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O PAC constitui um dos instrumentos de informação da Câmara Municipal de 

Almada, no domínio educativo. 

Nesse sentido é importante reflectirmos sobre a problemática da autarquia na 

educação, nomeadamente na relação que estabelece com as escolas. Esta intervenção 

decorre por um lado, das competências formais que são atribuídas pela legislação 

portuguesa e por outro pelas iniciativas que as autarquias promovem, 

independentemente das competências que lhes são atribuídas. 

Consideramos por isso pertinente reflectir sobre a existência de um projecto 

educativo local, na medida em que este dá importância e coerência, às actividades que 

as autarquias desenvolvem. 

Assim sendo, iremos apresentar de forma breve, os aspectos essenciais 

relativamente  às competências atribuídas às autarquias e à emergência dos projectos 

educativos locais. 

  

1. As competências das autarquias 

 

O poder das autarquias variou muito ao longo da história, tendo passado por 

momentos de maior ou menor descentralização.  

Tomando como referência o período que se seguiu ao 25 de Abril, verificamos 

que depois de homologada a 1ª Constituição de República em 1976, se ensaiam as 

primeiras grandes inovações do poder autárquico, principalmente a nível da 

administração local.  

Anos mais tarde, a Lei nº1/79 das Finanças Locais contribuiu bastante para a 

autonomia na realização e aprovação dos planos de actividades e respectivos 

orçamentos. A referida lei, confere às autarquias o direito de dar prioridade às 

necessidades que considerarem mais prementes para o território.  

A década de 80 é marcada pelo registo de alterações legislativas significativas, 

no que se refere, à transferência de competências do poder central para as autarquias. 

Mas, no caso específico da educação, as responsabilidades foram transferidas 

gradualmente.  

No ano de 1984, o Decreto-Lei nº 77/84 de 8 de Março atribui às autarquias, 

competências na área da construção e equipamentos de estabelecimentos de ensino da 

rede pública, de ensino pré-escolar e ensino básico. O mesmo Decreto-lei fixa ainda a 
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transferência das competências no apoio às actividades complementares de acção 

educativa do ensino básico, nomeadamente no que se refere à acção social escolar, 

ocupação dos tempos livres de jovens em idade escolar e também na criação das 

estruturas necessárias à educação de adultos. No mesmo mês surge o Decreto-lei 

nº100/84, de 29 de Março que legisla as competências das autarquias locais e dos seus 

órgãos, no que respeita aos interesses próprios das populações locais, nos vários 

domínios.  

Constituindo o poder local um domínio comum a todos os países da União 

Europeia, no ano seguinte, 1985, a Carta Europeia da Autonomia Local, aprovada pelo 

conselho da Europa, refere-se ao direito dos cidadãos em participar na gestão dos 

assuntos públicos, enquanto princípios democráticos comuns a todos os estados 

membros do Conselho da Europa, considerando ainda que é a nível local que este 

direito pode ser directamente exercido. 

Contudo, a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 1986, 

constituiu, sem dúvida, o alicerce mais importante nas últimas décadas, para a reforma, 

o desenvolvimento e a consistência da educação em Portugal, assim como a 

descentralização de competências do Ministério da Educação, para as autarquias e 

estabelecimentos de ensino.  

 

“Os municípios são pessoas colectivas públicas, dotadas de poderes públicos e 

de legitimidade democrática para o seu exercício, e que visam a satisfação de certas 

necessidades públicas – as suas atribuições. A educação é, naturalmente, uma dessas 

atribuições, já que constitui o motor e a evidência do desenvolvimento social e humano 

que os municípios têm que promover.” 

(João PINHAL, 2005, pag.45) 

 

A década de 90 caracterizou-se por um período de definição das orientações 

políticas educativas autárquicas. Nesta altura os municípios apostaram claramente na 

melhoria das condições físicas, logísticas e humanas enquanto suporte, do 

desenvolvimento de uma política educativa local. 

 

“Mas é evidente que as autarquias, todas as autarquias, fazem hoje bastante 

mais do que a lei claramente determina (…) tenho dito, a título de brincadeira, que 

parece quase que as autarquias portuguesas são no sistema educativo, um misto de 
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empreiteiro, de operador de transportes colectivos, de centro de apoio social, uma 

espécie de tesouraria (…). 

