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Considero que é absolutamente fundamental o aumento da autonomia. O nosso sistema, apesar dos 
avanços que foram feitos desde 2012 no sentido de dar maior autonomia pedagógica e organizativa 
às escolas, continua excessivamente centralizado e muito permanece por fazer. A qualidade do 
ensino está intimamente relacionada com a possibilidade de cada escola poder, de forma livre e 
responsável, desenvolver projetos pedagógicos diferenciados, assumir opções de organização 
curricular e de gestão de modo a responder às necessidades e aspirações dos seus alunos. Respostas 
adaptadas para todos os alunos atingirem, sem facilitismos, melhores resultados: saberem mais, 
estarem melhor preparados para poderem desenvolver as suas competências.  

É no conhecimento que se alicerçam as competências. Também por isso, para mim, instrumentos de 
avaliação externa credíveis e fiáveis, objetivos e metas claras, são fundamentais para podermos com 
segurança avançar no bom caminho que estávamos a percorrer com progressos assinaláveis na 
redução do abandono escolar precoce, no aumento das taxas de conclusão e na diminuição do 
insucesso. Mais liberdade com responsabilidade, com mais informação, com mais rigor e 
transparência, resulta em mais qualidade no ensino. Ensina-se melhor, aprende-se mais.  

Quando analiso a atual experiência piloto de autonomia e flexibilidade curricular e a comparo com a 
autonomia e flexibilidade curricular que foi atribuída a todos os mais de 200 agrupamentos em 
2014/15 só posso concluir que, ao contrário do que seria desejável, nos deparamos com um 
retrocesso em termos de dirigismo e que, apesar das muitas ações de propaganda e marketing, não 
é mais do que uma nova reforma curricular que não foi discutida ou apresentada como tal e que 
obrigou a uma intervenção do Senhor Presidente da República. O que assistimos é a uma 
distribuição discricionária dos recursos não em função das necessidades, mas sim do alinhamento 
doutrinário: quem alinha pela orientação oficial do atual governo tem recursos; quem é crítico é 
preterido. 

Aliás, esta opção de esquerda de dirigismo e centralismo é sentida diariamente pelas escolas que 
para fazerem face aos seus compromissos e despesas correntes se vêm obrigadas a mendigar 
recursos às finanças a partir de outubro. 
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Sou um defensor da descentralização como instrumento para melhorar as decisões, diminuir a 
burocracia, garantir uma maior responsabilização, um maior envolvimento, ou seja, para melhorar a 
vida das pessoas e garantir um desenvolvimento equilibrado e sustentável do país.  

Na educação a descentralização tem de estar associada a uma maior autonomia das escolas. Só 
quando estes dois movimentos estão coordenados, são consensualizados, quando resultam da 
vontade maioritária dos envolvidos, as sinergias positivas que daí resultam se traduzem numa 
melhoria do serviço público de educação.  

O projeto-piloto dos contratos interadministrativos implementado em 2015 e que envolveu mais de 
10% das turmas do Continente mostrou que o caminho pode não ser uma descentralização abrupta 
e cega, um mero empurra responsabilidades para as autarquias, feito sem auscultar as comunidades 
educativas e sem atender à realidade local concreta. Os contratos interadministrativos, que têm sido 
acompanhados pelo próprio parlamento e cuja avaliação feita tanto pelas autarquias como pelas 
escolas envolvidas é francamente positiva, são um bom exemplo de como se pode descentralizar na 
educação de forma gradual e prudente. Com contratos e matrizes de competências 
consensualizadas ao nível local, entre autarquias e escolas, de geometria variável em função das 



mais-valias e características próprias das partes envolvidas. Chamo a atenção que foi a primeira vez 
que num processo de descentralização as escolas foram chamadas e tiveram uma palavra a dizer.  
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Não acompanho a leitura de termos uma redução da democracia interna das escolas. A gestão das 
escolas melhorou, isso é inegável. Do mesmo modo que é inegável que as escolas, face ao passado 
estão mais abertas à comunidade.  

