejo, poderão dizer que houve 
protagonismo. Na generalidade, eu penso que, e os meus colaboradores 
directos pensam da mesma forma, eu acho que nós não quisemos ter 
protagonismo, o que nós quisemos foi avançar neste processo. Tínhamos um 
horizonte. (...) Quando nós na Direcção Regional de Educação do Alentejo, 
disponibilizamos tudo, estivemos sempre prontos para qualquer 
esclarecimento, assumimos qualquer erro (não temos problema nenhum em 
admitir que erramos, eu sou o primeiro a assumir); quando as pessoas 
sabem que, se querem falar directamente comigo ou com o Director de 
Serviços de Recursos Humanos, que coordena a equipa, ou falar com o CAE, 
o podem fazer na máxima abertura; então, eu não diria que houve 
protagonismo. Diria é que nós quisemos não perder a 'pedalada'. Quisemos 
foi criar um quadro para que as escolas, os pais, as autarquias pudessem 
desenvolver este processo quanto antes. Daí que eu tenha ido apelar aos 
presidentes das câmaras para se envolverem, para falar com as escolas: 
“Vão falar com os professores, se houver alguns problemas entre eles, fale 
comigo e fale com as escolas”.  (Director Regional de Educação do Alentejo). 

 

“Admito que na primeira fase para isto arrancar, nós é que tivemos que 
fornecer a alavanca e portanto obtivemos algum protagonismo, nas tais 
reuniões com as câmaras e com as escolas. Nessa primeira fase sim 
senhora, agora não.” (Director Regional de Educação do Algarve). 

 

 
2.2. As Escolas 
 

- As “boas” e as “más” escolas 

 

A imagem veiculada pelas várias Direcções Regionais sobre as 'boas' escolas neste 

processo, é relativamente unânime. Com efeito, os diferentes Directores Regionais,  

consideram 'boas' escolas, aquelas que, de uma forma geral, aderiram ao processo 

sem colocar obstáculos. Este facto é particularmente visível, no caso do processo 

de constituição dos agrupamentos. Assim, as “boas escolas” do 2º e 3º ciclos foram 

as que demonstraram abertura à entrada do 1º ciclo e do pré-escolar, criando as 

condições necessárias e encontrando vantagens na articulação inter-ciclos; e no 

caso das escolas do 1º ciclo, foram as que se disponibilizaram e tiraram partido 

dessa articulação. 

" E há muitas escolas do 2º e 3º ciclo que entendem que os professores do 
1º ciclo e os educadores de infância são bem-vindos e criam todas as 
condições para isso." (Director Regional do Alentejo) 

"Da mesma forma que há professores do 1º ciclo que aderiram, 
disponibilizaram-se e estão a tirar partido dessa articulação." (Director 
Regional do Alentejo) 
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O Director Regional do Algarve refere, ainda, como exemplo de uma 'relação 

positiva' com as escolas, o facto de estas aderirem às propostas oriundas da 

Direcção Regional. 

" Quem aderiu primeiro, aderiu, e quem mostrou alguma resistência, ou 
convencemos a bem e as pessoas entraram logo, ou então, demos um 
tempo para se conhecerem melhor." (Director Regional do Algarve)  

 

Como contrapondo desta imagem de 'boas' escolas no processo de constituição dos 

agrupamentos, as 'más' escolas são as que, de uma forma ou de outra, colocaram 

obstáculos ao desenvolvimento do processo. De uma forma concreta, os Directores 

Regionais fazem referência a escolas do 1º ciclo que recearam ser 'anexadas' pelo 

2º e 3º ciclo e que tiveram alguma relutância em estabelecer uma relação com 

estes graus de ensino; e escolas do 2º e 3º ciclo que recearam ser 'invadidas' pelo 

1º ciclo, colocando, assim, resistências à criação de agrupamentos verticais. 

" A certa altura houve alguma resistência de algumas escolas do 1º ciclo e 
de alguns educadores, à criação de agrupamentos verticais." (Director 
Regional do Centro) 

"Por outro lado, o 2º e 3º ciclo ainda não conseguiu perceber como tem de 
lidar com o 1º ciclo e só agora começa a dar conta que tem de partilhar 
algumas coisas que até aí eram só suas." (Director Regional do Centro) 

" Interesses, por exemplo, de um conjunto de professores que querem  
manter-se, sobretudo do 1º ciclo, fora da relação com colegas do 2º e 3º 
ciclo (e vice-versa)." (Director Regional de Lisboa) 

"... tem sido mais difícil convencer os professores da EB2,3 a aceitarem os 
colegas do 1º ciclo, do que o contrário. Das duas Escolas Básicas, uma ainda 
mostrou alguma abertura, a outra não mostrou abertura nenhuma, 
ameaçando pedir a demissão." (Director Regional do Algarve) 

 

Num outro registo e referindo-se ao processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115-

A/98 em geral, a Direcção Regional de Educação do Alentejo e a Direcção Regional 

de Educação do Norte incluem, ainda, neste protótipo de 'relação negativa'   as 

escolas que vivem, no seu interior, nomeadamente ao nível do corpo docente, 

conflitos que dificultam o desenvolvimento do processo e que, em alguns casos, 

funcionam mesmo como um 'boicote' ao processo. 

" ... tenho uma escola, das tais cerca de 500 [no total], que ainda não tem 
regulamento aprovado. Exactamente por divergência muito profunda dentro 
do próprio corpo docente, onde existem duas grandes facções, e na relação 
que esse corpo docente tem com os representantes dos pais." (Director 
Regional de Norte) 

"... também nos apercebemos que da parte da Escola Básica do 2º e 3º 
ciclo, também havia alguma relutância em relação a alguma conflitualidade 
que havia entre uns professores e outros."  (Director Regional do Alentejo) 
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- Receios? Perigos? Ameaças ? 

 

No que respeita aos “receios, perigos, ameaças” inerentes e ou decorrentes da 

participação das escolas neste processo, o Director Regional do Alentejo começa 

por identificar um primeiro aspecto que está relacionado com o facto das escolas se 

encontrarem, de uma forma geral, isoladas e de não terem uma tradição de 

trabalho em conjunto. 

"Eu penso que algumas dificuldades que surgem tem a ver, por vezes, com 
o facto de as pessoas estarem isoladas e de não estarem habituadas a 
trabalhar conjuntamente." (Director Regional do Alentejo) 

 

De facto, como sublinha o Director Regional do Alentejo, a maior parte das escolas 

não constitui uma comunidade educativa 'autêntica'. Pelo contrário, muitas escolas 

demonstram ter dificuldade em realizar um trabalho conjunto, inclusivamente entre 

departamentos de uma mesma escola, comprometendo, necessariamente um 

trabalho entre várias escolas. 

" Mas esse problema põe-se também no caso concreto de cada escola, 
porque a maior parte das nossas escolas ainda não são comunidades 
educativas como nós concebemos, e entre os vários departamentos também 
ainda não há grande ligação. Se é assim em cada escola, como é que vamos 
esperar que haja ligação entre a escola sede e a escola do 1º ciclo." 
(Director Regional do Alentejo) 

 

Outro dos receios identificados por este Director Regional está relacionado com a 

inércia demonstrada por algumas escolas, ao longo do processo eleitoral. Inércia 

que, na sua opinião, provocou atrasos no desenvolvimento do processo e que 

poderá comprometer uma fase seguinte de implementação do regime de autonomia 

nas escolas. 

" ... alguns professores não aderiram de imediato e diziam: «Isto agora está 
mudado.», e queriam saber como é que se iria desenvolver o processo. (...) 
Portanto, há por vezes alguma inércia, digamos assim..." (Director Regional 
do Alentejo) 

 

Um último aspecto referido pelo Director Regional de Educação do Alentejo, neste 

âmbito, diz respeito à constante mobilidade dos professores. Com efeito, e na 

perspectiva, igualmente, do Director Regional de Educação do Norte, esta 

mobilidade dos professores compromete o acompanhamento eficaz deste processo, 

desde o seu início. 
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"...uma escola onde, pela grande mobilidade dos professores, o processo se 
iniciou com um corpo docente, continuou com outro e vai terminar com 
outro." (Director Regional do Norte) 

"... há uma grande mobilidade e as escolas deste ano não são as escolas do 
próximo ano."  (Director Regional do Alentejo) 

 

Na perspectiva do Director Regional de Educação do Norte, dois outros aspectos 

ameaçaram o eficaz desenvolvimento do processo. Um primeiro aspecto consiste na 

tendência das escolas para estabelecerem uma dependência relativamente às 

disposições legais. De facto, o que este Director Regional se apercebe é que várias 

escolas se refugiaram "naquilo que eram os preceitos legais e alguns repetem 

exaustivamente nos Regulamentos Internos tudo o que está legislado." 

Um segundo aspecto diz respeito ao tempo de reflexão que as escolas, necessitam 

de ter em relação a diferentes fases do processo, e que é, muitas vezes diferente 

do “tempo” da acção administrativa. No caso dos regulamentos, por exemplo, isso 

levou à criação da figura de 'homologação de princípio'. Figura esta que, na opinião 

deste Director Regional, permitiu às escolas reflectirem melhor sobre aquilo que 

tinham feito e introduzirem as alterações necessárias sem comprometer o 

calendário do próprio processo de mudança dos órgãos de gestão. 

No que se refere ao Director Regional de Educação do Algarve, este considera que 

um dos problemas identificado nas escolas, decorrente deste processo, e 

partilhado, igualmente pelo Director Regional do Centro, está relacionado com a 

alteração de 4 elementos no órgão de gestão, para 3 elementos. Esta diminuição do 

número de membros no órgão de gestão pode provocar, no seu entender, a criação 

de obstáculos ao desenvolvimento do processo. 

"Por exemplo, no caso de Mangualde, houve uma iniciativa local, para a 
criação de um agrupamento vertical, com uma das Escolas EB2,3. O 
presidente do Conselho Executivo da EB2,3 e a directora da escola do 1º 
ciclo de Mangualde vieram cá pedir essa associação e ela concretizou-se. 
Quando saiu o ''115'', o órgão de gestão passou a ter 3 elementos em vez 
de 4, de forma que a EB2,3 perdia um elemento. Por isso, a associação 
desfez-se." (Director Regional do Centro) 

"Eles preferiam que nos agrupamentos verticais se pudesse manter três 
membros da EB2,3 e um membro do pré-escolar ou do 1º ciclo, abdicando 
dos assessores. Preferem ter mais um elemento no Conselho Directivo. Esta 
foi uma das razões pelas quais, a passagem para os verticais foi dificultada, 
porque as básicas sentiam que perdiam uma unidade." (Director Regional do 
Algarve). 

 

Por fim, o Director Regional de Educação de Lisboa considera que um dos perigos 

inerentes à participação das escolas neste processo, está relacionado com o surgir 

de interesses individuais e corporativistas, que se sobrepõem a uma visão de 
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conjunto. Na sua opinião, muitas vezes os interesses que estiveram na base da 

constituição dos agrupamentos não cumpriam nem seguiam aqueles que eram os 

grandes objectivos do Decreto-Lei nº 115-A/98.  

"... neste processo ... temos consciência que houve interesses que não têm 
a ver directamente com os grandes objectivos do '115' e da constituição dos 
agrupamentos, que presidiram, muitas vezes, a essa iniciativa espontânea. 
... interesses, por vezes corporativistas, que nada tinham a ver com o valor 
da razoabilidade da opção de ser, por causa dos miúdos e não ser por causa 
de outras questões." (Director Regional de Lisboa) 

 

- O papel dos pais. 

 

A imagem veiculada pelos Directores Regionais do Algarve, de Lisboa e do Centro, 

sobre o papel dos pais, é unânime. Segundo estes Directores Regionais, há um 

aumento qualitativo e consequentemente quantitativo, da participação dos pais; há 

uma intervenção maior e mais clara, por parte dos pais, que vem beneficiar as 

Comunidades Educativas. 

" ... conscientes de que, pela primeira vez, os pais ganhavam um espaço 
próprio dentro da comunidade educativa de direito..." (Director Regional de 
Educação de Lisboa) 

"... hoje a escola tem um espaço de intervenção global, no qual cada um 
deve respeitar o seu próprio espaço e a razão da presença dos pais, dos 
professores, da comunidade em geral, ..., consiste no facto de esta ser a 
forma mais vantajosa que podemos ter para o desenvolvimento eficaz de 
projectos educativos consistentes, com vista aos objectivos que 
pretendemos atingir." (Director Regional de Lisboa) 

"... eu julgo que o balanço mais visível resulta da possibilidade de uma 
maior e mais clara intervenção dos pais e isso é um ganho para as escolas." 
(Director Regional do Centro) 

"Há um maior controlo da situação pelos pais que os leva a levantarem 
alguns problemas que não eram colocados até agora." (Director Regional do 
Centro) 

 

Na sua perspectiva, os pais tomaram consciência do seu novo papel, do seu novo 

espaço de intervenção na “Comunidade Educativa”, o que leva a uma maior 

preocupação, por parte destes, em intervirem de um modo mais formal. 

Decorrente deste novo papel dos pais, o Director Regional do Centro e o Director 

Regional de Lisboa alertam, ainda, para a tendência, que pode existir, para a 

confusão de papéis e de competências. Há um receio, por parte destes Directores 

Regionais, de que os pais, por vezes,  procurem extravasar o âmbito das suas 

competências. 

" Embora, num caso ou noutro, isso também provoque conflitos, pela 
forma desajustada como se intervém numa ou noutra situação, ou como se 
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entra nos direitos considerados adquiridos por outros grupos." (Director 
Regional do Centro) 

" O Problema está naquilo que é a prestação de contas da escola aos pais e 
na intervenção destes na actividade pedagógica dos professores, isto será 
uma margem de dificuldade." (Director Regional do Centro) 

"Mas, cada um deve saber muito bem o espaço que ocupa e não deve 
confundir os espaços." (Director Regional de Lisboa) 

"É evidente que eu chamo a atenção que nós, sobretudo os professores, que 
são os profissionais da educação, devemos ter a preocupação de garantir a 
manutenção de «cada macaco no seu galho» e nunca deixar, de modo 
algum, que haja sobreposição de funções e de vocações." (Director Regional 
de Lisboa) 
 
 

2.3. As Câmaras Municipais 

 

- As “boas” e as “más” Câmaras 

 

De um modo geral, nas várias entrevistas, as referências que aparecem às 

Câmaras Municipais são feitas no contexto do processo de constituição dos 

agrupamentos. Assim, a imagem que transparece de 'boas' Câmaras neste 

processo, refere-se a Câmaras que estiveram abertas às propostas oriundas das 

Direcções Regionais e que não criaram obstáculos ao desenvolvimento deste 

mesmo processo. Isto traduziu-se numa participação activa ao longo de todo o 

processo, quer através do envolvimento no desenho dos agrupamentos, quer 

através do diálogo constante com as escolas e sua representação no seus órgãos  

" ... nalguns casos acontece que tiveram uma participação activa na 
realização dos Regulamentos Internos." (Director Regional do Centro) 

"Tivemos câmaras que facilmente avançaram connosco, sem qualquer 
problema e também com o cuidado de ouvirem as escolas e nos proporem 
reuniões, lá no terreno." (Director Regional do Norte) 

"Se os presidentes das câmaras têm esta grande motivação e mantêm este 
diálogo com as escolas, ao longo dos tempos, então é possível uma boa 
colaboração e esse presidente da câmara não tem grandes dificuldades em 
falar com as escolas" (Director Regional do Alentejo) 

" As autarquias são mais dialogantes no propósito de ajudar a resolver o 
problema concreto, o que nos permitiu não ter problemas, de qualquer 
natureza." (Director Regional de Lisboa) 

 

O Director Regional do Norte, faz, ainda, referência a Câmaras que constituíram, de 

certa forma, os motores do processo. Motores no sentido em que 'lideraram' o 

processo e "encarregaram-se de contactar o 1º ciclo e o pré-escolar, fazer reuniões 

com eles, chamar as delegações escolares, ..., chamarem a Direcção Regional ou o 
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CAE, apresentarem o seu desenho de 'fechamento', proporem alterações à 

configuração do agrupamento."  

Quanto à imagem, partilhada pelos vários Directores Regionais, de 'más' Câmaras, 

esta aparece, antes de mais, associada a Câmaras que, de uma forma ou de outra, 

se recusaram a participar e a envolver neste processo. Câmaras que não 

demonstraram interesse em participar no processo ou que, refugiando-se na 

posição assumida pela Associação Nacional de Municípios, alegaram que as suas 

competências não estavam devidamente clarificadas.   