 (MATOS, 1996, pag:63, cit. em ALMEIDA, 2004) 

 

Os municípios incluem obrigatoriamente as Cartas Educativas nos Planos 

Directores Municipais, no entanto, apenas em 2003, foi concretizada a sua 

regulamentação através do Decreto-lei nº7/2003, de 15 de Janeiro. As autarquias 

herdaram do estado um parque escolar envelhecido e desactualizado. Razão pela qual, 

os municípios nas últimas décadas, têm vindo a incluir nos planos directores 

municipais, a construção e recuperação do parque escolar, excedendo em muito as 

competências que lhes foram atribuídas. 

Segundo estudos de investigação realizados nos municípios portugueses, 

nomeadamente “Os municípios e a provisão pública da educação” por João PINHAL, 

entre 1991 e 1997 (pag.49), podemos constatar que parte das autarquias reservaram no 

seu plano orçamental, uma verba destinada a despesas com a educação!  

Parte dessas verbas são obrigatórias, outras são cabimentadas para além das 

competências das autarquias. O volume das verbas contempladas é o reflexo da 

intervenção do poder local na educação. 

A descentralização de poderes, tem constituído um meio para as autarquias 

alargarem as suas competências, não só às necessidades do foro local (como já ficou 

referido atrás), mas também ao incentivo das populações, a causas de interesse mundial.  

Citamos como exemplos, a adesão de vários municípios portugueses, à 

organização das cidades sustentáveis e das cidades educadoras.  

As autarquias ao valorizarem este tipo de iniciativas, promovem o 

enriquecimento da população a nível educacional e cultural. Colaboram com a 

população, na aquisição de valores e competências concretizáveis na melhoria da 

qualidade de vida, do ponto de vista da saúde, do ambiente e da justiça social. Estas 

iniciativas são constituídas como prioridades nas políticas autárquicas, através dos 

projectos educativos locais. Estabelecem parcerias com as escolas e outras instituições 

de carácter social, cultural e educativo. Procuram estratégias conjuntas de forma a 

incluírem nos projectos educativos de escola, actividades de desenvolvimento onde se 

encontram incluídos estes temas. O poder local reconhece deste modo, a importância da 

educação no desenvolvimento do seu território. 
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Concluindo, a intervenção das autarquias, depois do 25 de Abril foi pautada pela 

aquisição de responsabilidades, resultado da descentralização de competências da 

administração central para o poder local. Esta transferência de competências fez-se de 

forma progressiva, razão que justificou em parte, a prática corrente de muitas autarquias 

em “lavrarem” o terreno (ainda) não legal. As autarquias, prevendo a atribuição futura 

de novas funções, antecipam-se na intervenção da organização do desenvolvimento 

educativo local, extravasando muitas vezes as suas competências legais.  

Este movimento, comum a tantas autarquias portuguesas, ficou registado na 

construção de equipamentos, apetrechamento de escolas e beneficiação do parque 

escolar do 2º e 3º ciclo (competências recentemente atribuídas às autarquias), no 

desenvolvimento de projectos próprios e apoio a projectos sócio educativos promovidos 

pelas escolas. 

Em síntese identificámos três ideias que passamos a explicitar: 

- As competências formais têm vindo a aumentar progressivamente; 

- Para além das competências legais, as autarquias desenvolvem actividades que 

têm impacto, no domínio da política educativa local; 

- A diversidade das actividades, nem sempre configuram a existência de um 

projecto educativo local. 

 

Autonomia das escolas  

A construção das políticas educativas locais dependem também de outras 

entidades educativas locais e da organização concertada, dessas mesmas instituições. 

Neste contexto as escolas constituem uma pedra fundamental, no sistema 

educativo do território. O novo regime de autonomia de escolas, devido às 

características da sua  dimensão social e política veio  realçar ainda mais, a importância 

destas valências no desenvolvimento da educação local.  

João BARROSO no seu livro “Políticas Educativas e Organização Escolar” 

refere o seguinte: 

 

“A autonomia é um campo de forças, onde se confrontam e equilibram 

diferentes detentores de influência (externa e interna) dos quais se destacam: o 

governo, a administração, os professores, os alunos, os pais e outros membros da 

sociedade local” 

(João BARROSO, 2005, pag:109) 
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Sobre este assunto, Sousa FERNANDES destaca a necessidade de cooperação 

entre os vários parceiros locais : 

 

“…a crescente cooperação entre municípios e escolas de diferentes níveis de 

ensino, surge da necessidade de envolvimento conjunto em projectos e acções de 

sensibilização dos alunos para as potencialidades, recursos e carências locais…Esta 

cooperação resulta de uma aproximação mútua perante problemas conjuntamente 

sentidos e da percepção de que existem possibilidades locais de abordagem que 

nenhuma fórmula administrativa pode suprir.” 

