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Transcrições da troca de “correspondência” por correio electrónico 
 
 

Resposta do Dr. Bruno Santos a exposição minha, de 29 de julho, que se transcreve: 

“EDUARDO GAGEIRO, Loures                                                                                                             quinta, 8/08, 13:04 

 

Exma. Sra. Professora Maria João Pires Fernandes, 

  

Em resposta à exposição feita por V. Ex.ª, e de acordo com o Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro cumpre 

informar que “…recolhidas as boas práticas de reutilização que durante os últimos anos letivos foram sendo 

desenvolvidas autonomamente pelas unidades orgânicas, por docentes e até mesmo pela sociedade civil, importa 

congregá-las num instrumento que permita a sua generalização e catalisação. Este instrumento não deve, no 

entanto, ser entendido como um conjunto de regras imperativas para as unidades orgânicas, mas apenas como um 

acervo de metodologias, boas práticas e princípios que podem e devem ser, em concreto e no âmbito da 

autonomia das escolas, desenvolvidas e adaptadas a cada comunidade educativa.” 

A responsabilidade da devolução dos manuais escolares é dos Encarregados de Educação sempre que os alunos forem 

menores e ao aluno quando maior de idade sendo que, nos termos do Ponto 2.1.3. do Anexo do referido diploma 

legal, no ato da entrega “… o AE/ENA emite a correspondente declaração comprovativa (Minuta de Declaração 

III *).” 

Relativamente ao circuito de reutilização dos manuais escolares (recolha, triagem e armazenamento), lê-se ainda no 

ponto supracitado que: “No âmbito da sua autonomia, cada escola deve optar pelo modelo de análise e triagem 

que melhor entender…  para responder ao previsto na lei em confronto com as necessidades da sua comunidade 

educativa”.  Nesta conformidade, para uma melhor gestão, os procedimentos a levar a cabo para assegurar a 

gratuitidade e reutilização dos manuais escolares devem ser consagrados em regulamento interno, assim que possível, 

de forma a definir normas/regras de organização da comunidade educativa e dos deveres e direitos de todos os que 

nela participam. 

Sem prejuízo do exposto, acresce ainda referir que, com base nos princípios de autonomia organizativa das escolas, é 

da competência do Diretor do AE a distribuição do serviço docente, nos termos da alínea d, do n.º4, do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º137/2012, de 02/07. 

  

*Ponto 5.3 do Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro - Minuta de Declaração III 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Bruno Santana dos Santos 
Chefe de Equipa Multidisciplinar de Apoio à Gestão 
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Resposta minha ao “esclarecimento” do Dr. Bruno Santos, de 8 de Agosto, que se transcreve: 

 
  Exmo. Sr. Dr. Bruno Santos          

                                                                                     
 
Permita-me, após este "trabalho colaborativo", concluir que em relação à minha questão inicial não há, de 
facto, qualquer enquadramento legal que obrigue os diretores de turma ou os professores a recolher manuais 
escolares e que a decisão tomada na dita reunião foi, no mínimo, precipitada e abusiva e até pouco 
respeitadora do despacho referido (e o Dr. Bruno Santos sublinha). 
 
 

segunda, 12/08, 03:17 
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Não preciso lembrar, certamente, a alguém que trabalha na administração central da hierarquia dos 
normativos legais.  
 

Quanto ao despacho mencionado não me manifesto pois, como bem refere: "“No âmbito da sua 

autonomia, cada escola deve optar pelo modelo de análise e triagem que melhor entender…  para responder 
ao previsto na lei em confronto com as necessidades da sua comunidade educativa”.  
 
Aproveito para o informar que esta  escola (e, certamente muitas outras) há muitos anos desenvolve 
trabalhos/ projetos na área da sustentabilidade ambiental (para não falar dos conteúdos disciplinares, 
nomeadamente em Geografia e C. Naturais, onde estas questões são, há muito tempo, estudadas e 
trabalhadas de forma científica e académica): desde a separação de lixos, às "hortas biológicas", ao 
envolvimento dos alunos na manutenção das condições de salubridade, tendo passado pela compostagem, 
reutilização de materiais, ... Aproveito também para o informar que desde que o sistema dos manuais foi 
implementado a escola desenvolveu os mecanismos adequados para responder ao previsto na Lei. 
 
Quanto a incluir estes procedimentos num regulamento interno parece-me claramente excessivo, dado que 
este documento deveria ser tão simples quanto possível a fim de uma verdadeira interiorização e 
apropriação por parte da comunidade educativa, de pais e encarregados de educação. De resto, o próprio 
despacho apenas refere a importância de incluir no regulamento interno as penalidades e 
prazos (Plataforma Mega, ponto 2.2.). 
 
Por fim não posso deixar passar em branco, não por discordância mas para a completar, a vossa conclusão 

que transcrevo parte :" ...é da competência do Diretor do AE a distribuição do serviço docente, nos termos da 

alínea d, do n.º4, do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
lei n.º 137/2012, de 02/07."  
Com certeza que esta, entre muitas outras, é competência do Sr. Diretor mas o Director não é "rei "e está 
sujeito ao respeito e cumprimento da LEI.  

 
 
Atenciosamente, 
Mª João Fernandes 
 
(Nota: ...afinal, havia outra... - não resisti.) 
 