" Tivemos também Câmaras que nos disseram «não avançamos nem um 
milímetro, enquanto não tivermos da Associação Nacional de Municípios algo 
escrito que nos diga que esse processo está negociado e que sabemos que 
tipo de competências, encargos, responsabilidades, etc, vamos ter." 
(Director Regional do Norte) 

"Por exemplo, os pareceres das autarquias da Área Metropolitana de Lisboa 
foram os últimos a aparecer e trata-se aqui de um processo político mais 
profundo que não tem a ver com o '115'. Tem a ver com o processo de 
clarificação das competências das autarquias."  (Director Regional de Lisboa) 

"Mas também houve o problema das autarquias que, enfim, diziam que não 
estavam interessadas e mostravam-se na intenção de não designarem 
ninguém..." (Director Regional do Alentejo) 

"Até porque muitos municípios ainda estão de 'pé atrás'. É o problema de 
terem de assumir compromissos." (Director Regional do Centro) 

 

Neste contexto, os Directores Regionais de Educação do Algarve e do Alentejo 

fazem, ainda, referência a casos de autarquias que, mesmo concordando com as 

propostas das Direcções Regionais, acabaram por adoptar a posição de um grupo 

de professores ou de escolas, em detrimento, em  seu entender, de uma opção com 

maior “razoabilidade”. 

" ... o caso de um concelho, em que percebi que havia já um trabalho 
prévio, que tinha certamente outras intenções, a médio prazo, e que lhe 
convinha não contrariar a opinião de meia dúzia de professores do 1º ciclo e, 
portanto, ele apoiava-os. Ele percebia a nossa argumentação, ele próprio 
também era professor, compreendia que nós tínhamos razão, mas dizia: «Eu 
já assumi este compromisso com os professores do 1º ciclo». Portanto, já 
havia ali assim alguma cumplicidade." (Director Regional do Alentejo) 

" Ele até concordava com a nossa proposta, só que o presidente da Câmara 
vive de votos e portanto não queria entrar em litígio com os professores da 
terra dele." (Director Regional do Algarve) 
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- Receios? Perigos? Ameaças ? 

 

A análise de conteúdo efectuada permite identificar vários aspectos relacionados 

com “receios, perigos, ameaças” que possam surgir no processo de participação 

das Câmaras Municipais.  

Neste âmbito, o Director Regional do Centro começa por identificar vários 

problemas decorrentes da participação das autarquias nos órgãos das escolas. Com 

efeito, este Director Regional considera que o facto das autarquias participarem nos 

órgãos da escola leva a que: por um lado, se crie a ideia, no seio das escolas, de 

que, pelo facto de existir um representante da autarquia na Assembleia, esta está 

obrigada a cumprir as decisões tomadas naquele órgão; por outro lado, que haja a 

dificuldade, por parte das autarquias, quando o número de escolas é elevado, em 

se fazer representar e em acompanhar de uma forma efectiva as escolas; e, ainda, 

que haja dificuldade na conciliação de posições divergentes, nomeadamente, as 

oriundas da Associação Nacional de Municípios e as oriundas do próprio órgão da 

escola. 

" Por um lado, se houver muitas escolas, as autarquias têm dificuldade em 
as acompanhar. Por outro lado, quando lá vão e participam, acabam por, de 
alguma forma, estarem vinculadas, ou são pressionadas a aceitar o que lá se 
disse. O que torna complicado conjugar, posições divergentes, tomadas em 
órgãos diferentes, como seja a Associação Nacional de Municípios e o órgão 
da escola." (Director Regional do Centro) 

 

Contudo, como frisa este mesmo director regional, a participação das autarquias, 

nomeadamente, na questão dos agrupamentos é fundamental. 

“Quando saiu o despacho 27 e apareceu essa situação, a Direcção Regional 
não tinha qualquer experiência especial neste domínio. Na altura, as 
primeiras informações para levar a despacho foram feitas por mim, fixando 
algumas questões que considerei essenciais para avançar com os 
agrupamentos, sendo uma delas a declaração de concordância expressa das 
câmaras municipais. Eu pus logo isso como condição. Até porque eu tenho 
14 anos de experiência autárquica e sei bem o que é lidar com o 1º ciclo e 
com os jardins de infância, quer com os professores, quer aquilo que são, de 
uma forma geral, as posições das câmaras, assembleias municipais, etc.  Por 
isso, eu tinha bem a noção de que, sem essa declaração expressa, seria 
muito difícil pensar que se poderia ter algum sucesso.” (Director Regional do 
Centro).  

 

Quanto ao Director Regional de Educação de Lisboa, este identifica um outro 

problema, distinto, que está relacionado com a constituição dos agrupamentos. 

Concretamente, este 'perigo' coloca-se no sentido em que, por vezes, desenhos de 

agrupamentos com alguma coerência e lógica interna, podem ser colocados em 
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causa, pelo facto das escolas que compõem o agrupamento não pertencerem à 

mesma autarquia.  

" Eu sei qual é a lógica que está por detrás, que é o facto da Quinta do Anjo 
enviar gaiatos para a Escola Básica do 2º e 3º ciclo de Azeitão, que é 
contígua. Mas o problema é que a Quinta do Anjo é do lado de Palmela e 
Azeitão do lado de Setúbal, concelhos distintos. Se por um lado é lógico, por 
outro lado, sabemos que tem a lógica da organização na relação com a 
autarquia e como tal essa lógica tem que ser muito bem ponderada. E 
aquele agrupamento só vai para a frente depois de ponderarmos o que é 
que fazemos à Quinta do Anjo, se fica de um lado, ou fica do outro. Mas 
nesse caso isso tem que ser assumido pela autarquia."  (Director Regional 
de Lisboa)  

 

 

2.4. A Administração Central  

Imagens positivas, negativas, neutras da “Task force”. 

 

A imagem da Task Force que transparece da leitura das entrevistas aos cincos 

Directores Regionais de Educação é, sem dúvida, positiva. De facto, todos os 

Directores Regionais apontam vários aspectos positivos que, no seu entender, 

caracterizam a actuação da Task Force. 

" Eu acho que a "Task Force" que trabalhava na “5 de Outubro”, funcionou 
muito bem, foi-nos muito útil." (Director Regional do Algarve) 

"As reuniões que tínhamos com eles, quer nós Directores Regionais, quer os 
coordenadores das nossas equipas, valiam sempre a pena." (Director 
Regional do Algarve) 

"... nós sentimos sempre uma grande articulação entre a minha equipa e o 
próprio Secretário de Estado, a 'Task Force'" (Director Regional do Alentejo) 

"Se nós tínhamos resposta esclarecíamos e se não tínhamos, eu, de 
imediato, pegava no telefone, neste canal aberto e falava com a 'Task 
Force'"  (Director Regional do Alentejo) 

"Quem acabou por funcionar muito foi a 'Task Force'. Havia reuniões 
frequentes com a Direcção Regional para ir ultrapassando e limando alguns 
aspectos que careciam de uma orientação mais nacional."  (Director 
Regional do Centro) 

 

Neste sentido, a actuação da Task Force é considerada, antes de mais, eficaz e útil, 

porque conseguiu, através de um trabalho de articulação com as várias Direcções 

Regionais, desempenhar adequadamente a sua função de acompanhamento e 

orientação. Através da participação de elementos da Task Force nas reuniões das 

equipas regionais responsáveis pelo acompanhamento do processo, e das diversas 

reuniões que foram sendo realizadas, a Task Force funcionou, igualmente, como 
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um mecanismo de homogeneização que permitiu a resolução de contradições que 

por vezes surgiam no processo. 

"Houve determinados momentos de alguma contradição e se não existisse 
esta 'Task Force', então, não queira saber o que teria acontecido. Foi uma 
coisa fundamental." (Director Regional de Lisboa) 

 

- Imagens positivas, negativas, neutras do “Forum internet”.  

 

No que respeita à imagem veiculada pelos Directores Regionais acerca do "Forum 

Internet", esta é relativamente unânime. Com efeito, os vários Directores Regionais 

consideram que ele constituiu um mecanismo útil, mas nem sempre eficaz. 

"O processo, na globalidade, teve uma eficácia muito significativa e 
conseguiu-se ter respostas num prazo curto, mesmo que, num ou noutro 
caso, se verificasse que depois havia que fazer algum pequeno 
ajustamento." (Director Regional do Centro) 

"O Forum teve muitas vantagens, mas também teve algumas 
desvantagens." (Director Regional do Algarve) 

 

De facto, no entender destes Directores Regionais, houve, em alguns momentos, 

alguma desarticulação. Desarticulação, no sentido em que as respostas dadas às 

escolas não coincidiam, muitas vezes, com as respostas dadas pelas Direcções 

Regionais. Desarticulação, igualmente, como refere o Director Regional do Algarve, 

na medida em que muitas das respostas dadas pelo "Forum Internet"  diziam 

respeito a uma escola em particular, havendo, no entanto, a tendência, por parte 

de outras escolas, em generalizar a resposta a outras situações. 

"Eles por vezes respondiam a perguntas muito isoladas de determinada 
escola e o que diziam apenas devia servir para aquela escola e para aquela 
pergunta. O que acontecia era que as pessoas, depois, vinham-nos dizer que 
no Forum não estava a resposta que nós lhes estávamos a dar." (Director 
Regional do Algarve) 

"Nós, às tantas, começámos a ter esse cuidado: antes de dar a resposta à 
nossa escola, íamos ver se no Forum já havia alguma pergunta semelhante 
e se já havia resposta da Task Force, para nós não entrarmos em conflito." 
(Director Regional do Algarve) 

"Tínhamos respostas que eram dúbias ou que em alguns casos eram mesmo 
frontalmente divergentes, do lado da Task Force e do lado das Direcções 
Regionais..." (Director Regional do Norte) 

"Não posso dizer que teve sempre, que as coisas tenham corrido sempre da 
melhor maneira..." (Director Regional de Lisboa) 
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- Imagens positivas, negativas, neutras da “Unidade de Acompanhamento”  

 

A imagem que transparece, da análise de conteúdo das entrevistas aos Directores 

Regionais, acerca da 'Unidade de Acompanhamento', é, no geral, negativa. 

" A Unidade de Acompanhamento, tal como ela estava inicialmente 
desenhada, parece-me pouco operacional pois era extraordinariamente 
pesada" (Director Regional do Norte) 

"As outras unidades de acompanhamento não funcionavam. São muito 
grandes, com 50 ou 60 pessoas." (Director Regional do Algarve)  

 

No entender dos diferentes Directores Regionais, a 'Unidade de Acompanhamento' 

não conseguiu cumprir, de uma forma efectiva e eficaz, a sua função neste 

processo. 

Com efeito, decorrente do número de pessoas envolvidas na 'Unidade de 

Acompanhamento', uma das críticas que é apontada, diz respeito, exactamente à 

estrutura pesada que a caracteriza, o que comprometeu uma "capacidade efectiva 

de intervenção." (Director Regional do Centro). 

 

 
2.5. A Autonomia das Escolas 

- O que é valorizado discursivamente nas referências à autonomia das 

escolas. 

 

Nas diversas referências à autonomia das escolas feitas pelos Directores Regionais, 

são vários os aspectos que, discursivamente, emergem como tendo valor neste 

processo. 

Um primeiro aspecto que é valorizado, na perspectiva dos Directores Regionais de 

Educação do Norte e de Lisboa, diz respeito a uma melhor e mais rigorosa gestão 

dos recursos, quer físicos, quer humanos. Ou seja, no entender destes Directores 

Regionais, um dos aspectos positivos que decorre da autonomia das escolas 

consiste, exactamente, em "gerir, de uma forma mais adequada, recursos que são 

escassos" (Director Regional do Norte). 

" Depois, os recursos não são infinitos, por conseguinte, ..., tem de haver 
rigor na aplicação dos recursos para fazermos as coisas que queremos fazer 
e para as quais, à partida, não temos os meios necessários" (Director 
Regional de Lisboa) 
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Ainda, na perspectiva do Director Regional de Educação do Norte, surge um outro 

aspecto associado à autonomia das escolas, e igualmente valorizado, que é a 

intervenção e participação de outros parceiros educativos na vida da escola, 

acompanhada, simultaneamente, por uma abertura da escola à comunidade que a 

rodeia. 

" ... uma concepção de escola que está para além dos muros, que tem a ver 
com tudo aquilo que a liga à comunidade, de que faz parte, por um lado; e 
por outro, a intervenção dos outros parceiros, activamente, com espaços e 
ocasiões próprias, para intervir, para poder decidir, tudo o que é preciso 
decidir, eu acho que isto é irreversível."  (Director Regional do Norte) 

 

Já na perspectiva do Director Regional de Lisboa, um outro aspecto positivo 

associado à autonomia das escolas, está relacionado com a capacidade das escolas, 

quando autónomas, de construírem o seu próprio projecto educativo específico. 

Por fim, o Director Regional de Educação do Alentejo valoriza, essencialmente, na 

autonomia das escolas, o facto de se fomentar e construir uma atitude de 

responsabilização, por parte de todos os intervenientes.  

" Porque a autonomia também implica isso mesmo. As pessoas têm que 
estar preparadas para assumir responsabilidades" (Director Regional do 
Alentejo) 

 

- Referências aos “desvios”, “perigos”, “limites” da autonomia das escolas. 

 

O Director Regional de Lisboa  considera que um dos limites associados à 

autonomia das escolas está relacionado com as condições e os meios existentes. 

Segundo este Director Regional, o facto de não se saber quais as condições e meios 

de que se dispõe, pode atrasar ou comprometer, por exemplo, o desenvolvimento 

dos contratos de autonomia. 

Quanto ao Director Regional do Alentejo, este identifica dois 'perigos' intimamente 

relacionados, no que respeita à autonomia das escolas. Um primeiro, relacionado 

com uma atitude, por parte da Direcção Regional que pode comprometer um 

efectivo ganho de autonomia por parte das escolas, que é uma imposição de 

posturas da Direcção Regional relativamente às escolas.  

"Não é razoável que, num momento em que estamos a criar as condições 
para as escolas conquistarem a sua autonomia, nós, porque somos 
administração, estejamos a impor o que quer que seja." (Director Regional 
do Alentejo) 
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O segundo, relacionado com uma cultura de dependência das escolas relativamente 

à Direcção Regional, que pode colocar em causa uma conquista efectiva de 

autonomia. 

" De modo que se o Director Regional  tiver de validar, se o Director 
Regional tiver que assumir a responsabilidade, se as escolas não foram 
habituadas a ser autónomas e sempre lhes disseram que não podem falar e 
que tem de ser o Director Regional a autorizar, claro que isso mantém essa 
cultura de dependência" (Director Regional do Alentejo) 

 

Na opinião do Director Regional do Centro, um outro 'perigo' que pode pôr em 

causa o estabelecimento dos contratos de autonomia diz respeito à delimitação das 

competências das autarquias. Nesta perspectiva, o contrato de autonomia está 

"condicionado ao que vier a ser a fase final da própria delimitação de competências 

com a administração autárquica."  

Por fim, todos os Directores Regionais fazem referência a “perigos” a evitar no 

processo de contratualização da autonomia. Neste sentido, e uma vez que nem 

todas as escolas se encontram preparadas para realizar esses mesmos contratos de 

autonomia, é preciso que o estabelecimento dos contratos de autonomia não seja 

realizado, em simultâneo, para todas as escolas.  

" Eu acho que é inevitável que os contratos de autonomia não sejam 
celebrados ao mesmo tempo." (Director Regional do Centro) 

"Eu posso ter, num concelho, uma escola já a negociar comigo uma fase de 
contratualização muito forte e, simultaneamente, ter escolas que ainda se 
estão a agrupar e a equacionar os primeiros problemas." (Director Regional 
do Norte) 

"Nalguns casos pode esperar, noutros é 'pão para a boca'" (Director Regional 
de Lisboa) 

 

O Director Regional do Algarve faz referência a um outro tipo de “perigo”, que está 

relacionado com diferentes perspectivas sobre a autonomia. De facto, na sua 

opinião, podem existir escolas que:  

"querem a autonomia, percebendo o que é autonomia; há os que querem 
autonomia porque pensam que vão poder fazer tudo o que querem e lhe 
apetece; a há os que acham que está mal a situação actual, mas depois não 
querem aceitar o desafio." 

 

- O que é considerado como “sinais / indícios da autonomia”. 

 

As referências feitas pelos diferentes Directores Regionais acerca do que 

consideram ser sinais ou indícios de autonomia nas escolas, são distintas, embora 

complementares.  
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O Director Regional do Alentejo, por exemplo, considera como indícios de 

autonomia nas escolas: por um lado, o facto das comunidades educativas serem 

capazes de identificar os seus problemas e de os resolver em função daquilo que 

são e daquilo que pretendem ser; por outro lado, o facto das escolas serem 

capazes de fazer uma gestão de recursos humanos (nomeadamente docentes) 

coerente com aquelas que são as suas necessidades. 

"Por exemplo, em termos de colocação de professores, acho que faz todo o 
sentido que uma escola possa dizer: 'Há aqui dois ou três professores que 
não são ainda de nomeação definitiva, mas nós precisamos deles, porque 
são pessoas que já provaram que são importantes para este Projecto 
Educativo'. Ou então, poderem reduzir o seu pessoal docente e orientar-se 
por forma a racionalizar os meios para poderem comprar mais equipamento, 
fazer mais visitas de estudo e não terem que estar   permanentemente a 
ouvir: 'Ponha no apoio educativo este professor e não ponha ali'". (Director 
Regional do Alentejo) 

 

Na perspectiva do Director Regional do Norte, a autonomia é visível quando não há 

uma dependência em relação a uma entidade 'paternal', que dirige e controla tudo. 