(Sousa, FERNANDES, 1995, pag:118) 

 

Mas a autonomia de escolas, tem um percurso longo, no quadro da 

descentralização de poderes. 

Em finais dos anos 80, paralelamente à transferência de competências do 

Ministério da Educação para as autarquias surge o novo regime de autonomia das 

escolas. 

   O Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro, é o primeiro documento orientador 

da autonomia das escolas, reorganizando-as uniformemente, em coerência com os 

interesses nacionais. O referido Decreto-lei abrange apenas as escolas do 2º e 3º ciclo do 

ensino básico e do ensino secundário.  

Durante este período de ensaio da autonomia das escolas, verifica-se o proliferar 

de projectos pedagógicos, solicitando sobretudo os recursos educativos territoriais.  

Existe por parte do professor, a necessidade de “descentralizar” a sua 

intervenção pedagógica. O meio exterior à sala de aula e à escola, são um forte 

incentivo às aprendizagens dos alunos, estejam dentro dos domínios curriculares ou 

mesmo noutra dimensão (valores, tradições, etc.), ainda que educativa.  

Surge depois o Decreto-Lei nº172/91, de 10 de Maio, abrangendo o modelo de 

autonomia das escolas, a todos os níveis de educação e ensino. As escolas, 

decididamente, abrem as portas à comunidade, procurando um maior envolvimento com 

as famílias e outros actores exteriores à escola, no sentido de complementarem e 

enriquecerem as actividades educativas.  

O novo regime de autonomia das escolas tem como objectivo, desenvolver 

estratégias conjuntas de agrupamento e autonomia das escolas, numa lógica de 
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territorialização, ordenamento e regulação das políticas educativas (MARTINS, LEITE, 

NAVE, 2006, pag:177).  

Segundo o Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, que visa “favorecer 

decisivamente a dimensão local das políticas educativas e a partilha de 

responsabilidades” o Ministério da Educação, com base nas características da 

comunidade, e reforçando os interesses territoriais, pretende articular escolas, autarquias 

e outros parceiros locais, numa relação de cooperação e coordenação, no sentido da 

convergência das políticas educativas. 

Também a Comissão Internacional sobre Educação para o séc. XXI, incentiva à 

partilha na tomada de decisões, entre os diferentes membros das comunidades locais, 

envolvidas no processo educativo. 

Em “Autonomia e gestão das escolas”, Alberto ALMEIDA cita Delors, no 

seguinte texto: 

 

“Cada escola deve (re)construir num processo criativo a partir das suas 

práticas, o seu percurso, o seu próprio projecto de desenvolvimento(…) trata-se de um 

processo que é gradual e implica uma aprendizagem constante, em equipa, já que 

envolve uma alteração das relações de poder entre os diferentes membros da 

comunidade. Não se trata de gerar consensos (…) mas o de negociar e partilhar a 

tomada de decisões.”  

(DELORS, 1996, pag:148, cit. em ALMEIDA, 2004) 

 

Actualmente existe algum pragmatismo sobre a autonomia e gestão das escolas 

no que diz respeito à participação dos diferentes membros da comunidade bem como a 

constituição de lideranças fortes nas escolas. Na realidade estes dois factores divergem 

em parte da filosofia que esteve subjacente à constituição da autonomia de escolas.  

No primeiro caso, segundo parecer emitido pelo professor João BARROSO 

sobre gestão das escolas, a participação das famílias tem vindo a ser deficitária 

(informação consultada online em http://psitadeo.blogspot.com/2008/01/19). Este facto 

verifica-se não só em Portugal como noutros países da Europa onde a legislação oferece 

condições a uma maior intervenção dos pais na gestão das escolas.  

No segundo caso, o Ministério da Educação manifesta, no recente Decreto-lei 

nº75/2008, uma maior preocupação pela liderança (forte) das escolas na pessoa de um 

director, em detrimento dos resultados que daí possam advir.  
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João BARROSO, no parecer atrás referido assinala o seguinte: 

 

 “Aliás, hoje em dia, aferir da qualidade das lideranças pela sua “força” e fazê-

la depender exclusivamente do exercício da responsabilidade individual de um “chefe” 

(seja qual for a designação que lhe é dada) é completamente desajustado do que a 

literatura sobre o assunto, nas organizações em geral, tem vindo a relevar como mais 

adequado.” 