Na verdade, se queremos mais autonomia de gestão e administração das escolas temos que ter 
melhores lideranças, maior responsabilização, maior legitimidade dos seus órgãos diretivos. Afirmei-
o quando apresentei a proposta do PSD de revisão do regime jurídico da autonomia, administração e 
gestão das escolas, e volto a reiterar: não é com retrocessos a modelos ultrapassados, que na 
verdade se consubstanciam num “centralismo democrático”, que melhoramos a gestão nas escolas.  

Sabemos, pela experiência internacional, que boas lideranças são fundamentais para projetos 
educativos de sucesso e que a desejável crescente autonomia curricular, pedagógica, administrativa 
e financeira, das escolas traduz-se numa crescente complexidade nas decisões da direção, daí que 
defenda um aumento das competências dos seus órgãos de administração e gestão, reforçando a 
sua legitimidade e garantindo o maior envolvimento da comunidade no projeto educativo.  
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Tenho reiteradamente denunciado e questionado o Ministro sobre o que denomino de embuste. No 
período de emergência financeira e de intervenção da troika foram vinculados aos quadros 4200 
docentes e contratados mais de 3000 funcionários. Hoje, mais de dois anos depois de entrada em 
funções e num período de pós-austeridade e de crescimento económico o que vemos? Que dos mais 
de 3.300 assistentes operacionais e administrativos necessários para repor o nível de resposta 
funcional de 2015, apenas uma fração está em 2018 nas escolas. Que os professores são enganados. 
Enganados com alterações súbitas de regras na mobilidade interna, com tentativas de impor quotas 
na mobilidade por doença. Enganados no concurso de vinculação extraordinária de 2017. E agora, 
com as negociações em torno do descongelamento das carreiras e do reposicionamento em que o 
PSD foi o primeiro a denunciar a claríssima violação dos princípios da equidade e justiça entre 
carreiras da administração pública que o OE 2018 preconizava, verificamos que o acordo de 
compromisso que o Ministro assinou sobre pressão não foi mais do que uma manobra política. 
Tenho acompanhado todas estas matérias com muita atenção, como bem sabem os professores e os 
seus representantes, e no quadro dos equilíbrios políticos no parlamento o PSD, com 
responsabilidade, tem estado sempre do lado da solução. 
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Não é uma matéria de fácil solução. Temos de promover uma cultura da disciplina que não começa 
nem termina na escola. O que estou absolutamente convicto é que é através de uma valorização 
social do papel do professor, uma maior responsabilização das famílias e uma maior autonomia das 
escolas, designadamente como já propusemos, nos critérios de organização e composição das 
turmas, que pudemos melhorar. 
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Concordo com a queixa que é feita pelos professores. Considero que é importante que os docentes 
deixem de ter de assumir tarefas burocráticas que sejam desnecessárias ou redundantes e para isso 
é necessário reduzir e simplificar procedimentos. O anterior governo implementou vários projetos 
de modernização e simplificação administrativa que tiveram também em vista a desburocratização 
dos procedimentos: introdução e alargamento da matrícula eletrónica, o alargamento do sistema 
SIGO, o desenvolvimento do sistema integrado de gestão de alunos, a decisão e o inicio da 
implementação do procedimento centralizado do processamento das remunerações, etc. Estes 
projetos devem ser consolidados. 
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O balanço que faço é positivo. Uma experiência que já passou por estar na oposição e no apoio ao 
governo. Duas dimensões distintas, mas igualmente importantes. É minha opinião que, durante o 
governo anterior e apesar do quadro de fortes restrições financeiras, o nosso sistema educativo 
melhorou. Reduziu-se drasticamente o abandono escolar e os resultados internacionais que 
obtivemos foram muito positivos, por exemplo. Nos próximos dois anos temos de acompanhar de 
perto, como é obvio, as políticas deste governo e afirmarmos a nossa alternativa. Este Ministro diz 
querer um Serviço Nacional de Educação onde só o estado e o centralismo têm lugar. Nós queremos 
um serviço público de educação onde todos têm lugar e a autonomia seja aprofundada. 

 

 

 