"Porquê repousar sistematicamente numa entidade que está paternalmente 
sempre a dirigir e a controlar e a dizer o que é importante na escola A ou 
B?" (Director Regional do Norte) 

 

Quanto ao Director Regional do Centro considera  que um dos indícios de 

autonomia das escolas diz respeito à existência de um Projecto Educativo coerente 

e consolidado. 
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3. As “imagens” transmitidas pelos responsáveis associativos  

 

Conforme já foi referido no início do capítulo anterior, este capítulo do relatório é 

baseado, essencialmente,  no tratamento efectuado no segundo nível de análise de 

conteúdo a que foram submetidos os protocolos das entrevistas aos responsáveis 

de duas federações sindicais (FENPROF e FNE), de uma confederação de associação 

de pais (CONFAP) e de uma federação de associação de estudantes (FNAES). Trata-

se de um exercício interpretativo, baseado na síntese descritiva de cada uma das 

entrevistas efectuada no primeiro nível de análise de conteúdo.  Como é evidente, o 

potencial informativo dos dados recolhidos com este inquérito por entrevistas, não 

se esgota nesta interpretação, nem nos dados aqui apresentados. Muita outra 

informação, igualmente obtida, foi tida em consideração na preparação de outros 

estudos que se desenrolaram nesta primeira fase do programa de avaliação 

externa, podendo ser mobilizada quer no relatório global, quer em trabalhos e 

relatórios futuros. 

Pelas características das próprias associações e pelo tipo de questões abordadas 

pelos próprios entrevistados os dados são apresentados em separado:  federações 

sindicais, federação das associação de pais, federação das associações de 

estudantes. 

 

3.1. As “imagens” das Federações Sindicais (FENPROF e FNE) 

 

A Direcção Regional 
 

- O que é criticado discursivamente na acção da Direcção Regional. 

 
A análise de conteúdo às entrevistas dos responsáveis da FENPROF e da FNE, 

permite identificar várias críticas relativamente à acção das Direcções Regionais 

durante este processo.  

Uma das primeiras críticas presentes nas duas entrevistas, considera que a 

actuação das Direcções Regionais, ao longo de todo o processo, se pautou, por uma 

atitude de imposição. Fazendo referência, nomeadamente à fase de desenho e 

constituição dos agrupamentos, estas duas Federações Sindicais defendem que as 
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escolas e os professores deviam ter sido ouvidos e deviam ter tido uma maior 

intervenção na identificação e constituição dos agrupamentos.  

"tem que haver um processo de negociação obviamente, mas os professores 
têm que ter voz activa, desde o início." (FENPROF). 

"E por vezes, aparecem-nos determinadas circunstâncias em que é o CAE 
quem vem dizer às escolas, depois de consultar a Câmara Municipal, como é 
que é o agrupamento." (FNE) 

"... na região Centro sabemos que houve uma série de imposições de 
agrupamentos, alguns contra a vontade dos professores. Já no ano anterior 
tenho conhecimento de um caso em que foi adiada a definição de um 
agrupamento de escola, porque os professores estavam numa lógica de 
associativismo e já tinham desenhado a sua proposta de agrupamento, em 
S. João da Madeira, e a administração avançou com a proposta de criar dois 
agrupamentos, sendo um horizontal e o outro era associado a uma EB2,3. A 
postura deles foi recusar ..." (FENPROF) 

 

No seguimento desta crítica, surge uma outra, relacionada com a fase de leitura e 

análise dos Regulamentos Internos:  

"onde as escolas poderiam ter encontrado, mesmo que simbolicamente, 
algum sinal de ocuparem um espaço próprio, viram que esses sinais 
exteriores de singularidade e de expressão das suas opções, lhes eram 
limitados por uma visão demasiado estreita, rígida de quem apreciou os 
Regulamentos Internos". (FNE).  

 

Na perspectiva da FENPROF, a imagem que fica da intervenção das Direcções 

Regionais no processo de elaboração e homologação dos Regulamentos Internos é 

a de uma certa desconfiança daqueles organismos do Ministério da Educação 

relativamente às decisões e aos produtos vindos das escolas. O momento em que a 

administração podia ter utilizado para fomentar a autonomia das escolas, acabou 

por funcionar de uma forma inversa, levando a uma suspeita por parte das escolas 

relativamente às “boas intenções” deste processo.  

" ... quando as escolas eram ouvidas, quando havia comentários sobre os 
Regulamentos Internos, esses comentários eram de alguém que passou o 
lápis azul por todo o texto e que era capaz de dizer página a página 'Podiam 
mudar isto aqui', Podiam mudar isto ali'." (FENPROF) 

"Mas aquilo que foi mais visível, mais constrangedor, no processo dos 
Regulamentos Internos, foi que, em determinadas circunstâncias, a 
apreciação dos Regulamentos Internos, parece ter sido feita através de 
grelhas de apreciação das propostas das escolas demasiado rígidas." (FNE) 

 

A FNE tece, ainda, uma outra crítica que diz respeito, não só à impreparação das 

Direcções Regionais mas também à falta de clarificação e definição sentida ao longo 

de todo o processo. 

“E temos visto que por parte das Direcções Regionais existe uma 
impreparação e uma indefinição muito grandes." (FNE)  
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"A não intervenção, a não clarificação de processos por parte da 
administração, veio dizer às pessoas mais uma vez é o 'faz de conta', 
estamos a fazer de conta. Dizem que vai mudar, mas afinal fica tudo na 
mesma." (FNE) 

"Que tanto quanto possível se definam os territórios que pertencem à escola 
e que pertencem à administração central." (FNE) 

 

Na opinião da FENPROF, a função assumida pelas Direcções Regionais neste 

processo, resume-se à execução de orientações vindas da Administração Central.  

"... o nosso Director Regional [DREN] diz que, onde quer que debata isto 
com os professores, não tem autonomia nenhuma, que não tem poderes 
nenhuns e que funciona mais no sentido de executar o que lhe mandam, do 
que poder pensar nalgumas soluções. Quanto aos CAE's também o dizem." 
(FENPROF) 

"Portanto, quando as próprias estruturas desconcentradas da administração 
estão muito mais preocupadas em ser boas executoras de orientações do 
que propriamente em ter alguma maleabilidade para poderem jogar com o 
que lhe aparece. Ou seja há uma tendência para uniformizar tudo." 
(FENPROF) 

 

Contudo, apesar dessa ausência de autonomia em relação à administração central 

não impediu, na prática, de as Direcções Regionais assumirem um maior 

protagonismo e intervenção:    

"As Direcções Regionais não ganharam em autonomia,  não têm algum 
acréscimo de competências, mas têm, porque são chamadas a exercer 
algum tipo de controlo e a diminuir, nalguns casos,  conflitos e apontar 
soluções; tem de facto maior protagonismo na interferência na escola, do 
que tinham até aqui." (FENPROF)  

 

Por fim, na opinião das duas Federações Sindicais, é possível identificar algumas 

diferenças, relativamente a uma ou outra Direcção Regional, não só no que toca à 

atitude que tomou na fase da análise dos Regulamentos Internos, mas também na 

sua  actuação global. 

"... alguns, mesmo que tenham ou que entendam muitos constrangimentos, 
têm uma percepção diferente e dão uma maior valorização à escola e aos 
professores. Portanto, são mais abertos e receptivos. Portanto, há 
diferenças, em relação a algumas pessoas e equipas. Há equipas que são 
muito mais fechadas, administrativas e cegas e outras que são um pouco 
mais abertas." (FENPROF) 

"Tivemos algumas situações em que as pessoas que disseram: 'Fomos 
extremamente bem recebidos. Todas as nossas opções foram aceites, nós 
conversámos e tudo aquilo que era a nossa proposta, acabou por ser 
aceite." (FNE) 

 

Como é evidente estas críticas estão na origem da imagem de insatisfação que as 

federações sindicais transmitem sobre o modo como as Direcções Regionais 
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conduziram este processo. Por um lado,  essa imagem  está associada ao facto das 

Direcções Regionais não terem fomentado a participação e intervenção das escolas 

ao longo do processo. Por outro lado, e fruto da falta de preparação, clarificação e 

definição da administração, não existiu, por parte das Direcções Regionais, uma 

atitude facilitadora do processo de autonomia e de construção da individualidade 

das escolas, pelo contrário, "a administração cria obstáculos, burocratiza, dificulta." 

(FNE) 

" Há aqui uma contradição entre: se vamos caminhar no sentido da 
autonomia é necessário que as escolas tenham espaços e possam cumpri-
los; mas para que possam cumprir esses espaços, as escolas, os 
agrupamentos têm que se sentir confortáveis relativamente à tomada de 
decisões. Não se podem dirigir à Direcção Regional e a Direcção Regional 
dizer que não sabe" (FNE)  

"... de facto, a administração não está a ser um bom exemplo de defesa da 
autonomia acrescida das escolas." (FENPROF) 

 

As Escolas 

- Relações “positivas” e “negativas” com o processo 

 

Na análise de conteúdo das entrevistas às Federações Sindicais, transparece a ideia 

que, apesar de tudo, as escolas procuraram ter uma "relação positiva" com o 

processo. Ou seja, mesmo não concordando na íntegra com o novo regime, 

responderam em tempo útil e não criaram obstáculos à implementação deste novo 

regime. 

"A primeira nota é que as escolas reagiram, em meu entender, bem, no 
sentido de que, em tempo útil, viram que tinham por referência um novo 
instrumento legal que lhes modificava a sua forma de organização, ao qual  
tinham que fazer face e penso que responderam positivamente a isso." 
(FENPROF) 

"Ou seja, as escolas não obstaculizaram a introdução do modelo, 
independentemente do olhar que têm sobre o mesmo. E nalguns casos 
sabíamos que eram olhares bem distintos." (FENPROF) 

"A nossa perspectiva é a de que, tendo em conta o que era previsível em 
termos destas resistências e destes constrangimentos, o processo tem vindo 
a avançar de um modo que se pode dizer positivo." (FNE) 
"Nós consideramos que a receptividade foi boa em geral e que as 
dificuldades foram-se acrescentando mais pela forma como a administração 
interveio, ou não interveio, até.” (FNE) 

 

Contudo, isso não quer dizer que não tenha havido problemas que, em muitos 

casos, criaram uma “relação negativa” das escolas com o processo. Um dos 

exemplos mais frequentes tem a ver com conflitos surgidos durante o processo 

eleitoral. 

 30



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - A /98 de 4 de Maio 

Relatório Sectorial 1  
 
 

" Eu poderia começar por um exemplo concreto, que é uma escola que está 
a funcionar sem Assembleia... não houve lista, não se formou a Assembleia 
de escola e a escola continua a funcionar, sob o regime de por um ano 
elegerem uma equipa de gestão. (...) Há, de facto, a nível de escola 
conflitos, entre grupos, a nível mesmo de concepção de escola..." 
(FENPROF) 

 

Relacionado com a constituição dos agrupamentos verticais, surge um outro 

aspecto, partilhado pelas duas Federações Sindicais, que permite construir este 

protótipo de “relação negativa”. Com efeito, um dos problemas identificados nas 

escolas diz respeito à vivência nos agrupamentos verticais, concretamente, à 

relutância de algumas escolas em partilhar, com as outras unidades que compõem 

o agrupamento, os recursos existentes e à dificuldade em trabalhar conjuntamente 

com os professores de outros níveis de ensino. 

"E algumas escolas não o querem fazer e dizem com clareza que já 
consideram parte dos recursos seu património e não estão dispostas a 
partilhar com mais uns professores e alunos." (FENPROF) 

"...recentemente ouvíamos dizer, que há agrupamentos verticais onde o 
presidente do conselho executivo acha, que ainda não estão reunidas as 
condições para fazer uma reunião geral de professores, de todo os ciclos, do 
primeiro, segundo e terceiros ciclos. Ainda tem que reunir com os 
professores em separado, porque a forma como cada um dos grupos 
participa nas reuniões é tão diferenciada, que para conseguir fazer algum 
trabalho, precisa ainda de os reunir separadamente." (FNE) 

 

Neste âmbito, a FENPROF faz referência, ainda, a escolas que, mesmo não 

concordando com algumas das propostas da Direcção Regional relativamente à 

constituição dos agrupamentos, acabaram por aceitar as suas propostas, 

pressionadas por um grupo de professores, ou por membros do órgão de gestão. 

" Portanto, nalguns casos, os professores acabaram por aceitar, apenas com 
alguns professores e às vezes só com os órgãos, com os directores de 
escolas que criaram alguma pressão e fizeram avançar alguns agrupamentos 
desta maneira." (FENPROF) 

 

- Receios? Perigos? Ameaças ? 

 

No que respeita aos “receios, perigos, ameaças” inerentes à participação das 

escolas neste processo, um primeiro aspecto referenciado pelas duas Federações 

Sindicais está relacionado com as dificuldades decorrentes da nova composição do 

Conselho Executivo.  

"... o problema que se levanta, ... é a questão da imposição (em 
agrupamentos verticais) do elemento do 1º ciclo que vem ocupar um lugar 
no órgão de gestão da escola. Os professores do 3º ciclo da escola sede, 
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dizem tudo bem, nós trabalharíamos muito bem com um professor do 1º 
ciclo que viesse fazer parte da equipa de gestão, agora gostaríamos era de 
ter mantido a nossa equipa ou seja a equipa ampliada com mais um 
elemento, do 1º ciclo. Esta imposição de vice-presidente para o elemento 
que vem do 1º ciclo, foi mal recebida." (FNE) 

" A turbulência que se regista no 2º e 3º ciclo e secundário tem mais a ver 
com alguns constrangimentos  que o próprio modelo coloca e que foram 
mais ou menos sentidos quando começaram a enfrentá-los. Por exemplo, 
um deles é a composição do Conselho Executivo nas Escolas Secundárias. A 
redução de 5 para 3 elementos foi muito sentida e muito contestada e nem 
a solução de assessoria técnico-pedagógica, que está prevista, resolve o 
problema, no meu entender." (FENPROF) 

 

Um outro aspecto, partilhado por ambas as Federações Sindicais, diz respeito à 

composição do Conselho Pedagógico e, consequentemente, à constituição dos 

departamentos curriculares. Com efeito, assiste-se a uma resistência, por parte dos 

professores, em transitar para este novo modelo de Conselho Pedagógico, visível 

na dificuldade de constituição dos departamentos curriculares.  

" A constituição dos departamentos curriculares foi qualquer coisa que 
poderá ter abalado algumas coisas nas escolas,... E sentimos um pouco isso. 
Que há uma resistência muito forte a transitar do regime disciplinar, do 
grupo disciplinar, aquele carácter que o grupo disciplinar tinha de 
representação no Conselho Pedagógico (o Conselho Pedagógico era uma 
espécie de assembleia dos professores, era o órgão corporativo da escola). 
Portanto há resistências na transição." (FNE)  

"Notou-se, também, que há alguma turbulência ao nível do funcionamento 
do Conselho Pedagógico, da constituição do próprio Conselho Pedagógico e 
depois no seu funcionamento. Nomeadamente com o departamentos 
curriculares, que tiveram, mais nuns casos do que noutros, alguma 
dificuldade em se constituir. Ou seja, em desenhar o departamento de forma 
a enquadrá-lo no limite de 20 participantes no Conselho Pedagógico." 
(FENPROF) 

 

Ainda neste contexto, a FENPROF considera que houve "um aumento da 

burocratização no funcionamento da escola, ao nível das estruturas intermédias ... 

por força deste escalonamento entre as estruturas intermédias e o actual Conselho 

Pedagógico", o que dificulta uma eficaz circulação da informação e uma maior 

facilitação da tomada de decisões. 

No entender desta Federação sindical existe, igualmente, um risco de 

exacerbamento dos conflitos que resulta da excessiva “politização” da assembleia 

de escola.  

"Há, de facto, a nível de escola conflitos, entre grupos, a nível mesmo de 
concepção de escola e este modelo veio, a meu ver, exacerbá-los. (...) Ou 
seja, quando se olha para o Conselho de Escola, com o seu tipo de 
composição, tem-se um olhar um bocado mais político do que se tinha 
quando se estava a pensar apenas num órgão de gestão e num Conselho 
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Pedagógico. A filosofia daqueles órgãos é entendida de outra maneira. Aqui 
achou-se que, de facto, se estava a criar um órgão de representação 
bastante amplo no qual se jogam um tipo de alianças, ou se podem jogar, 
que têm um cariz mais político. Daí que, em muitas situações, aparecem 
duas ou três listas que correspondem, muitas vezes, a grupos diferentes que 
procuram ter maioria no interior do órgãos, no sentido em que entendem 
que o órgão é exactamente para isso, para ter maiorias... Além disso é um 
órgão com um certo conflito latente e que alguns não querem arriscar." 
(FENPROF)   

 

Para a FNE, um outro 'perigo' está associado aos agrupamentos verticais e, 

particularmente, à participação dos professores do 1º ciclo. De facto, a FNE 

identifica alguma resistência, por parte dos professores do 1º ciclo, que estavam 

habituados a um tipo de gestão entre pares, em se integrar num agrupamento 

vertical onde "vêem alguém a assumir uma posição de superioridade, porque 

determina e diz 'agora é preciso fazer isto, agora é preciso fazer aquilo...".   