(João BARROSO, 2008) 

 

Não obstante, os resultados da avaliação externa das escolas publicados em 

2006/07, foram bastante positivos. Então coloca-se a questão: a resolução dos 

problemas sociais patentes diariamente nas escolas, serão resolvidos pela “liderança 

forte” do seu gestor? 

Os autores João FORMOSINHO, Fernando FERREIRA e Joaquim Machado no 

livro “Políticas educativas e autonomia de escolas”, afirmam: 

 

“Torna-se problemática a transposição para as escolas do conceito de 

liderança, (…). Este conceito parece contrariar as finalidades personalizadora e 

democratizante da educação que incumbem à escola enquanto organização.” 

(FORMOSINHO, FERREIRA e MACHADO, 2000, pag:127) 

 

Devido ao papel das autarquias na educação, o aumento de funções atribuídas 

tem vindo a reforçar a territorialização das políticas educativas. 

Segundo Graça GUEDES e João PINHAL, a territorialização poderá ser 

entendida como uma lógica de funcionamento num território municipalizado, onde 

actuam vários agentes locais da educação, segundo um projecto educativo local o qual 

integra os projectos educativos das diversas instituições educativas, todos com a mesma 

finalidade, rentabilizar os recursos educativos locais. 

A territorialização das políticas educativas implica não só a transferência de 

competências do estado para as instituições locais, mas fundamentalmente, a criação de 

estratégias conjuntas, no domínio educativo, social, cultural e desportivo que visam a 

valorização dos interesses e necessidades locais, numa perspectiva de melhoria da 

qualidade de vida.  

Sobre o assunto João BARROSO faz a seguinte apreciação: 
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 “A territorialização é um fenómeno essencialmente político e implica um 

conjunto de opções que têm por pano de fundo um conflito de legitimidades entre o 

Estado e a sociedade, entre o público e o privado, entre o interesse comum e os 

interesses individuais, entre o central e o local”  

 (João BARROSO, 2005, pag:141) 

 

Do ponto de vista operacional, a territorialização pode constituir um meio de 

ultrapassar lacunas do sistema educativo central e de afirmação do poder local, na 

resolução de problemas comuns às características do território. 

 

2. Projecto educativo local 

 
Neste trabalho, abordamos a “teoria” da necessidade de existência de um 

projecto educativo local por considerarmos que a ideia da construção de um instrumento 

de trabalho desta natureza, revela a preocupação dos agentes educativos em organizar e 

gerir os recursos do território. Por outro lado poderá ser a forma de reunir os actores 

envolvidos, todos com os mesmos interesses e os mesmos objectivos, procurando deste 

modo optimizar o sistema educativo local.  

 A existência do projecto é importante na acepção do projecto como tal. 

 Ele define a relação entre aquilo que existe efectivamente e o que se pretende 

alcançar num futuro próximo. 

Vários autores debruçaram-se sobre o conceito de projecto. Mas todos referem 

um ponto comum -  a ligação entre a intenção e a acção a concretizar. Ao realizar um 

estudo antropológico do projecto (J.P.BOUTINET, 1990, pag:23.) definiu-o como 

“conceito dotado de propriedades lógicas a explicitar nas suas ligações com a acção a 

conduzir.”   

Segundo este autor embora o conceito de projecto represente “uma figura da 

nossa modernidade” ele pode ser referido desde a antiguidade clássica. Neste período 

da história, o filósofo Aristóteles referiu aquilo a que se poderá definir então como 

projecto “, a oposição entre a escolha moral (proairesis) e a escolha ligada a um 

objectivo determinado (boulésis) (J.P.BOUTINET,1990, pag:32). 

  Mais tarde no período renascentista, concretamente em Itália, o termo projecto 

surge numa primeira fase associado à arquitectura, depois explicitando projectos de 
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sociedade ou existenciais. Têm interpretações um pouco diferentes, mas sempre 

relacionado com algo que se coloca à frente ou inovador. 