 

As Câmaras Municipais 

- Relações “positivas” e “negativas” com o processo 

 

Para ambas as Federações Sindicais, a imagem das “boas” câmaras (isto é, que 

tiveram uma relação positiva com o processo), aparece associada aos exemplos de 

câmaras que, no caso da criação de agrupamentos, se constituíram como "agentes 

de mudança"  tomando a iniciativa de entrarem, quer em negociações com as 

escolas, quer com o próprio CAE.  

"Houve autarquias em que elas próprias entraram em processos de 
negociação com as escolas..." (FENPROF) 

"As câmaras municipais têm diferentes atitudes. Temos encontrado 
situações muito diversas: às vezes as câmaras municipais têm aguardado 
pacientemente que os CAE's avancem; outras vezes as câmaras municipais 
são também agentes de mudança e tomam iniciativa e falam com os CAE's." 
(FNE) 

 

Ainda no entender do representante da FNE tem havido, no geral, um 

empenhamento das câmaras para preencherem os lugares que têm nas 

assembleias de escolas. Em alguns casos, este empenhamento autárquico vai até 

mais longe: 

“Em relação às autarquias, tivemos muitas reuniões com presidentes das 
câmaras e vereadores da educação. Em toda esta zona [Norte], ficou-nos 
um bocado a ideia de que as autarquias querem ter um papel mais relevante 
na área da educação. Alguns presidentes de câmara, queriam até assumir a 
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responsabilidade da gestão das escolas, porque dizem que da forma como 
está é um descalabro." (FNE) 

 

Em contrapartida, incluem-se num protótipo de uma 'relação negativa', as câmaras 

que, por um lado, não tomaram a iniciativa de liderar um processo de negociação 

com as escolas e com os CAE's e, por outro, não se integraram nos órgãos das 

escolas "de pleno direito, ou seja, de corpo inteiro e com vontade de serem 

membros daqueles órgãos." (FENPROF).  

"E, portanto, tiveram uma postura como é o caso da Câmara Municipal do 
Porto que delegou tudo nas Juntas de Freguesia e estas, algumas, 
delegaram em membros da Assembleia de Freguesia. Portanto, havia 
representantes das autarquias, na altura, nas Assembleias Constituintes que 
praticamente não tinham poderes. Ou seja, era um membro da Assembleia 
de Freguesia de um partido qualquer, que foi ali parar." (FENPROF) 

  

- Receios? Perigos? Ameaças ? 

 

Um dos receios associados à participação das Câmaras Municipais neste processo 

diz respeito ao desenho e constituição dos agrupamentos e às implicações 

orçamentais que esta escolha poderá ter. Com efeito, em alguns casos, a escolha 

das Câmaras Municipais tende para os agrupamentos verticais, na medida em que, 

desta forma, não há um desvio de orçamento, mas sim um aproveitamento de 

recursos. Como alerta o representante da FENPROF:  

"... o que falha aqui, penso eu, e para as autarquias seria benéfico, é a 
percepção clara de que o agrupamento escolhido vai ter um orçamento 
ajustado ao que têm e ao que não têm, que é muito e há partes que vão 
financiar isso, cada uma na sua medida. Aí à autarquia caberá uma parte, ao 
Ministério da Educação caberá outra. E às vezes são escolhidas soluções de 
agrupamentos verticais, no sentido em que, desta forma, há um 
aproveitamento de recursos, não tanto um desvio de orçamento. Ou seja, há 
recursos instalados, materiais e até humanos que continuam a ser os 
mesmos." (FENPROF) 

 

Do mesmo modo, o representante da FNE alerta para o problema da transferência 

de verbas e para os perigos que podem advir do facto de o orçamento dos 

agrupamentos verticais não serem globais, discriminando as escolas do primeiro 

ciclo.   

"Queremos que haja a necessária transferência de verbas que nos permitam 
tomar conta destas realidades que são as escolas. Nós temos alguns receios 
(que temos vindo a manifestar) relativamente a quem é que vai garantir os 
orçamentos das escolas. Não admitimos que os orçamentos das escolas não 
sejam globais. Não aceitamos que, num agrupamento vertical as escolas de 
segundos e terceiros ciclos possam estar a equipar, com o equipamento que 
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contam todas as suas salas e que as escolas do primeiro ciclo, do 
agrupamento, estejam com vidros partidos e portas sem fecho, porque a 
componente do dinheiro da câmara ainda não chegou" (FNE) 

 

Um outro receio está relacionado com a não clarificação das competências das 

autarquias neste processo, o que leva a uma desconfiança e participação relativa 

por parte destas mesmas autarquias.  

"...considero que ainda não estão ganhas no sentido de terem uma 
percepção clara das suas responsabilidades, de como é que vão ter que lidar 
com isto no futuro. Portanto, houve uma posição de alguma desconfiança." 
(FENPROF) 

"E  nós ouvimos dizer também às Câmaras Municipais, sobretudo agora  na 
sequência desta lei que saiu da transferência de competências para as 
autarquias: ‘Vamos ver o que é que vai ficar regulamentado’...” (FNE) 

 

 

A Administração Central 

 
Da análise de conteúdo efectuada às entrevistas das duas Federações Sindicais, a 

imagem que transparece acerca da Unidade de Acompanhamento é, claramente, 

negativa. Ou porque não se dá pela sua existência (FNE) ou porque não 

desempenhou a sua função de apoio e acompanhamento, mas sim uma função de 

regulamentação e de vigilância (FENPROF).  

"[Quanto à Unidade de Acompanhamento] Não nos chegam sinais da sua 
existência." (FNE) 

" Quanto à unidade de acompanhamento, algumas das queixas principais 
são ao nível da pouca fiabilidade da sua própria prestação. Ou seja, há 
perguntas que se colocam à unidade de acompanhamento das quais se 
desconfia de imediato da resposta. Portanto, as pessoas não se estão a 
sentir respaldadas pela unidade de acompanhamento. A unidade de 
acompanhamento é mais sentida como mais um órgão de regulamentação 
... em que as pessoas se sentiram mais vigiadas do que apoiadas." 
(FENPROF) 

 

 A Autonomia das Escolas 

 

- O que é valorizado discursivamente nas referências à autonomia das 

escolas. 

 

As imagens que aparecem associadas à autonomia das escolas, por parte dos 

representantes das federações sindicais,  podem resumir-se a: confiança, recursos 

e formação. 
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No primeiro caso, o que está em causa é a necessidade de a administração 

demonstrar confiança no trabalho das escolas: 

"Ou seja, não se notam grandes modificações de comportamento por parte 
da administração e quando se tem em conta alguns exemplos concretos, o 
que se nota é alguma desconfiança, para não dizer muita, relativamente ao 
que as escolas decidem. Isto leva a perguntar: 'Onde é que está a 
autonomia?'; Ou seja, ainda não foi verdadeiramente sentida." (FENPROF) 

“A administração Central, até ao seu último dedo das Coordenações de Área 
Educativa, continua a querer ser quem dá a última ordem, quem diz se está 
bem ou se está mal. E isto não conduziu a que o processo decorresse num 
sentido tão bom quanto nós desejaríamos. Dá-se sinais às escolas de que a 
Administração efectivamente quer continuar a controlar tudo até ao último 
pormenor.” (FNE) 

 

No segundo caso, a autonomia aparece associada à necessidade de as escolas 

disporem dos recursos necessários para tomarem as decisões que lhes competem. 

Esta questão é introduzida, aliás, a propósito da opinião dos entrevistados sobre os 

“contratos de autonomia”. 

“O que nós achamos é que deve haver uma discriminação positiva, 
relativamente a algumas escolas que tenham mais insucesso, que estejam 
mais atrasadas. Isso, de facto, temos claro. Mas não sei se é preciso haver 
contratos. O que é preciso é haver vontade política, é preciso haver recursos 
que estejam colocados, alguns deles mais próximos das escolas. Nós 
achamos que isso sim, o que as escolas verdadeiramente precisam é de 
incentivos para que venham a conseguir outras realizações em contextos de 
maior autonomia.” (FENPROF) 

“O nosso entendimento é o seguinte: todas as escolas devem ter direito aos 
seus recursos materiais, financeiros (...). Tem que haver mais apoio e esse 
apoio tem de ser diversificado em termos das distâncias a que as realidades 
de cada escola se encontram. (...) É necessário que as escolas mais 
carenciadas  tenham mais apoio. E que isso seja analisado, revisto, com as 
escolas, quais são esses mínimos de vida normal da escola. A escola deve 
poder trabalhar por si.”  (FNE) 

 

O terceiro caso diz respeito à formação não só para os agentes educativos nas 

escolas, mas também para os que trabalham na própria administração. 

“(...)  nós não achamos que as escolas não querem autonomia, nós achamos 
é que ainda há alguma  falta de preparação para o exercício da autonomia e 
aqui há necessidades de formação para pôr a funcionar instrumentos 
importantes que podem sustentar uma maior autonomia, nomeadamente, o 
projecto. Porque esta formação é praticamente inexistente.” (FENPROF) 

“Tem havido muita formação em administração escolar. Estamos a ver que 
há muito gente que fez formação em administração escolar e que está hoje 
nos órgãos de gestão das escolas e que assume lideranças pedagógicas 
dentro das escolas.  E que compreendendo o alcance do que  se pretende 
atingir com estas mudanças, estão, pela sua acção, também a contribuir 
para que haja algumas alterações.” (FNE) 

“Cremos que teria sido útil, que houvesse por parte dos responsáveis da 
Administração Central, a preparação dos seus agentes locais, para esta nova 
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maneira de estar da Administração. E não houve. (...) Portanto, não vemos 
que tenha havido um esforço coordenado e de formação dos agentes da 
Administração, no sentido do entendimento desta nova maneira de estar.” 
(FNE) 

 

- Referências aos “desvios / perigos / limites” da autonomia das escolas. 

 

Na perspectiva das duas Federações Sindicais, um aspecto que pode comprometer 

a autonomia das escolas está relacionado com a actuação da própria administração, 

que, em lugar de promover a autonomia e a construção da individualidade de cada 

escola, pode dificultar e criar obstáculos a essa mesma autonomia. De facto, e 

como procura exemplificar a FENPROF, a administração ao procurar regulamentar, 

por exemplo, componentes não lectivas, dificulta e cria obstáculos a uma maior 

flexibilidade e autonomia das escolas relativamente à sua própria organização:  

" Quando está previsto na contratualização uma maior flexibilidade, ou seja, 
autonomia na própria organização da escola, a nível de turmas, de horários, 
etc, o que se nota é que o Ministério da Educação está a preparar um 
caminho, que veio com o '511', o ano passado, e que está no Programa do 
Governo este ano, que é de regulamentar componentes não lectivas. Aqui, 
mais uma vez, o Ministério da Educação tenta criar um normativo para 
regular uma área que era atribuída às escolas." (FENPROF) 

“(...) o que não existe por parte da administração, é uma atitude facilitadora 
do processo de autonomia e de construção da individualidade. Uma 
consciencialização da individualidade e da singularidade de cada escola. A 
Administração cria obstáculos, burocratiza, dificulta.” (FNE) 

 

Um outro aspecto que compromete a autonomia das escolas, na medida em que 

estas não conseguem "corporizar devidamente no plano do seu funcionamento", 

está relacionado, segundo a FENPROF, com uma desarticulação e falta de análise 

global dos vários programas e projectos lançados pela administração. No seu 

entender, se não houver essa articulação e coordenação, as escolas não conseguem 

'sentir', verdadeiramente, o que estão a implementar. 

" E se não houver aqui uma perspectiva, de facto, de análise global de tudo 
isto, de percepção de todas as consequências das várias medidas; se isto 
não for pensado assim, as escolas vão voltar a sentir que estão a aplicar 
coisas que não conseguem corporizar devidamente no plano do seu 
funcionamento." (FENPROF) 

 

Por fim, a FNE considera que o facto de haver, tradicionalmente, uma cultura de 

dependência, pode constituir um obstáculo a uma autonomia efectiva das escolas.  

Por isso, segundo o representante desta federação, é preciso: 
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"Apoiar os professores, apoiar os trabalhadores da educação,  no sentido da 
construção de comunidades educativas, que se assumam na sua 
singularidade e que percorram o seu próprio caminho dentro de um quadro 
de administração descentralizada, ajudando a vencer resistências, ajudando 
a eliminar constrangimentos." (FNE)  

 

 

3.2. As “imagens” da confederação das associações de pais (CONFAP) 

 

A Direcção Regional 

A análise de conteúdo efectuada à entrevista do responsável da CONFAP, revela 

uma imagem positiva das Direcções Regionais pois, na opinião do entrevistado a 

sua actuação pautou-se por uma grande coordenação e por uma percepção de que 

um "relacionamento fácil e rápido com as associações de pais", traria vantagens 

para o desenvolvimento do processo. Neste sentido, a CONFAP considera que o 

"circuito de documentação e troca de ideias" que caracterizou a actuação das 

Direcções Regionais, permitiu "chegar a alguns consensos ... e compreender 

algumas divergências" . 

" Estes últimos [Directores Regionais] perceberam que é importante ter um 
relacionamento fácil e rápido com as associações de pais, porque isso vai 
resolver muitos problemas, o que constitui uma visão política de resolução 
dos problemas, que o CAE'S não tem."   

"A Direcção Regional como também tem experiência, consegue ter uma 
visão diferente, sabendo que nem sempre a visão administrativa deve 
prevalecer sobre outras e isto tem-nos facilitado a vida, tal como penso que 
lhes tem facilitado a eles."   

 

Em contrapartida, o entrevistado entende que a actuação dos CAE's se 

caracterizou, em geral, por uma descoordenação e uma dificuldade de comunicação 

e troca de informações. Tendo uma visão "mais administrativa", os CAE's, no 

entender da CONFAP, não possuem uma estrutura de comunicação com as 

associações de pais das escolas, o que dificultou um trabalho conjunto. 

" O sítio onde temos de facto mais dificuldade é nos CAE'S. Não sei se por 
falta de autonomia, mas o que é verdade é que tem havido aí alguma 
dificuldade.”   

“ Nos CAE'S a coisa é muito complicada. Os CAE'S não têm nenhuma 
estrutura de comunicação com as associações de [pais das] escolas. 
Claramente não têm e não sei se estão preocupados, mas não têm tido essa 
preocupação.” 

"A própria visão política dos coordenadores dos CAE'S (se é que me é  
permitido dizer isto) é diferente dos directores regionais e, mais ainda, do 
Ministério da Educação. Estes últimos perceberam que é importante ter um 
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relacionamento fácil e rápido com as associações de pais, porque isso vai 
resolver muitos problemas, o que constituí  uma visão política da resolução 
dos problemas, que o CAE não tem. O CAE tem uma visão muito mais 
técnica e administrativa."   

 

Mas mesmo no que se refere à posição adoptada pelas diferentes direcções 

regionais é apontada alguma descoordenação. 

“É sempre  aborrecido nós chegarmos a certa altura, nomeadamente no 
caso concreto da criação dos agrupamentos e ouvir interpretações diferentes 
de uma mesma orientação. Por exemplo, numa Direcção Regional diziam: 
“Há orientações claras, tem que haver agrupamentos quer se queira, quer 
não”. Ora eu tinha ouvido dizer exactamente o contrário! Nestes problemas, 
às vezes é uma questão de entendimento, de alguma dificuldade de 
expressão. Estes problemas aconteciam, sobretudo na questão da 
constituição dos agrupamentos.”   

 

 
As Escolas 

- As “boas” e as “más” escolas  

 

A imagem que transparece de ‘boas’ escolas neste processo, está associada a 

escolas que “aderiram de uma forma concreta”, se “aventuraram” e “pretendem 

avançar”. Escolas que não criaram obstáculos e que não dificultaram o 

desenvolvimento do processo, mas que, pelo contrário, “agarraram o sistema”. 

"O que eu sinto é que, de uma forma geral, a grande maioria das escolas 
agarrou o sistema (...)” 

 

Por seu lado, incluem-se num protótipo de uma “relação negativa”, segundo a 

CONFAP, aquelas escolas que, sofrendo de uma certa inércia, tiveram alguma 

relutância em aderir a este processo e dificultaram o seu desenvolvimento, em 

algumas das suas fases.  

“ Estou convencido que algumas escolas, se as deixassem, quereriam 
continuar sentadas (ainda que fosse numa pedra), mas também estou 
convencido que outras escolas prefeririam aventurar-se.” 

“É evidente que algumas escolas não reagiram tão bem – estou-me a 
lembrar de algumas escolas, sobretudo do Grande Porto, que não 
conseguiram fazer eleições e esse facto pode ser interpretado (pelo menos 
eu interpretei) como uma forma de reacção ‘a’.”  

“...há escolas que pela sua tradição não querem já [aderir a um 
agrupamento]; outras, porque estão a ver se o modelo vai funcionar ou não; 
e em algumas escolas é também uma questão de orgulho próprio, de uma 
escola rival não querer juntar-se a outra.”   
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Ainda, neste contexto, o Presidente da CONFAP, faz referência às escolas que, no 

momento em que se inicia a elaboração do Projecto Educativo, estabelecem uma 

certa sectorização para a elaboração do mesmo, afastando os pais desse processo, 

até uma fase final. Na perspectiva da CONFAP, a fase de elaboração do Projecto 

Educativo pode constituir um momento mobilizador, em que as pessoas podem 

sentir que um determinado Projecto Educativo é delas e“...por muito pouco ‘apport’ 

que cada um possa dar nas outras áreas, não deixa de ser importante”. 

Uma última referência sobre as dificuldades que algumas escolas tiveram em entrar 

neste processo, tem que ver, segundo o Presidente da CONFAP, com o facto de os 

professores, “com este modelo, perderem algum do poder que tinham” e de ter 

aumentado “a participação e a responsabilização de cada um”.  

 

- Papel dos pais. 

 

O balanço genérico feito pela CONFAP, acerca deste processo e da forma como o 

mesmo se tem desenrolado, é globalmente positivo, nomeadamente no que 

respeita ao envolvimento dos pais nas várias etapas do processo.  

Desta forma, o entrevistado refere que a participação dos pais foi, nas diferentes 

fases, empenhada e forte, particularmente, quando da constituição das assembleias 

constituintes e da elaboração dos Regulamentos Internos.  

“ Na primeira fase, correspondente à constituição das assembleias 
constituintes e à constituição do próprio Regulamento Interno, houve uma 
participação maior, maciça e fortemente empenhada das associações de 
pais. Neste último caso, tratava-se de um documento onde eles queriam 
participar porque havia alguma experiência de como gostavam que as coisas 
fossem e era uma área que não era muito técnica, portanto os pais 
empenharam-se profundamente nessa questão." 

“O regulamento interno, nomeadamente a primeira versão, foi muito 
participativa. Sobretudo aquela questão das medidas, dos castigos, e aí 
estavam quase sempre todos de acordo. É uma situação muito delicada e 
revela ali algum trabalho de parceria." 

“ Ao nível do Regulamento Interno, foi curioso porque a maioria das queixas 
(ou melhor, dos pedidos de ajuda) que tivemos, foi no sentido de a 
Confederação intervir directamente junto das instâncias superiores, para 
ajudar a escola. A assembleia de escola tinha defendido uma posição 
qualquer relativamente ao Regulamento, que depois não foi sancionada em 
sede da Direcção Regional. Os professores e os pais ‘mexeram-se’ para o 
mesmo lado e houve ali uma união de esforços em defesa da sua ‘dama’, 
‘contra’ a decisão da administração.” 

 

A participação e envolvimento dos pais nas diferentes fases do processo constitui 

uma resposta positiva, no entender do entrevistado, ao “maior protagonismo que 
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lhes foi conferido pelo próprio “modelo” e contribuiu para uma maior dinamização 

do movimento associativo dos pais. 

 “Nós entendemos que este modelo nos vem dar maior protagonismo, um 
bom protagonismo, no sentido da capacidade de participar e de intervir em 
vários “fora” com competências próprias, sermos “primus inter paris”  e isso, 
inegavelmente, veio-nos ajudar." 

"Embora não tenhamos um tratamento estatístico feito, sabemos que em 
Dezembro do ano passado andávamos na casa das 900 associações de pais 
e, este ano, estamos na casa das 1200/1250 associações de pais, sendo o 
grosso de escolas do 1º ciclo ou de “terras” com escolas do 1º ciclo." 

 

Contudo, apesar deste maior protagonismo, a impressão geral que se obtém na 

análise da entrevista é que ele não contribuiu para aumentar os conflitos com os 

outros elementos da escola (nomeadamente os professores), tendo, pelo contrário, 

facilitado as relações internas e promovido a compreensão mútua. 

"As pessoas começaram a perceber as dificuldades dos professores, das 
direcções  da escola que não podem fazer tudo aquilo que querem. Por outro 
lado, os professores perceberam também as dificuldades dos pais em às 
vezes dizerem “direito" aquilo que acham que é correcto. Toda esta 
compreensão é uma fase importante. Penso que o '115' (e não só o '115', 
porque as pessoas acabam por amadurecer sempre) veio ajudar, criando um 
clima positivo, de participação." 

 

Ainda no que se refere à participação dos pais neste processo, o entrevistado não 

concorda que o principal motivo seja os “pais quererem controlar o trabalho dos 

professores”. 

“Eu acredito que haja alguns pais que pensem assim, mas generalizar-se 
essa ideia acho que é muito excessivo, porque de facto (e vem já desde o 
passado), a nossa participação é sempre uma participação construtiva e de 
entre-ajuda. Eu não sei, honestamente, se nós queremos a ajudar os 
professores, os funcionários ou até o Estado, mas sei de certeza que 
queremos ajudar os nossos filhos. Logo, se nós ajudarmos aqueles que 
trabalham para os nossos filhos... Eu penso que este é o raciocínio que 
mobiliza as associações. Podemos, em determinados momentos e em 
determinados locais, não saber expressar bem este raciocínio em termos de 
actuação, mas isto é aquilo que mobiliza qualquer associação de pais na 
defesa dos seus filhos”. 

 

No que respeita, por fim, a receios ou dificuldades inerentes à participação dos pais 

e decorrentes do novo papel que estes assumem, o entrevistado, entende que uma 

das dificuldades associadas a este processo diz respeito à representatividade dos 

pais nos agrupamentos. Na sua opinião, o facto de o número de representantes dos 

diferentes parceiros ser reduzido, leva a que, muitas vezes, não possa estar 

representado um pai de cada unidade que compõe o agrupamento. 
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“ Temos tido algumas questões complexas, ligadas aos agrupamentos de 
escola, que têm a ver com representatividade. Os agrupamentos de escola 
têm um só Conselho Pedagógico, têm uma só assembleia de agrupamento e 
todos os parceiros têm representatividades reduzidas. Nós sentimos mais 
isso porque acabamos por ter duas pessoas, três pessoas, raramente 
quatro, numa assembleia de escola. Num agrupamento que tenha três ou 
quatro escolas muito diferentes, sentimos um bocado de dificuldade na 
representatividade.” 

Uma outra dificuldade coloca-se ao nível do Conselho de Turma, que na opinião da 

CONFAP, tem sido o órgão onde mais conflitos têm sido criados.  

“...têm havido alguns conflitos desagradáveis. Desagradáveis, porque os 
pais chegam a não ser convocados e reclamam com toda a razão. Depois, há 
sempre um receio grande por parte de alguns pais quando se trata de 
reclamar directamente com o professor do filho. Isto porque têm medo de 
eventuais repercussões.”  

 

Por fim, o Presidente da CONFAP refere a questão da incompatibilidade nos dois 

órgãos, Conselho Pedagógico e Assembleia de Escola, aplicada aos pais da mesma 

forma que é aplicada aos professores. No entender da CONFAP, este diploma que 

regulamenta a questão da incompatibilidade não pode ser aplicada da mesma 

forma aos pais e aos professores na medida em que este se refere apenas aos 

docentes. 

“ ... o problema mais pertinente e mais genérico, é o problema da 
incompatibilidade que o ‘decreto regulamentar 10’ causou. O decreto 
regulamentar fala da incompatibilidade dos docentes nos dois órgãos, 
sobretudo no pedagógico e na assembleia de escola e delega no presidente 
da assembleia a resolução desses problemas. O que tem havido é que 
alguns presidentes, com algum excesso de ‘zelo’, aplicam o mesmo decreto 
regulamentar aos pais. Ora, a letra da lei é muito clara e é aos professores 
que deve ser aplicado” 

 

 

As Câmaras Municipais 

 

A principal referência feita, na entrevista, às câmaras municipais diz respeito à 

criação dos Conselhos Locais de Educação. De acordo com o presidente da CONFAP 

verificaram-se dois tipos de posturas: autarquias que concordam com a proposta 

dos pais e que avançam no sentido de criar um Conselho Local de Educação; 

autarquias que, pelo contrário, demonstram algum receio e oferecem resistência à 

sua criação. 

“ Em relação aos Conselhos Locais de Educação, os pais têm tido uma 
postura muito forte de pressionar as Câmaras Municipais, mas que não têm 
tido muito êxito. Há algumas Câmaras Municipais que aderiram com toda a 
abertura (foram excelentes), mas há outras que têm algum receio do 
Conselho Local de Educação e oferecem alguma resistência.”  
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A Administração Central 

 
A imagem dominante na entrevista sobre a intervenção da administração central no 

processo é, no geral, positiva, nomeadamente pela sua flexibilidade (quando 

confrontada com a “rigidez” dos CAE'S) e facilidade de comunicação com a 

CONFAP. 

“Aquilo que temos visto é que, à medida que se vai subindo na hierarquia da 
Administração, tudo se torna mais flexível. Esta é uma ideia contrária à que 
tínhamos, pois achávamos que as pessoas que estavam nos CAE'S eram 
mais flexíveis do que as pessoas que estavam “em cima”. Contudo, aquilo 
que temos encontrado é uma maior flexibilidade na Comissão de 
Acompanhamento a nível central. É evidente que os níveis são diferentes, 
mas há uma preocupação muito maior, a nível da Comissão de 
Acompanhamento, em encontrar soluções e  resolver as questões, do que ao 
nível dos CAE'S.” 

“Normalmente, o circuito Ministério da Educação (central) e CONFAP 
funciona bem. Raramente somos os últimos a saber as coisas, portanto há 
aqui um circuito. Este circuito de circulação de documentação e troca de 
ideias que tem permitido chegar a alguns consensos que eu penso são 
importantes, permitindo também compreender algumas divergências.”  

 

Além desta referência genérica ao papel da administração central foi  igualmente 

valorizada a divulgação pelo “Ministério da Educação”  das instruções para a 

elaboração do regulamento interno. 

“Quando foi acerca do regulamento interno da escola, o Ministério da 
Educação publicou na Internet um folheto informativo. Nós pedimos ao 
Ministério para divulgar esse folheto separado num boletim, o que deu muito 
jeito, porque havia ali sítios onde ir ver e pesquisar muito úteis.” (...) Alguns 
disseram até: “cá está um regulamento” (...) O que era isso do regulamento 
interno? As pessoas não sabiam.(...) Eu penso que para o regulamento 
interno, aqueles tópicos foram importantes. Podiam ter saído mais cedo 
porque teria dado mais tempo, mas foi quando foi possível, se calhar. No 
entanto já não penso o mesmo relativamente ao projecto educativo.” 

 

A Autonomia das Escolas 

 

Nas várias referências à autonomia das escolas, feitas ao longo da entrevista, são 

valorizados, discursivamente, pela CONFAP, dois aspectos. Por um lado, a 

participação efectiva dos diferentes parceiros educativos, nomeadamente na 

elaboração do Projecto Educativo, o que, no entender da CONFAP, se reveste de 

grande importância. Por outro lado, a possibilidade, que surgirá com os contratos 

de autonomia, de diferenciação entre escolas.   
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Quanto à participação, vimos já que o entrevistado transmite uma imagem positiva 

sobre o contributo que o “Decreto-Lei 115-A/98” deu ao aumento da  participação 

dos pais, visível não só no reforço do movimento associativo, mas também no 

empenhamento que os pais demonstraram nas diferentes fases do processo e em 

particular na elaboração do regulamento interno. Contudo, o entrevistado revela 

alguma preocupação com aquilo que se está a passar quanto à participação dos 

pais na elaboração do projecto educativo. 

“Na fase em que se entra neste momento, da elaboração do projecto 
educativo, temos sentido que há alguma dificuldade. É um documento mais 
técnico, onde é preciso dominar algumas áreas de saber e  às vezes nem 
sempre temos essa possibilidade. Para além disso tem exigido um trabalho 
muito fora dos nossos horários, digamos de tempo de lazer e daí resulta 
alguma dificuldade. (...). Para nós, nesta fase, mais do que ser um excelente 
projecto educativo, é preciso que ele seja um movimento mobilizador, que 
as pessoas sintam que aquilo é deles. Isto é o que eu tenho pedido  aos 
pais: mais do que terem a preocupação de dizerem coisas bonitas, digam 
aquilo que gostavam que fosse a escola, por exemplo, como é que eles 
identificavam a escola. Depois, alguém há-de saber trabalhar isso. E aí, nem 
sempre, tem havido a melhor estratégia por parte da escola. Mas claro que 
os pais também têm culpa nisso, pois não souberam, em sede da assembleia 
de escola, fazer com que ela fosse aprovada. Temos tido alguma dificuldade. 
Os pais retraem-se, algumas vezes, porque a discussão é de componente 
técnica e, nestas coisas, ninguém gosta de fazer má figura.” 

 

Quanto aos contratos de autonomia, a opinião expressa pelo presidente da CONFAP 

é bastante favorável, na medida em que pode constituir um elemento diferenciador 

entre as escolas e um estímulo ao seu desenvolvimento. Contudo, na opinião do 

entrevistado, é necessário evitar  que haja uma grande diferenciação entre as 

escolas, sendo necessário tomar medidas que permitam “espevitar” as que se 

acomodam e não revelam dinamismo suficiente. 

“Nós achamos que os contratos de autonomia são uma coisa boa e que veio 
permitir criar um elemento diferenciador entre as escolas que trabalham, 
que têm ideias próprias e que se empenham, e aquelas que querem ficar a 
marcar passo. Acho que é um valor importante. Da mesma maneira que 
entendo que um aluno que mereça 15, deva ter 15 e se o outro merece 10, 
deva ter 10, eu também entendo que a escola que trabalha, que faz o 
esforço, que tem ideias, que se empenha, deve ter algum privilégio por 
causa disso. As pessoas perguntar-se-ão para que é que se estão a esforçar, 
se não houver essa distinção. O contrato de autonomia, nesta perspectiva, 
veio estimular a participação. As pessoas que fizerem coisas, vão ver os seu 
esforço reconhecido (não em termos pessoais, mas em termos do produto 
do seu trabalho). Assim, nesta perspectiva, a CONFAP acha que é excelente 
e dará o apoio quando os contratos começarem a serem criados.”  

“Os contratos de autonomia vão constituir aquele marco que vai permitir que 
as escolas que têm força e personalidade avancem mais depressa do que as 
outras. É importante também que a administração esteja, depois, atenta a 
este processo, porque não podemos passar do “8 para 80”. Tem de existir 
um factor de regulação, de estímulo. Não sei como é que pode ser feito, mas 
preocupa-me que possam haver escolas a avançarem muito depressa e 
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outras a regredirem - nestas coisas ninguém fica parado. Ou se avança ou 
se recua.” 

  

Finalmente, na análise que faz sobre o processo em curso, o entrevistado apresenta 

duas “recomendações” que são igualmente significativas da imagem que a CONFAP 

tem sobre a “autonomia das escolas” e modo de a aperfeiçoar. 

A primeira diz respeito  à necessidade de a administração dar um sinal positivo (sob 

a forma de compensações ou benefícios) às escolas que se empenharem no 

processo em curso, nomeadamente no caso dos agrupamentos. 

 “Um dos elementos diferenciadores do sistema - e aí ponho eu uma 
ressalva (tal como já pus relativamente à constituição dos agrupamentos) - 
é a existência de um “toque”, por parte da administração central ou da 
administração regional, para privilegiar as escolas que tenham 
agrupamentos. Se as escolas não puderem dizer que, por serem um 
agrupamento, tiveram este benefício (pequeno, mas não interessa), as 
outras vão questionar para que é que irão ter  esse trabalho. Portanto, se 
houver este benefício vai haver uma compensação do esforço, simbolizando 
um reconhecimento. O estímulo é muito importante para as pessoas 
sentirem que o que fazem é reconhecido, procurando contrariar a ideia de 
que “só tem chatices quem faz coisas”, que eu considero terrível na 
administração.” 
 

A segunda “recomendação” diz respeito à vantagem que haveria em  reforçar a 

representação dos pais na assembleia de escola, admitindo mesmo a possibilidade 

de eles poderem assumir a sua presidência. 

 
“O anterior presidente [da CONFAP] (um dos que me antecedeu),  sugeriu 
que o presidente da assembleia de escola fosse um professor. Eu acho que 
ele quis ser simpático. Eu não achei nada bem. Na altura estava no conselho 
fiscal e pronunciei-me sobre isso. Com aquela composição, por naturalidade, 
o presidente seria um professor, até por uma questão de confiança, mas 
colocar aquilo em lei tirava prestígio ao professor. Defendia, e continuo a 
defender, que este modelo é bom para se iniciarem e para quebrarem 
alguma desconfiança, mas considero que se deve evoluir, não tanto para o 
modelo dinamarquês, mas para um em que os pais estejam, pelo menos, 
em igualdade de circunstâncias com os outros, na assembleia de escola. 
Acho que o importante é irmos ganhando a confiança uns dos outros. Acho 
que a nossa participação, sobretudo na perspectiva dos agrupamentos onde 
é preciso vários pais que representam vários interesses, se houvesse mais 
pais, em situação de paridade, a escola não perderia nada. Estou convencido 
que a questão de quem é o presidente será uma coisa secundária, embora, 
pudesse ser interessante que, pelo menos um dia, se encontrasse uma 
solução para o presidente da assembleia de escola que pudesse ser por 
exemplo rotativa (que é o que acontece muitas vezes).” 
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3.3. As “imagens” da federação das associações de estudantes  (FNAES) 

 

A análise da entrevista ao presidente da Federação Nacional de Associações de 

Estudantes do Ensino Secundário revela que a sua opinião sobre o processo em 

curso é fortemente condicionada pelas críticas que faz ao diploma que aplica o novo 

regime de autonomia, administração e gestão das escolas. 