Já nos anos 50, o conceito de projecto aproxima-se muito do termo actual. No 

estudo realizado por BOUTINET, o autor identifica esta fase, como a primeira geração 

de projectos. Vem mencionado em questões de ordem política social e económica, e 

identificam-se com a inovação técnica, a planificação e o desenvolvimento. 

Na opinião deste autor a segunda geração de projectos surge nos anos 70, numa 

perspectiva organizacional, estratégica em resposta ao período de crise instalado nesta 

época. 

Na tese de mestrado desenvolvida por Graça GUEDES (2002, pag:43) o projecto 

é definido como a “…forma de satisfazer necessidades ou resolver problemas que a 

realidade nos coloca…” 

Actualmente o contexto político e social caracteriza-se por uma época de crise a 

nível mundial. Impõe-se, por isso, a utilização estratégica e sistemática do projecto, no 

sentido de planear o futuro de forma organizada.  

Na realidade vivemos actualmente numa “civilização de projectos” 

(J.BARBIER, 1991). A sociedade contemporânea, exige cada vez mais respostas 

organizadas às causas que vai defendendo. E o sistema educativo não foge à regra! Não 

por acaso falamos em projecto educativo local, projecto educativo municipal, projecto 

educativo de escola, projecto curricular de turma e projectos socioeducativos.  

No que se refere ao projecto educativo local, caracteriza-se como um 

instrumento que congrega actores e interesses dos vários quadrantes do território. 

Ao verificar-se a transferência de competências do Ministério da Educação para o 

poder local, as autarquias sentiram necessidade de iniciar um projecto desta natureza, no 

sentido de responder coordenada e eficazmente às propostas da comunidade. 

  

“O projecto educativo local pode ser definido como o instrumento de 

planeamento e organização o qual define a política educativa do território que articula 

as ofertas educativas existentes, os serviços sociais com os serviços educativos, 

promove a gestão integrada dos recursos e insere a intervenção educativa numa 

perspectiva de desenvolvimento da comunidade.” 

(Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, 2007,pag:1) 
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A construção de um projecto educativo local implica a integração de diferentes 

instituições educativas e portanto um conjunto de interesses diferentes, como tal terá de 

ser dotado de uma concertação negocial, paciente, cuidada e exigente. 

BETTENCOURT (1993), refere que “devem ser identificados os obstáculos ao 

desenvolvimento educativo cultural, estabelecidos princípios de acção, mobilizados 

apoios e articulados os recursos existentes.”  

 

O projecto educativo local, terá então de partir das características sociais e 

culturais do seu território, promover condições para o desenvolvimento educativo da 

população em geral, minimizar as diferenças sociais quer sejam de origem social ou 

étnica, valorizar e rentabilizar os recursos locais a nível do património das instituições 

educativas e empresariais. 

Um dos grandes objectivos do Projecto Educativo Local é a coordenação 

simultânea, com os projectos educativos das escolas e com os planos de actividades. 

No Seminário de Barcelona 2001, baseado no tema “A cidade e a educação” 

Sousa FERNANDES, corroborando a opinião de outros autores, considera que o 

município tem condições para liderar um projecto educativo da cidade.  

Sousa FERNANDES baseia a sua opinião em três factores: 

 

“-O município tem uma visão global de cidade em relação a outras instituições 

que têm apenas uma visão sectorial; 

-O município por ser eleito democraticamente, só ele tem legitimidade para 

representar a cidade; 

-Pode mobilizar recursos técnicos para suporte do projecto.” 

(Sousa FERNANDES, 2001, pag:42)  

 

De facto, as orientações pedagógicas para a constituição do projecto educativo 

local são motivadoras, no entanto persiste a dificuldade em constituir um projecto desta 

natureza, pois implica um conjunto de recursos humanos difíceis de gerir, no contexto 

das competências atribuídas ao município. Razão pela qual são poucas as autarquias que 

avançaram já neste sentido. 
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Projecto Educativo de Escola 

A estrutura de um projecto educativo de escola, além do planeamento das várias 

funções, manifesta a ideologia da escola e como consequência, a relação que estabelece 

com os outros parceiros sociais.   

Sobre este assunto, João Barroso no seu livro “Políticas Educativas e 

Organização escola” refere o seguinte:  

 

“Na verdade,  o projecto de escola é simultaneamente um processo e um 

produto de uma planificação destinada a orientar a organização e o funcionamento do 

estabelecimento de ensino tendo em vista a obtenção de determinados resultados.” 