Neste contexto, o Presidente da Federação começa por criticar o facto de o 

Decreto-Lei 115-A/98, não ter promovido, como os estudantes esperavam, uma 

maior democratização, igualdade e justiça do ensino. No seu entender, este modelo 

ao não prever uma maior participação e representação dos estudantes (que 

constituem a "razão de ser da educação") na gestão da escola, não representou, na 

realidade, nenhuma mudança. 

“Eu acho que tudo o que está previsto neste decreto “'115'” passa por uma 
maior participação dos estudantes, só que neste momento esse facto está 
apenas a ser reconhecido a nível teórico e não na prática”. 

" ...o novo modelo de gestão escolar, pela parte dos estudantes ele não 
correspondeu àquilo que na teoria nós esperávamos. Ou seja: esperava-se 
uma maior democratização do ensino e esperava-se uma maior igualdade e 
justiça do ensino, e não vemos isso neste momento. Para haver uma 
igualdade, uma justiça e uma maior democratização na escola, tem que 
haver, obviamente, uma liberdade de participação de todos os que fazem 
parte da comunidade da escola e isso quanto a nós não está previsto." 

“... foi demasiada expectativa que se lançou para um novo modelo de gestão 
escolar, que na realidade não representa nenhuma ou quase nenhuma 
mudança. Representa, se calhar e apenas, uma nova placa na porta do 
Conselho Directivo e da Associação de Pais, mas não concretamente muito 
mais do que isso.” 

 

 

O Presidente da Federação, sublinha ainda, o facto de haver bloqueamentos legais 

e práticos à participação das Associações de Estudantes nos diferentes órgãos de 

gestão da escola. As Associações de Estudantes constituem, na sua opinião, os 

legais representantes do corpo estudantil e não estão a ser devidamente apoiadas.  

" Ora eu pergunto porque é que as associações de estudantes que são os 
legais representantes dos estudantes, não delegam também um seu 
representante no conselho pedagógico. Em vez disso são antes delegados de 
turma. Embora seja importante haver um representante da turma, mais 
importante que isso é a organização que representa os estudantes da 
escola, que neste momento não está a ser reconhecida." 

“... as associações de estudantes criticam o decreto “'115'” porque não dá o 
direito às associações de estudantes de intervirem directamente na escola.” 
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No seu entender, deveria ser dado "o direito às associações de estudantes de 

intervirem directamente na escola" , quer através da capacidade para indicar os 

representantes dos alunos para a Assembleia de Escola, quer através da adopção, 

por parte destas, de "um papel vigilante, diário, em relação à gestão da escola".  

“Aos pais é atribuída a responsabilidade às associações de pais, aos 
professores é atribuída à comunidade dos professores e aos alunos 
obviamente que tem que ser atribuída às associações de estudantes”. 

 

Neste sentido deveria existir um maior apoio por parte do Estado ao próprio 

movimento associativo e uma maior vigilância por parte deste em relação ao que se 

passa nas escolas.  

"São três as coisas básicas e fundamentais, para melhorar o apoio aos 
estudantes: 

- Reconhecimento das associações de estudantes e indicação, por estas, dos 
representantes dos estudantes para os diferentes órgãos. 

- Reconhecimento da associação de estudantes e atribuição da respectiva 
verba. 

- A Associação de estudantes terá que ter um papel vigilante, diário, em 
relação à gestão da escola." 

 

As Escolas 

No entender do entrevistado, as 'boas' escolas neste processo foram, exactamente, 

aquelas que estimularam e promoveram a participação das associações de 

estudantes e dos próprios estudantes. 

"Sei que foi possível, por exemplo, dar mais reconhecimento - a associação 
de estudantes estava presente em cada reunião de professores no final do 
ano para a avaliação de notas e aumentar a participação das associações de 
estudantes e dos estudantes - no que diz respeito, por exemplo à realização 
de debates, de colóquios e de iniciativas a ter em conta durante o ano 
lectivo. 

 

Contudo e segundo a opinião do entrevistado, a maior parte das escolas não 

valorizou devidamente essa participação.   

“Poucos são os conselhos directivos que se sentam à mesa a falar com a 
associação de estudantes.” 

 

No que se refere, por exemplo, aos Regulamentos Internos a opinião do presidente 

da Federação é que não houve nem participação, nem interesse, por parte  dos 

estudantes. 

“Os estudantes não foram mobilizados. Não lhes disseram, por exemplo, que 
era importante aprovarmos um regulamento porque este regulamento servia 
para nós nos guiarmos na escola e sabermos as condutas pelas quais nos 
podemos reger. Nessa perspectiva fracassou. Não podemos pôr a culpa toda 
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em cima dos professores, porque acho que neste momentos não são um 
classe muito reconhecida. Reconheço sim, que não houve uma grande 
informação, nem interesse na participação dos estudantes neste 
regulamento interno da escola. Eu acho que passa sobretudo por aí.” 
 

Mas, nesta situação, as associações de estudantes também tiveram 

responsabilidades. 

“O incentivo que se faz à escola e aos estudantes para participar e mais em 
concreto, para participar na aprovação dos Regulamentos Internos da 
escola, foi uma questão muito controversa porque há sempre  bons 
dirigentes e maus dirigentes. “ 
“São muito poucos os casos em que é por livre iniciativa que a associação de 
estudantes faz um trabalho e tenta defender os interesses dos estudantes.” 
 

 

A Administração Central  
 

Outras críticas lançadas pelo Presidente da Federação das Associações de 

Estudantes, dirigem-se, de uma forma particular à Administração Central. Uma 

primeira crítica está relacionada com o facto de, no seu entender, ter havido uma 

falha, ao longo de todo este processo, na troca de informações, por parte do 

Ministério da Educação relativamente às associações de estudantes. De facto, na 

sua opinião "o sistema só ... dá informação depois de aprovar as coisas ".  

Uma segunda crítica diz respeito à desresponsabilização do Estado, decorrente da 

introdução deste novo modelo.  

“(...) nós temos muitas expectativas neste novo modelo de organização 
escolar, apoiando o conceito de um novo modelo de gestão para as escolas 
dando-lhes mais autonomia. Contudo há quem diga, quem ponha em 
questão, se este novo modelo de gestão não vai representar uma 
desresponsabilização do Estado, que tem desempenhado até aqui um papel 
em todas as escolas. Há pessoas que por outro lado dizem que este novo 
modelo apenas tem um sentido positivo, que é o de desburocratizarmos o 
Ministério da Educação e portanto que os despachos e as questões 
prioritárias do dia a dia da escola sejam rapidamente colmatadas.” 

"O Ministério da Educação ... vai ficar mais livre de responsabilidades, ou 
seja, a partir deste momento as escolas são livres de regulamentarem, isto 
é, de criarem as suas condições internas, tendo legalidade educativa, o que 
vai obviamente e claramente significar uma desresponsabilização do 
Estado".  

 

Neste contexto, considera, igualmente, que as Direcções Regionais ganharam um 

maior destaque e detêm mais poder. 

"...eu acho que na medida em que a questão se torna regional e local, isso 
significará um maior destaque e um maior controle por parte das direcções 
regionais." 
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Os Estudantes 

 

Tomando como base uma série de visitas a escolas que os responsáveis da 

Federação têm estado a fazer em todo o país, o entrevistado refere o pouco 

envolvimento dos estudantes neste processo.  

  

“Perguntamos o que é que eles acham do novo modelo de gestão escolar e 
se já sentiram o modelo de gestão na escola. Das informações e das 
opiniões que temos recolhido nas escolas achamos que há, sobretudo, uma 
desinformação total sobre o novo modelo de gestão escolar. Quase 95% não 
sabe o que é o novo modelo de gestão escolar e  muitos não ouviram sequer 
falar dele. Ninguém sabe o que é que mudou.” 
   

A principal dificuldade sentida é a falta de clareza das medidas tomadas e a falta de 

informação. 

 

“Eu acho que nas políticas educativas do momento tem reinado sobretudo a 
não especificação da ideia que pretendem fazer. Por exemplo: o novo 
modelo de revisão curricular do ensino secundário prevê, mas não diz 
contextualmente o que é que prevê, isto é quais são os objectivos a atingir. 
Eu acho que no novo modelo de gestão escolar passou-se praticamente o 
mesmo. Nós não sabemos objectivamente o que é que temos que esperar. 
Tenho que acrescentar também que, muitos dos professores e comissões 
executivas com quem nos reunimos dizem que nem eles próprios sabem o 
que é que hão de esperar do novo modelo de organização escolar, estando 
sempre à espera de um parecer.” 

 

Finalmente, a falta de meios e de incentivos é também um obstáculo à participação 

dos estudantes. 

“Há sem dúvida um défice claro na participação dos estudantes, mas para  
para nós fazermos uma omelete precisamos de ovos. Se não nos dão os 
ovos, não podemos fazer omelete, é um pouco nesta base.” 

 

A Autonomia das Escolas 

 

No que respeita à autonomia das escolas, o Presidente da Federação das 

Associações de Estudantes considera que esta depende, essencialmente, da 

existência de recursos e da adopção de um novo conceito de escola.  

" A carga horária que os estudantes têm. Que passa ... por retirarmos e 
percebermos que não é com aulas teóricas que nós vamos fazer com que os 
nossos estudantes baixem o insucesso escolar, mas sim: com aulas práticas, 
actividades extracurriculares, trabalhos em conjunto, disciplinas que 
credibilizem e objectivem o curso e a área que os estudantes querem seguir, 
cursos tecnológicos que possibilitem aos estudantes não terem aulas 
demasiado teóricas, cursos tecnológicos profissionais..." .  
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Quanto à possibilidade de desenvolvimento da autonomia das escolas, o 

entrevistado está convencido da capacidade das escolas apresentarem bons 

projectos (nomeadamente no quadro dos contratos de autonomia), mas isso vai 

depender fundamentalmente dos recursos existentes. 

“Nós temos que primeiro clarificar qual é o objectivo da política educativa 
que queremos desempenhar na escola. Isso é objectivo máximo e que tem 
que ficar desde já clarificado, e que o sistema ainda não disse claramente às 
escolas. Quando isso for colmatado, a minha visão é a de que vai haver 
projectos interessantíssimos em escolas, vai haver projectos, de certa 
forma, inovadores do sistema educativo, mas vai haver também outros 
projectos sem uma clara participação da escola. A minha opinião é a de que 
na maioria dos casos vai haver bons projectos, mas sem recursos para os 
concretizar. Eu acho que é este, sobretudo, o problema das escolas...” 

“Por isso, eu acho que não é muito justo andarmos a discutir e a apresentar 
um projecto que depois não sabemos se temos verba ou recursos para o 
fazer. Portanto andamos a aprovar coisas que na realidade não vamos 
conseguir fazê-las.” 

 

 50



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - A /98 de 4 de Maio 

Relatório Sectorial 1  
 
 
 

4. Síntese e Conclusões  

 

Neste capítulo iremos apresentar uma breve síntese dos resultados obtidos com  as 

análises de conteúdo efectuadas às diferentes entrevistas, em particular os que 

põem em evidência o confronto de “imagens” dos entrevistados sobre diferentes 

aspectos relacionados com a aplicação do Decreto-Lei 115-A/98 e que foram 

objecto de apresentação detalhada neste relatório. 

Importa recordar que, de acordo com os objectivos e metodologia apresentadas no 

capítulo 1, as entrevistas não descrevem a realidade mas sim o ponto de vista que 

“macro-actores” (directores regionais e dirigentes de associações pais, professores 

e alunos, de  âmbito nacional) exprimem sobre essa mesma realidade. Neste 

sentido, não está em causa nesta síntese, tentar qualquer compatibilização ou 

arbitragem entre pontos de vista diferentes, tentando extrair uma espécie de 

mínimo denominador comum que transmita uma impressão “objectiva” do que se 

passou. Na verdade cada entrevistado enquanto actor no processo (com diferentes 

posições e níveis de responsabilidade, mas falando sempre enquanto representante 

de um determinado organismo ou associação) é um autor legítimo  de um discurso 

pessoal e institucional sobre esse mesmo processo.  

Não se ignora, contudo, que o ponto de vista expresso por cada um dos 

entrevistados resulta de uma “lógica posicional” (relacionada com o cargo que 

desempenha e os interesses que defende) que relativiza os juízos que formula, bem 

como o sentido e  relevância das situações ou factos que selecciona e descreve. 

Embora este nível de análise do discurso seja importante, no quadro de uma 

investigação sobre as várias “lógicas posicionais” em presença, não foi esse o 

objectivo deste estudo, em função da planificação que fizemos para esta primeira 

fase da avaliação externa. Isso não impede, contudo, que numa fase posterior se 

venham a reutilizar estes materiais, juntamente com outros elementos entretanto 

recolhidos,  tendo em vista realizar este terceiro nível de análise.    

No presente contexto, o que iremos reter do trabalho efectuado é a 

diversidade dos pontos de vista apresentados, à data da realização das entrevistas 

(Dezembro de 1999), procurando, através dessa diversidade, identificar uma paleta 

das complexidades e variedades de situações, existentes nesta altura, relativas ao 

processo de aplicação do Decreto-Lei 115-A/98. Pretende-se não só identificar 

pistas de trabalho para as etapas seguintes do programa de avaliação externa, mas 
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também formular um balanço “contrastante” da situação existente, suas 

virtualidades, constrangimentos e perspectivas de desenvolvimento.  

Finalmente, importa assinalar que a condensação dos dados realizada nesta síntese 

é, evidentemente, redutora da riqueza de conteúdo das próprias entrevistas. A sua 

principal função consiste em seleccionar a informação considerada mais relevante e 

significativa nos seguintes domínios: balanço global; regulação e pilotagem; 

momentos críticos da aplicação do processo. 

 

4.1. Balanço global 

 

As opiniões sobre o modo como decorreu, globalmente, o processo de aplicação do 

Decreto-Lei nº 115-A/98, até Dezembro de 1999, vão desde uma visão 

francamente positiva expressa pelos directores regionais e pelo representante da 

CONFAP, até uma visão mais crítica e, por vezes mesmo bastante negativa, dos 

representantes da duas federações sindicais e da federação das associações de 

estudantes. Contudo, é importante sublinhar que, mesmo quando o balanço é 

positivo, não deixam de ser apontadas várias deficiências ao processo 

(particularmente por parte do representante da CONFAP), e que, quando o balanço 

é negativo, não deixam, igualmente, de serem apontadas algumas virtualidades 

(em particular por parte do representante da FNE). 

O que parece estar em causa nesta diversidade (e quase oposição) de opiniões 

sobre o balanço global do processo, não é tanto um inevitável  “facciosismo” ou 

enviesamento do juízo de quem emite a opinião (devido às diferenças de posições e 

interesses das organizações que representam), mas antes o facto do balanço que 

fazem se reportar a coisas diferentes:  

- Os directores regionais e o próprio representante da CONFAP, quando 

apreciam positivamente o processo desenvolvido, têm como referente principal o 

próprio decreto e a necessidade de proceder o mais rapidamente possível e sem 

grandes perturbações às diversas mudanças de gestão nele previstas (desde a 

eleição dos órgãos, à elaboração e aprovação do regulamento, e constituição dos 

agrupamentos). 

- Os representantes das federações sindicais quando apreciam 

negativamente esse mesmo processo referem-se em especial aos processos de 

regulação, aos limites da participação, às relações de poder, aos recursos 

disponibilizados, etc. Por isso, apesar de ambas federações referirem que no geral 

as escolas “reagiram bem”, “não obstaculizaram o processo”, o balanço que fazem 
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é negativo quer pelo modo deficiente como foi posto em prática (FNE e FENPROF), 

quer pela natureza e objectivos das próprias medidas apresentadas no diploma 

(FENPROF). Quanto ao representante das associações de estudantes a apreciação é 

globalmente negativa, não porque as coisas corressem mal por causa de A ou B, 

mas porque não podiam ter corrido de outra maneira, tendo em conta os 

pressupostos políticos do diploma e as suas ambiguidades.  

 

4.2. Regulação e pilotagem 

 

Quanto aos processos de regulação e pilotagem é preciso distinguir o papel 

desempenhado pelas direcções-regionais e pelos organismos da administração 

central. 

 

As direcções-regionais 

 

O desenvolvimento de políticas de territorialização da acção administrativa e a 

aceleração dos processos locais de mudança, no domínio da educação, têm vindo a 

conferir um claro protagonismo às direcções regionais, enquanto serviços 

desconcentrados do Ministério da Educação. Este protagonismo é tanto maior, 

quanto se verifica, por um lado, uma ausência de reforço das atribuições e 

competências das autarquias no mesmo domínio, e uma indefinição ou 

desadaptação funcional de muitos dos serviços centrais do próprio Ministério. 

No que se refere ao processo de aplicação do Decreto-Lei 115-A/98, este 

protagonismo não é expressamente reconhecido ou assumido pelos  directores 

regionais  entrevistados, embora ele seja mencionado com ênfase e sentidos 

diferentes (e nem sempre negativos) pelos outros entrevistados. 

Convém assinalar a este propósito que a referência ao “protagonismo” das 

direcções regionais, neste processo, não tem que ver, necessariamente, com 

atitudes ou comportamentos de alargamento de poder formal e informal, ou de 

exorbitância de competências, mas antes com a maior visibilidade, intensidade e 

influência dos técnicos e acções da Direcção Regional junto das escolas, por força 

da concretização dos objectivos e medidas previstas no Decreto-Lei 115-A/98. 

Neste sentido, pode dizer-se que o “protagonismo” resulta não só dos próprios 

constrangimentos processuais e de calendário estabelecidos, mas também do modo 
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como as direcções regionais entenderam a sua missão, no quadro da estratégia 

global definida pelos responsáveis políticos. 

Importa, por isso, identificar sumariamente, nesta síntese sobre a análise efectuada 

às entrevistas, alguns dos elementos que traduzem a forma como as direcções 

regionais exerceram a sua função de regulação e pilotagem do processo, assim 

como, as opiniões que foram expressas pelos diferentes interlocutores. 

De um modo sintético, pode dizer-se que as funções das direcções regionais se 

dividiram por dois domínios: 

- O primeiro domínio, mais formal e inerente ao próprio estatuto e 

competências destes serviços desconcentrados, tem que ver com a 

função de “execução e controlo”. No caso presente, isso traduziu-se na 

necessidade de assegurar que as escolas cumpriam a obrigação de 

executarem uma série de actos administrativos, programados 

sequencialmente e com um calendário bastante apertado, desde a 

realização adequada e atempada dos diversos actos eleitorais, à 

aprovação e homologação dos regulamentos, à constituição de 

agrupamentos, etc.  

Esta situação obrigou a que as direcções regionais se mobilizassem e se 

organizassem internamente, não só para fazerem face às múltiplas 

exigências e complexidade do processo, mas também para gerirem a 

contingência resultante do facto de grande parte das decisões não 

dependerem delas, mas das escolas, dos seus órgãos de gestão e de 

outros “parceiros educativos”  (pais, autarquias, etc.). 

Nas referências que são feitas pelos directores regionais (analisadas no 

capítulo 2) é visível o esforço organizativo que teve de ser  feito, tanto 

mais que estes serviços não foram reforçados de meios humanos e 

financeiros, para a realização destas tarefas, nem foi feita qualquer 

formação específica aos seus quadros. As soluções encontradas vão 

desde a criação de uma “task force” (à semelhança do modelo central), 

ou criação de gabinetes e núcleos específicos, para as tarefas 

administrativas, até ao intenso envolvimento dos próprios directores e 

sub-directores regionais em contactos e reuniões mais “políticas”, com 

câmaras municipais, associações de pais  e responsáveis da gestão das 

escolas. 

A impressão com que se fica é que todo este período a que se reportam 

as entrevistas (ano lectivo de 1998/99 e início do ano lectivo seguinte) 

foi marcado por um forte voluntarismo por parte dos responsáveis e 
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técnicos das direcções regionais envolvidos no processo, tendo em vista 

garantir o “sucesso administrativo” do processo. Este voluntarismo 

traduziu-se, por vezes, num certo pragmatismo na busca de soluções 

expeditas face a problemas que podiam comprometer a continuidade do 

processo. São exemplos destas soluções: a “homologação de princípio” 

dos regulamentos, solução encontrada para evitar que a necessária 

revisão de alguns regulamentos inviabilizasse a continuidade do processo 

eleitoral; a elaboração e aprovação de regulamentos antes da elaboração 

e aprovação do projecto educativo (o que inverte a lógica pedagógica e 

de planeamento em que se inserem estes instrumentos de gestão); o 

“compasso de espera”  na constituição de agrupamentos, perante 

situações em que as propostas da Direcção Regional, encontravam 

“resistências” por parte das escolas e/ou autarquias.      

 

- Um segundo domínio, mais informal e mais ambíguo tem que ver com as 

funções de “apoio e acompanhamento” que as direcções regionais 

assumiram neste contexto da aplicação do Decreto-Lei 115-A/98. 

Atendendo à complexidade dos processos em curso seria necessário 

dispor de um dispositivo qualificado de indução e apoio às escolas, tendo 

em vista as mudanças necessárias à concretização dos princípios de 

autonomia e processos de gestão previstos no “novo regime”.   

A opção utilizada remeteu para duas unidades centrais (“task force” e 

“unidade de acompanhamento”) grande parte dessa missão. Contudo se 

do ponto de vista  administrativo e normativo, a primeira parece ter 

conseguido (apesar dos vários problemas surgidos) satisfazer as 

necessidades mais prementes (segundo a opinião dos directores 

regionais), já a segunda revelou fraca operacionalidade. Esta situação, 

aliada à própria pressão das escolas sobre as direcções regionais,  

estimulou estes serviços a assumirem funções neste domínio de apoio e 

assessoria. Na continuidade, aliás, segundo os directores regionais 

entrevistados, do que seria uma prática / vocação  anterior à aplicação 

do Decreto-Lei 115-A/98. 

 

Como se compreende, a co-existência nas direcções regionais e nas mesmas 

pessoas, destes dois domínios – “execução e controlo” + “apoio e 

acompanhamento” – não deixou de ser fonte de ambiguidades e está na origem 

das imagens divergentes que os entrevistados  por vezes  deram sobre a actuação 

destes serviços. 
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Na verdade, cada um dos dois domínios remete para atribuições e competências 

distintas, exigindo estratégias, tempos, espaços, planos de actuação, qualificações 

técnicas e serviços igualmente diferentes. Contudo,  a sua concentração  numa 

mesma intervenção pode servir para introduzir a alternância entre momentos de 

tensão e distensão nas relações entre as direcções regionais e as escolas, jogando 

igualmente na função simbólica que o “discurso do apoio” pode ter sobre a “prática 

do controlo”.   Independentemente da bondade das intenções dos seus promotores 

e da eficácia dos seus resultados, a combinação /sobreposição de intervenções de 

tipo “apoio”, “assessoria”, “parceria”,  juntamente com intervenções normativas e 

de controlo hierárquico, permite flexibilizar os processos de regulação e adaptá-los 

à diversidade de estratégias de colaboração, resistência ou oposição que os actores 

no terreno vão  desenvolvendo. 

A análise das entrevistas aos directores regionais mostra que estes assumem como 

principal missão dos serviços que dirigem, no quadro da aplicação do Decreto-Lei 

115-A/98, o “apoio  às escolas”, adoptando uma “postura de parceria”, de “não 

directividade”, de “estrutura de retaguarda”. Contudo, como fazem questão 

igualmente de dizer, não abdicam daquilo que entendem ser as suas funções de 

“regulação” e de “verificação técnica de correcção das coisas”.     

Em contrapartida, os representantes das duas federações sindicais criticam aquilo 

que consideram ser uma atitude “de imposição” das direcções regionais (no caso 

dos agrupamentos), de “rigidez” (no caso dos regulamentos), de “desconfiança” em 

relação às escolas, de “criação de obstáculos” à participação dos professores, de 

excesso de zelo administrativo e tendências burocratizantes. Trata-se, como é 

evidente, de uma apreciação genérica sobre o conjunto das direcções regionais que 

não invalida, como os próprios entrevistados referem, que hajam técnicos e 

equipas que tenham atitudes diferentes. 

Quanto ao representante da CONFAP, a apreciação crítica sobre o processo de 

regulação é dirigida sobretudo aos CAE’s, considerados como tendo uma “visão 

mais técnica e administrativa” (supostamente mais rígida) do que as “sedes” das 

direcções regionais. 

Uma explicação para este contraste de imagens, sobre o papel desempenhado 

pelas direcções regionais, reside naturalmente nas diferentes “lógicas de 

interesses” e de “posição” em que se situam os entrevistados, bem como nas 

estratégias de discurso adoptadas para a entrevista, tendo em conta o contexto em 

que era realizada (programa de avaliação externa). 

Contudo, e para lá destas diferenças naturais o contraste pode ser visto à luz da 

duplicidade de funções a que nos referimos atrás.  
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Por um lado, e de um ponto de vista retórico, cada uma das partes em confronto 

privilegia, como objecto de análise um domínio diferente: os directores regionais 

“legitimam” a sua acção referindo-se à sua intervenção no domínio do “apoio e 

acompanhamento”; os representantes sindicais “criticam” as direcções regionais 

referindo-se à sua  intervenção no domínio da “execução e controlo”.  

Por outro lado, para os directores regionais os dois domínios são complementares, 

podendo coexistirem ou alternarem as intervenções de apoio e as de controlo; ao 

passo que para os representantes sindicais as intervenções de apoio das direcções 

regionais são um instrumento de controlo. 

 

 

Os organismos da administração central 

 

A análise dos processos de regulação e pilotagem a partir dos organismos da 

administração central centrou-se sobretudo na acção da “task force” criada com 

elementos dos gabinetes dos dois secretários de estado, na unidade de 

acompanhamento e no “Forum – RAAG” que funcionou na Internet. 

As principais referências a este nível da administração são feitas pelos directores 

regionais, já que os dirigentes associativos entrevistados são relativamente parcos 

nas considerações que fazem sobre aqueles organismos.  

No que respeita à “task force” a sua intervenção fez-se sentir sobretudo como 

estrutura de coordenação e de uniformização das políticas e acções das direcções 

regionais. Como é próprio deste tipo de estruturas organizativas, a “task force” 

constituiu uma organização temporária, destinada a flexibilizar os circuitos de 

decisão,  optimizar os tempos de resposta e coordenar as acções tendo em vista 

orientar e apoiar  as direcções regionais. 

De um modo unânime a opinião dos directores regionais foi bastante favorável à 

actuação da “task force”, em termos de acessibilidade, rapidez e eficácia de 

resposta. A sua intervenção fazia-se, quer directamente com os directores 

regionais, quer com os técnicos, que, nas direcções regionais, tinham a seu cargo a 

condução do processo. Para além da função de consulta e “perícia” técnica a “task 

force” desempenhou, igualmente, um papel importante no processo de tomada de 

decisão, principalmente na preparação técnica de apoio à decisão política, fazendo 

muitas vezes, neste caso, a mediação entre as direcções regionais e o secretário de 

estado respectivo. 

Dos vários domínios  de intervenção da “task force” dois ressaltam como mais 

significativos da sua função estruturante no processo de aplicação do Decreto-Lei 

 57



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - A /98 de 4 de Maio 

Relatório Sectorial 1  
 
 

                                                          

115-A/98: o controlo do processo de elaboração e homologação dos Regulamentos 

Internos; a produção normativa “indirecta”  de “regulamentação” do regime de 

autonomia e gestão, através das respostas que enviava para o “FORUM-RAAG” da 

internet.     

No primeiro caso, a intervenção da “task force” fez-se, principalmente, através dos 

seguintes meios: elaboração de uma grelha-tipo de suporte à  apreciação dos 

regulamentos;  elaboração e difusão, em documento papel e na internet, de “um 

modelo” de regulamento; “assessoria jurídica” aos técnicos das direcções regionais, 

para resolução de dúvidas mais complexas surgidas na análise dos regulamentos.  

Embora a divulgação de um “modelo” de regulamento, mesmo que não vinculativo, 

pudesse ser interpretada como uma tentativa de redução da capacidade de 

iniciativa e poder de decisão das escolas, o que é certo é que ele parece ter 

correspondido a uma necessidade de abrandar a ansiedade de muitas equipas de 

professores e assembleias de escolas, na sua preocupação de “darem boa conta” do 

trabalho que lhes era exigido. Contudo, para lá desta utilidade imediata - “cá está o 

regulamento!”2 – é evidente que o texto difundido teve, em muitos casos,  um 

efeito normalizador, assinalado, aliás, pelos dirigentes das duas federações 

sindicais.  

No segundo caso, a “task force” era responsável pelo controlo das respostas que 

eram dadas no FORUM-RAAG. Estamos, neste caso, perante aquilo que se pode 

chamar de “uma regulação pela internet”, uma vez que, em muitos casos, as 

respostas serviam, não só para interpretar e esclarecer normativos existentes, mas 

também produziam orientações e decisões que não estavam previstas nesses 

mesmos normativos. Esta intervenção deu lugar, inicialmente, a alguns 

“desencontros” com as direcções regionais que, por vezes, davam respostas 

diferentes às escolas, ou porque tinham uma interpretação distinta, ou porque não 

tinham tido conhecimento antecipado da informação dada na internet.  

Posteriormente, os mecanismos de circulação interna da informação foram 

aperfeiçoados, havendo segundo os responsáveis pelas direcções regionais uma 

melhoria da sua eficácia. Como diz um directores regionais3: “O processo, mesmo 

que possa ser discutível em alguns aspectos, nomeadamente se representa, ou 

não, uma intervenção excessiva a nível central, ele era, contudo, bastante dinâmico 

e de rápida articulação”. 

Quanto à “unidade de acompanhamento” , como vimos, a sua inoperância logística 

impediu que assumisse as funções de regulação e pilotagem, inicialmente previstas. 

 
2 Na expressão do presidente da CONFAP, ao dar conta da satisfação de muitos membros das associações de pais 
quando receberam um boletim com o texto que tinha sido difundido pela internet.  
3 Entrevista ao Director Regional de Educação do Centro. 
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A justificação que os directores regionais dão para este facto tem que ver, 

fundamentalmente, com o seu número excessivo de elementos. Contudo, outras 

interpretações são possíveis no contexto da análise conjunta das várias 

modalidades de regulação que foram descritas neste ponto do relatório. Por um 

lado, o “voluntarismo” das direcções regionais e a “agilidade” da “task force” 

parecem ter dispensado a necessidade de uma estrutura de concertação 

interdepartamental como era a “unidade de acompanhamento”. Por outro lado, a 

importância que as direcções regionais ganharam na condução deste processo (o 

que levou a privilegiar o “conselho restrito de directores regionais” como instância 

de concertação), bem como a necessidade de cumprir um calendário apertado, não 

só reduziram a influência das direcções gerais, como, em caso de problemas, 

aconselhavam a optar por contactos bilaterais. 

  

4.3. O processo 

 

A terceira dimensão de análise sobre que incide esta “síntese e conclusões” do 

relatório está relacionada com as “dificuldades e críticas” identificadas pelos 

entrevistados no processo de aplicação do Decreto-Lei 115-A/98. 

De entre as várias actividades desenvolvidas ao longo do processo, há três que 

adquirem um significado especial, no quadro das referências que foram feitas, nas 

entrevistas, a aspectos críticos ou particularmente complexos da aplicação do novo 

regime de gestão: a elaboração e homologação dos Regulamentos Internos; a 

constituição dos agrupamentos; o futuro desenvolvimento de contratos de 

autonomia. 

 

Regulamentos Internos 

 

O processo de elaboração dos primeiros Regulamentos Internos constituía, à 

partida, um dos “momentos críticos” do processo, pela incidência que tinha no 

desenrolar do calendário eleitoral e constituição dos órgãos previstos no novo 

regime de gestão. Mas, a acrescentar a este facto, verificou-se que as suas 

finalidades e características, inicialmente previstas na legislação, foram 

desvirtuadas, tendo sido transformado num documento muito mais amplo e 

complexo, o que veio aumentar as dificuldades inerentes à sua elaboração, análise 

e homologação. 

Na verdade,  convém recordar  que, de acordo com o Decreto-Lei nº 115-A/98 (nos 

seus artigos 5º-3 a) e 6º), o primeiro regulamento interno se destinava unicamente 
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a  assegurar a instalação dos órgãos de administração e gestão, de acordo com o 

novo regime. Este facto obrigava a assembleia constituinte a deliberar, 

exclusivamente, sobre um conjunto preciso de matérias, necessárias à configuração 

dos órgãos e à realização do processo eleitoral, no quadro das novas competências 

resultantes do reforço da autonomia das escolas. Finalmente, nos termos do artigo 

7º do mesmo decreto, este primeiro regulamento elaborado pela assembleia 

constituinte deveria, no ano lectivo seguinte, ser objecto de análise pela  

assembleia de escola, para verificar “da conformidade do mesmo com o respectivo 

projecto educativo” (o que pressupunha que entretanto este tivesse sido feito), 

podendo ser  introduzidas as alterações julgadas convenientes. 

Apesar de o articulado legal não oferecer dúvidas quanto ao sentido e 

intencionalidade do primeiro regulamento interno, verificou-se que a administração, 

aos seus diferentes níveis, e as próprias escolas fizeram uma interpretação muito 

mais abrangente, tomando como referência a definição que era dada no artigo 3º 

do “Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”, anexo ao decreto, onde o 

“regulamento interno” era entendido como «o documento que define o regime de 

funcionamento da escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, 

das estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os 

direitos e deveres dos membros da comunidade escolar;». 