E mais à frente afirma ainda: 

“A cada escola a sua ambição, o seu projecto! É esta ambição que vai definir o 

modo de relacionamento da escola com a administração e com a sociedade, e a sua 

margem de manobra na realização  dos fins que lhe são atribuídos” 

 (João BARROSO, 2005,pag:126)  

 

O Decreto-lei nº115-A/98, de 4 de Maio, concebe o projecto educativo de 

escola, como um instrumento integrante do processo de autonomia de escolas, 

paralelamente ao regulamento interno e ao plano de actividades. 

 Graça GUEDES define deste modo o projecto educativo de escola: 

 

“É considerado naquele normativo como o documento que consagra a 

orientação de escola por um período de três anos, onde se explicitam os princípios, os 

valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua 

função educativa” 

(Graça GUEDES, 2002, pag:87) 

 

O actual conceito de escola exige a construção de um projecto educativo, onde 

participem docentes e não docentes, alunos, pais, autarquias serviços desconcentrados 

do Ministério da Educação e outros actores sociais, com influência na acção educativa 

da escola. 

Estes intervenientes, responsáveis pela concepção do projecto educativo de 

escola, devem debruçar-se numa primeira fase, sobre as questões de contextualização 

social, económica e política onde a escola está inserida. João FORMOSINHO e 
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Joaquim MACHADO, em “Autonomia Projecto e Liderança” opinam sobre este assunto 

do seguinte modo: 

 

“(…) antes de a escola se preocupar com a questão de como elaborar um 

projecto, assume especial importância ela debruçar-se sobre as questões que poderão 

conferir novos sentidos, significados e valores à sua acção e colocar os problemas 

relativos a contextos, condições e processos que estão em jogo nas dinâmicas de 

elaboração dos seus projectos.” 

(João FORMOSINHO, Joaquim MACHADO, 2000,pag:122) 

 

No encontro, onde participaram técnicos da Direcção Regional da Educação, 

Direcção do Ensino Básico e Centro das Áreas Educativas, o projecto educativo de 

escolas foi descrito como (Informação recolhida online em 

www.netprof.pt/pdf/projectocurricular.pdf): 

 

 “A filosofia subjacente a uma dinâmica de escola, (…) define princípios e 

linhas orientadoras gerais, assentes nas características da comunidade educativa, de 

acordo com as orientações nacionais, (…) estabelece metas prevendo parcerias e tendo 

em conta os recursos disponíveis (materiais e humanos…), define e reflecte a visão, a 

ideologia e as acções da escola, cria a matriz de suporte que vai ser concretizada no 

Projecto Curricular de Escola e no Projecto Curricular de Turma.” 

(Carlinda LEITE, 2000, pag:5) 

 

O projecto educativo de escola é o cérebro da acção educativa da escola. A partir 

deste constitui-se, o Projecto Curricular de Escola, representando o “núcleo duro” que 

adapta o currículo nacional às características da escola e do seu contexto. Como 

dependências do projecto curricular de escola surgem os projectos curriculares de 

turma, os quais adequam o projecto curricular de escola às características dos alunos de 

cada turma em particular (Carlinda LEITE, 2000, pag: 6).  

Os conteúdos dos projectos educativos das escolas e dos projectos curriculares 

de turma, dão sintoma do crescente interesse de professores e alunos, por actividades 

pedagógicas a desenvolver em campos exteriores á escola, solicitando a intervenção de 

outros actores das várias valências da comunidade educativa.  
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Essas actividades, são muitas vezes materializadas em projectos 

socioeducativos, os quais passamos a desenvolver no ponto seguinte. 

 

Os projectos socioeducativos 

Os projectos socioeducativos podem ser analisados segundo duas perspectivas. 

Os que emergem dos projectos educativos das escolas (denominados também de 

projectos pedagógicos) e aqueles que constituem os Planos de Actividades Municipais.  

Os projectos socioeducativos desenvolvidos pelas escolas, resultam em parte da 

necessidade da escola actual, abrir as portas à comunidade. Esta visão mais alargada da 

actividade docente, há muito que se faz sentir no seio das escolas, embora somente com 

o processo da autonomia, este movimento surja legislado e ultimamente de forma mais 

explícita. 

 De um modo geral, os projectos socioeducativos das escolas enquadram-se nas 

seguintes áreas: 

- Projectos desenvolvidos por áreas temáticas, propostos por escolas de 

diferentes níveis de ensino do mesmo agrupamento envolvendo a comunidade local; 

- Projectos propostos pelos centros de recursos educativos;  

- Projectos a desenvolver no âmbito das áreas disciplinares ou que 

complementem os currículos disciplinares.  

Noutra dimensão, encontramos os projectos socioeducativos concebidos pelos 

municípios. Estes dirigem-se às escolas, a outro tipo de instituições, ou mesmo a um 

determinado tipo de população. 

 Neste trabalho, vamos desenvolver apenas aqueles que se dirigem às escolas.  

O avanço das autarquias em desenvolver projectos socioeducativos registou-se 

sobretudo a partir do Decreto-lei nº77/84 de 8 de Março o qual atribui aos municípios a 

responsabilidade de apoiarem actividades complementares de acção educativa, 

designadamente nos domínios da acção social escolar e da ocupação dos tempos livres. 

No entanto, a incapacidade do Ministério da Educação em concretizar os 

programas curriculares, nomeadamente na área das expressões, levou as autarquias a 

iniciar projectos educativos próprios, de apoio a esses programas, ultrapassando assim 

as competências que lhes foram atribuídas, (Graça GUEDES, 2002). 

O termo “apoio” permitiu aos municípios entrarem nas escolas e intervirem na 

acção educativa, como é ainda exemplo o apoio pedagógico aos professores do 1ºciclo 
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na área da Expressão Físico e Motora, concretizado por inúmeras autarquias 

portuguesas.  

  Os municípios cientes da influência da acção educativa autárquica, na formação 

dos futuros cidadãos, investem na organização de projectos socioeducativos dirigidos às 

escolas, assumindo-os como estratégias políticas no desenvolvimento do sistema 

educativo local. Os estudos realizados por MARTINS, NAVE e LEITE na Região Norte 

(2002) e João PINHAL a nível nacional (2004), constatam esta realidade.    

Os projectos socioeducativos são definidos por Graça GUEDES na tese de 

mestrado como: 

  

“…acções educativas concretas direccionadas para as escolas, com objectivos 

específicos definidos que encerram uma permanente actividade formativa orientada no 

sentido de contribuir para o desenvolvimento global da personalidade dos alunos, o 

apoio às práticas pedagógicas dos professores, o progresso social e a democratização 

da sociedade.” 

  (Graça GUEDES, 2002, pag.90)  

 

As autarquias desenvolvem ainda projectos de apoio ao desenvolvimento de 

projectos socioeducativos das escolas, como é exemplo o Plano de Acção Cultural da 

Câmara Municipal de Almada (PAC), que constitui o nosso objecto de estudo.  

  Os municípios estabelecem, deste modo, regras próprias para atribuição do apoio 

concedido aos projectos das escolas, condicionando o desenvolvimento dos temas e das 

actividades propostas.  

A selecção dos projectos pelas autarquias, encaminha a orientação das políticas 

educativas locais para uma “política de cidade”, conduzindo estes projectos das escolas 

no sentido das preocupações das autarquias enquanto cidades, como é possível constatar 

no desenvolvimento do capítulo III do presente trabalho. 

O município, nesta matéria, assume-se como regulador na acção dos actores 

envolvidos, no desenvolvimento dos projectos. 

 

Em síntese, podemos concluir que as grandes alterações verificadas na educação 

a nível nacional, se fizeram sentir sobretudo após o 25 de Abril. Mesmo depois da Lei 

de Bases do Sistema Educativo houve evolução, contudo o processo de transferência de 
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competências conheceu avanços e recuos. A partir destes pressupostos, somos levados 

ainda, a realçar quatro ideias conclusivas: 

 1ª Estamos longe de concretizar os princípios estabelecidos pela Lei de Bases 

do Sistema Educativo, nomeadamente: 

 

“Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas 

de modo a proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado sentido de 

participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de 

decisão eficientes.” 

(In Capítulo I, Artigo 3º, alínea, g) 

 

2ª A relação escola - autarquia faz-se em dois sentidos, das escolas para as 

autarquias, através dos projectos e das autarquias para as escolas; 

3ª A intervenção das autarquias no domínio educativo tem introduzido uma 

inovação progressiva e contínua a nível territorial; 

4ª Cada município é responsável pela construção de uma política educativa 

própria e faz depender essa política, das características do seu território, no entanto, não 

deve pôr em causa a coerência do sistema nacional e global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