Embora se possa duvidar da utilidade de um tal documento e recear da sua 

perversidade burocrática, neste artigo, o  regulamento é apresentado como um dos 

“instrumentos do processo de autonomia das escolas”, a seguir ao “projecto 

educativo”. Esta “hierarquia” de instrumentos pressupõe a subordinação do 

regulamento ao projecto, o que é, aliás, coerente com os conceitos e práticas de 

execução que lhes estão subjacentes. Por isso tudo (e de acordo com o artigo 7º do 

Decreto-Lei 115-A/98, já citado) o entendimento normal é que a elaboração de um 

regulamento adequado a esta definição exigiria um estádio de adiantamento do 

processo, incompatível com a fase de instalação em que deveria ser feito o primeiro 

regulamento interno. Quando muito, a definição que era dada poderia servir de 

padrão à eventual revisão do regulamento, no ano lectivo seguinte, desde que 

previamente tivesse sido elaborado o respectivo projecto educativo.      

Curiosamente (ou talvez não), este anacronismo, conceptual e processual, não foi 

referido por qualquer dos entrevistados (nem das direcções regionais, nem das 

associações sindicais, de pais e de estudantes), apesar dos efeitos perversos e das 

consequências profundamente negativas que teve. Pode-se mesmo dizer que a 

“task force” (através do “modelo” que difundiu), bem como as direcções regionais 

(através da grelha de análise que utilizaram e dispositivo que montaram) 
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reforçaram esta ideia, para não falar  das informações e “apoios” que os diversos 

técnicos envolvidos certamente facultaram sobre o assunto e, já agora, o “apetite 

regulamentador” de muitas escolas.  

Contudo, são visíveis nas entrevistas as consequências desta interpretação: a 

“enormidade” de muitos regulamentos; a ansiedade e o enorme dispêndio de 

tempo e de energias das comissões e assembleias para perceberem o que tinham 

de fazer e executarem as tarefas previstas (afastando-os muitas vezes de 

actividades muito mais essenciais e interessantes); o complexo dispositivo que as 

direcções regionais tiveram de montar para “analisarem a conformidade” dos 

regulamentos em tempo oportuno; a intensa mobilização e desgaste de energias 

que esta tarefa exigiu aos técnicos dessas direcções regionais; os desvios 

“burocráticos” e “centralizadores” que ocorreram no processo de análise  e 

homologação dos regulamentos; e, até, o recurso a expedientes administrativos do 

tipo “homologação de princípio” para que o processo de mudança dos órgãos de 

gestão não ficasse paralisado. 

 

Os agrupamentos 

 

Outro dos momentos críticos identificados nas entrevistas (até pelo número de 

referências que foram feitas) está relacionado com o processo de constituição dos 

agrupamentos. Também aqui o processo  conheceu dificuldades acrescidas.  

Na origem dessas dificuldades encontram-se vários factores que vão da 

ambiguidade  do conceito e das contradições dos processos, até à diversidade e 

especificidade das “micro-políticas” locais. 

Embora não seja este relatório o lugar mais indicado para desenvolver este 

assunto, é importante referir que a proposta de constituição dos agrupamentos 

sempre oscilou entre uma  lógica de “dinamismo associativo local” e uma lógica de 

“reordenamento da rede escolar”. Estas lógicas não só se mostraram dificilmente 

compatíveis do ponto de vista dos princípios, mas estiveram na origem de 

estratégias de acção divergentes, dificultando as negociações, frustrando 

expectativas e criando zonas de ambiguidade e conflito.  

Nos casos em que havia afinidades ou concordância entre as propostas das 

direcções regionais e as iniciativas locais, a “negociação” decorria sem problemas e 

a constituição dos agrupamentos constituía um momento forte de integração dos 

diferentes estabelecimentos de ensino. 

Se não havia iniciativas locais, o trabalho dos técnicos das direcções regionais era 

sobretudo de persuasão, tentando convencer as escolas e as câmaras municipais da 
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bondade e racionalidade das suas propostas, bem como das vantagens que 

resultariam da sua aplicação, para os alunos e escolas no seu conjunto. 

Finalmente, no caso de existirem divergências entre as propostas das direcções 

regionais e as iniciativas locais, ou,  não existindo iniciativas locais, se havia 

“resistência” de alguma  escola na sua integração, o processo podia conhecer 

alguma conflitualidade. 

As principais zonas de conflitualidade diziam respeito quer ao desenho da rede 

(estabelecimentos de ensino que eram integrados no mesmo agrupamento), quer à 

“tipologia” de agrupamento (horizontal ou vertical), quer à própria existência de um 

qualquer agrupamento, fosse qual fosse o desenho ou tipologia. 

A opção entre “agrupamento horizontal” (só escolas do 1º ciclo e jardins de 

infância)  e “agrupamento vertical” (jardins de infância e escolas dos três ciclos do 

ensino básico) constituiu uma das questões mais controversas.   

Nas entrevistas realizadas, os directores regionais (tendo em conta que em 

Dezembro de 1999 ainda se estava na fase inicial do processo, pois a sua conclusão 

era prevista durante o ano lectivo de 1999/2000) exprimem uma posição bastante 

cautelosa e pragmática sobre esta matéria. Embora defendam as vantagens dos 

“agrupamentos verticais”  e considerem que “tendencialmente” essa deva ser a 

solução de médio e longo prazo, os directores regionais não se mostraram 

inflexíveis em relação a esta tipologia e afirmam que fizeram depender as soluções 

concretas das condições específicas do terreno. 

Quanto ao representante da CONFAP não existe uma posição de princípio sobre 

qual a melhor tipologia, embora reconheça que  os agrupamentos em geral são a 

“galinha dos ovos de ouro do '115'” e considere os agrupamentos verticais como os 

que oferecem mais vantagens do ponto de vista dos recursos. Contudo, na sua 

opinião, deverão ser as comunidades a escolher.   

No caso da FNE,  existe uma concordância “teórica” quanto às vantagens do 

agrupamento vertical que é apontado pelo entrevistado como “a solução para que 

se deve caminhar”, embora reconheça que há condicionalismos locais (geográficos, 

culturais, etc.) que possam aconselhar a adopção da tipologia horizontal. Neste 

sentido, apesar de considerar que é a Direcção Regional quem tem legitimidade 

legal para determinar o tipo de agrupamento, considera que era importante que as 

escolas tivessem uma maior intervenção na sua identificação e constituição e que 

“não fosse uma imposição da administração”.  

Finalmente, a posição expressa pelo responsável da  FENPROF é favorável à própria 

existência dos agrupamentos - “uma solução de futuro” - considerando que “devem 

ser verticais onde for a melhor solução e nalguns casos é inevitável que o seja, e 

devem ser horizontais quando  essa for a melhor solução”. Contudo, na opinião do 
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entrevistado, deve ser garantida a auscultação e participação dos professores, pois 

quando assim é (e com base nas experiências existentes) estes agrupamentos 

funcionam melhor do que os que são impostos. 

Quanto à posição das autarquias, tal como foi transmitida pelos diversos 

entrevistados, tem oscilado entre a pronta adesão, expressa, inclusive, pela 

liderança que assumiram na definição dos agrupamentos, até uma atitude de 

reserva ou oposição global, pela indefinição reinante no  processo de transferência 

de competências da administração central para as autarquias. Entre uma e outra 

posição, a maior parte das autarquias adoptou uma atitude colaborante e reactiva, 

em função quer dos argumentos e capacidade persuasiva das direcções regionais, 

ou das estratégias locais dos professores e das afinidades político-corporativas que 

existiam entre grupos de interesses nas escolas e o poder político municipal.  

Em síntese, pode dizer-se que as notas dominantes que ressaltam das entrevistas, 

em relação aos agrupamentos são as seguintes: existência de um aparente 

consenso quanto às vantagens dos agrupamentos e suas tipologias (mesmo com  

algumas variantes que foram registadas); uma indefinição global sobre os critérios 

a adoptar na sua aplicação;  uma disponibilidade táctica, por parte da 

administração regional e poder local, para adoptarem soluções flexíveis e 

casuísticas  em função das conjunturas específicas e do jogo de interesses local. 

Esta situação fez com que a aplicação desta medida, prevista no Decreto-Lei 115-

A/98, se revestisse de um carácter político evidente (no sentido lato do termo). Os 

directores regionais assumiram numa fase inicial, a condução do processo, em 

particular junto das autarquias, promovendo reuniões, encontros bilaterais, sessões 

de esclarecimento que permitissem cativar os autarcas e torná-los seus aliados. 

Este jogo de “sedução”, apesar de algumas dificuldades pontuais, parece ter tido 

bons resultados, o que levou muitos directores regionais a invocarem, 

sistematicamente, como indicadores de sucesso da sua acção, neste domínio, o 

número de concelhos que “estavam fechados” (isto é, com todos os jardins de 

infância ou escolas do 1º ciclo, com menos de 300 alunos, integradas em 

agrupamentos), ou em vias disso. 

Mas não foram só as autarquias que foram objecto de uma campanha inicial de 

aliciamento. As próprias escolas (através das suas direcções) e as associações de 

pais foram igualmente envolvidas, através de sessões de esclarecimento iniciais, 

onde era utilizada uma pedagogia dos “bons exemplos”, utilizando sobretudo os 

casos bem sucedidos de escolas que já tinham iniciado o processo de agrupamento 

mais cedo, mesmo antes da entrada em vigor do novo regime de gestão (no 

quadro do “despacho 27”).   
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Contudo, a partir da análise das entrevistas, é possível dizer que não foi das 

câmaras que vieram os maiores obstáculos. As situações mais delicadas vieram da 

“resistência” ou “incompreensão” de algumas escolas e traduziam-se através de 

várias manifestações: receio de professores do 1º ciclo de serem absorvidos pelas 

escolas e professores do 2ºe 3º ciclos, nos agrupamentos verticais; receio das 

escolas e dos professores do 2º e 3º ciclos de perderem privilégios e recursos pela 

necessidade de terem de os partilhar com outras escolas do 1º ciclo, mais 

desmunidas; receio de educadores de infância e professores do 1º ciclo pelos riscos 

de assumirem responsabilidades administrativas, no caso dos agrupamentos 

horizontais; incompatibilidades locais entre professores e escolas que não queriam 

integrar o mesmo agrupamento; afinidades de projecto e acção pedagógica entre 

escolas que eram colocadas pela Direcção Regional em agrupamentos diferentes; 

etc.. 

Foi nestas situações que se verificaram as maiores diferenças na condução política 

e nas medidas tomadas, não só entre as direcções regionais mas, também, no 

interior das direcções regionais, em função dos CAE’s, ou técnicos que conduziam o 

processo.  

De um modo geral a estratégia da Direcção Regional baseava-se numa postura de 

diálogo e concertação procurando demover as escolas (ou grupos de professores) 

da sua “resistência” ou “propostas”, procurando apoio na autarquia e, 

eventualmente, junto de “grupos de interesses” opostos. Por vezes, recorria-se a 

soluções apresentadas como temporárias (“o namoro” a que se refere o director 

regional do Algarve), com o fim de criar um tempo de convivência entre as escolas 

que servisse para afastar “fantasmas” existentes, ou “arrefecer” oposições 

cristalizadas, tendo em vista evoluir para uma aceitação definitiva da solução 

proposta. Outras vezes, ia-se adiando a solução final, à espera de uma 

recomposição das forças em presença e de uma posição mais favorável às 

propostas da Direcção Regional. Em outras ocasiões, e em função das 

características, muitas vezes pessoais, dos diferentes interlocutores (dos 

organismos da administração regional e das escolas) recorria-se a processos mais 

impositivos que são, aliás, várias vezes referidos pelos entrevistados das 

federações sindicais e mesmo da confederação de pais. Finalmente, noutros casos 

(numa fase inicial do processo) a Direcção Regional viu-se coagida a aceitar 

propostas com que não concordava, na expectativa de, no momento oportuno, 

proceder a alterações mais consentâneas com a sua proposta inicial. 

De um modo geral pode dizer-se que, por um lado, a constituição dos 

agrupamentos serviu, não só, para as direcções regionais exercerem uma 

“pedagogia de influência”, junto das autarquias (visando a sua adesão aos 
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objectivos do novo regime de gestão escolar), mas também para reforçarem a sua 

capacidade estratégica na complexa “micro-política” local. Por outro lado, foi 

igualmente um momento importante para os vários sectores em presença (escolas, 

autarquias e administração regional) “medirem forças”, no contexto de um 

processo de negociação que, de certo modo, antecipa o que se irá passar com os 

“contratos de autonomia” quando, e se, eles vierem a realizar-se. 

 

 

Os “contratos de autonomia”  

 

Apesar de se tratar de uma medida que ainda não tinha entrado em vigor no 

momento em que se realizaram as entrevistas, o Decreto-Lei definia algumas 

orientações gerais sobre os “contratos de autonomia”, a sua regulamentação era 

anunciada para breve e o seu conteúdo estava já em discussão no seio da “task 

force” e do “conselho restrito de directores regionais”.  

Até aqui, todo o esforço, da administração e das escolas, esteve concentrado no 

complexo processo de mudança dos órgãos de gestão e no reordenamento da rede 

escolar, sem que, até ao momento (e para lá destas mudanças formais) fossem 

visíveis os resultados “palpáveis” das novas competências e recursos previstos no  

“novo regime de autonomia”. 

Neste sentido, importava saber (até pelo efeito prospectivo que induzia no discurso 

dos entrevistados) qual a opinião que tinham  sobre os “contratos de autonomia” 

no contexto da aplicação do Decreto-Lei 115-A/98. 

As opiniões dos responsáveis das duas federações sindicais têm em comum o facto 

de não demonstrarem muito entusiasmo em relação a esta modalidade de reforço 

da autonomia das escolas, tendo em conta o perigo de agravarem as 

desigualdades,  embora manifestem posições diferentes quanto às suas eventuais 

consequências.  

Para o responsável da FENPROF, a situação ainda é de “ver para crer”. As 

indefinições ainda são muitas, mas, de qualquer modo, considera que os contratos 

podem servir para desresponsabilizarem o Estado das suas obrigações,  na medida 

em que faz depender a qualidade do serviço público,  da capacidade de iniciativa 

das escolas ou dos apoios que elas granjearem. Além disso, a possibilidade de 

haver escolas que realizam contratos (e por essa via têm mais recursos) e outras 

que não os realizam, pode contribuir para agravar as desigualdades entre as 

escolas, não servindo para pôr em prática uma discriminação positiva que favoreça 

as escolas em piores condições e com mais dificuldades. 
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Para o responsável da FNE, e em síntese, os contratos só deverão ser realizados em 

relação a projectos e recursos que estão para lá do que é necessário que todas as 

escolas tenham e façam, para cumprirem as funções a que estão obrigadas no 

quadro da legislação geral. Isto significa que os contratos não podem servir para 

resolver, à custa da iniciativa das escolas,  problemas que resultam da insuficiência 

ou deficiência dos apoios do Estado, em relação àquilo que todas as escolas, seja 

qual for a sua situação, projectos ou espírito de iniciativa devem ter. Os contratos 

só se justificam para aquilo que as escolas querem fazer a mais ou querem fazer 

diferente. 

Para o representante da FNAES (estudantes) a questão dos contratos só se deve 

pôr quando estiverem satisfeitas as necessidades fundamentais das escolas, 

nomeadamente ao nível de “recursos”, “novas tecnologias” e “parque escolar”.  

Primeiro o Ministério da Educação deveria resolver estas questões e só depois disso 

é que as escolas saberiam com que poderiam contar para desenvolverem e 

contratualizarem os seus projectos. 

Mais optimista parece estar o representante da CONFAP  para quem os contratos 

são uma boa medida que “vai permitir que as escolas que têm força e 

personalidade avancem mais depressa do que as outras”.  Contudo para além das 

vantagens que o entrevistado antevê, enquanto modo de estimular e premiar as 

escolas que querem ir mais longe, existe o perigo de uma excessiva diferenciação 

que ponha em causa o equilíbrio entre as escolas e que contribua para que as 

escolas que estão mal fiquem piores. 

Finalmente por parte dos directores regionais as perspectivas ainda que mais 

animadoras não deixam de ser igualmente cautelosas e ainda muito sob o signo do 

desconhecido. Todos acham que a realização dos contratos pode ser um momento 

importante da evolução do processo (“a cúpula do edifício”, como lhe chama o 

director regional de educação de Lisboa) e que é inevitável que seja um processo 

gradual e diferenciado entre as escolas (uma fazem, outras não, conforme as 

condições e os projectos). Contudo ainda são formuladas muitas dúvidas sobre o 

processo e os meios de realizar. As principais dificuldades apontadas relacionam-se 

com a necessidade de as direcções regionais terem meios humanos e 

disponibilidades de recursos para negociarem os contratos com as escolas, bem 

como saber se as câmaras municipais têm capacidade (e vontade) para se 

associarem ao processo.  

 

Esta diversidade de opiniões e as várias reservas que foram levantadas faz antever 

que os contratos de autonomia, quando vierem a ser regulamentados e postos em 

prática, se tornem num novo momento crítico, com tudo o que isso significa de 
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potencialidade de evolução se a “crise” for resolvida, ou de  retrocesso e retracção 

se as posições e as desconfianças existentes se enquistarem.  

De qualquer modo eles poderão constituir a primeira ocasião em que as escolas são 

confrontadas com a possibilidade de adquirirem vantagens tangíveis com o 

processo de aplicação do “novo regime de autonomia e gestão”, já que até aqui foi 

mais centrado na gestão (e nos aspectos formais das mudanças em curso) do que 

na autonomia. 

 


