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Antes de mais, boa tarde a todos e aos resistentes que permanecem aqui após este dia de 

sucessivas comunicações, algumas das quais excelentes e algumas das últimas que me 

deixaram com aquele dilema: e agora o que dizer?  

Mas há sempre um pouco mais que se pode dizer e, em alguns casos, talvez acrescentar 

um pouco de picante a toda esta situação que nós estamos aqui a discutir. Começando 

por agradecer ao Presidente do Conselho Nacional de Educação o convite, certamente 

esperaria que fosse esse o papel que eu viria aqui, de certa forma, desempenhar, certo? 

Que é o de fazer, não o do mau da festa, mas de apontar algumas coisas que começam 

logo pelo título do seminário, ou seja, nós temos aqui processos de descentralização ou 

estamos a falar de um processo de descentralização? Ou é como o modelo de gestão 

escolar em que se fala de autonomia, mas depois só há um modelo? Portanto nós 

podemos escolher entre o preto e o preto, como os velhos Ford do Henry Ford, ou seja, 

desde que toda a gente escolha o mesmo carro, nós podemos escolher.  

No caso dos processos de descentralização, nós podemos escolher a municipalização ou 

municipalização, mesmo que nós não gostemos que se fale de municipalização, mas é isso 

que nós estamos aqui a tratar. Estamos a tratar do único processo que nós conhecemos de 

forma pouco transparente, porque nem sabemos exatamente quem é que está a negociar 

o quê. Em alguns concelhos sabe-se, em outros não se sabe e nós temos que aprender a 

discutir estas coisas de forma pública, se estamos a discutir políticas públicas. A menos 

que o segredo seja a alma do negócio e se tenha medo do tal ruído do microfone ou ruído 

da comunicação que faça com que os cidadãos, esses malandros, nomeadamente se 

forem professores, então são corporativos, deem a sua opinião e interfiram nestas coisas 

todas. 



1. 

É comum a queixa contra as sucessivas reformas, mini-reformas, acrescentos, acertos e 

enxertos que tornam a Educação um labirinto legislativo, uma manta de retalhos, de leis, 

decretos, regulamentos e normativos, muitos deles incoerentes entre si. Isso não impede 

que, identificado o problema, ele seja regularmente agravado com novas “reformas”. 

Em termos gerais, qualquer reforma, na área da Educação ou outra, deveria obedecer a 

alguns princípios que julgo por demais evidentes: 

Antes de mais, a reforma pretendida corresponde a algum problema real ou é apenas um 

problema artificial? Neste caso, o processo deve acabar na ideia. Se o problema é real, 

convém fundamentar o seu grau de urgência e necessidade para melhorar a vida dos 

principais destinatários. 

Em seguida, devem analisar-se as possibilidades de solução e respectivas alternativas. 

Procurar situações similares e medidas tomadas, no passado ou em outras paragens, assim 

como os resultados obtidos para perceber se são medidas adaptáveis à nossa realidade e 

ao momento presente. 

Em terceiro lugar, devem consultar-se os interessados, quer os destinatários das medidas, 

quer os seus implementadores no terreno. É importante a mobilização de uns e outros, 

embora sem ser para consensos ineficazes. 

Estabelecido um quadro global das medidas a implementar, convém analisar se o seu 

enquadramento é coerente na realidade existente e se a sua concretização não vai contra 

outras medidas ainda em desenvolvimento no sector.  

Decididas as medidas, deve estabelecer-se um cronograma público da reforma e definir 

um período experimental seguido de uma avaliação, antes da sua expansão ou 

generalização. Recolher informação e reavaliar o processo, se necessário. 

Ponto final ou preliminar: não iniciar um processo de reforma sem a devida avaliação do 

anterior. 



Esta apresentação visa analisar se o actual processo de municipalização da Educação em 

construção cumpre algum destes pontos ou se é apenas mais um enxerto casuístico e 

incoerente no labirinto já existente. 

2. 

Ora bem, então começando e tentando ser sintético. Estamos exatamente a discutir o 

quê e para quê? A legislação foi aprovada, ou seja, o quadro legal já está definido. E nós 

estamos, agora, a discutir, aquilo que já está legislado no seu enquadramento geral. Para 

além disso, estamos até sem saber exatamente quais são os municípios selecionados. 

Quem é que está a negociar com o MEC? Conhecemos alguns que aqui vieram dar a cara 

por esse projeto e desenvolvimento do projeto. Já agora agradeço a apresentação do 

presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, que demonstrou como sem 

municipalização o município pode fazer muito pela Educação, ou seja, como é que se 

pode fazer tudo isto que se diz ser bom sem ter de passar por este modelo. Mas nós não 

sabemos exatamente. Há uns municípios que dizem que estão, outros dizem que não 

estão, que estão mas fazem umas ressalvas, e depois não se percebe se a matriz de 

responsabilidades é a mesma para todos, se é diferente para cada um deles. A última 

delas que eu conheço é de 15 de fevereiro, foi-me enviada por alguém ligado a uma 

autarquia que nem sequer aqui está, que eu nem sei se está a negociar, se não está a 

negociar e, portanto, todo este processo é altamente estranho.  

Depois, temos uma coisa curiosa, quer do debate do Conselho das Escolas quer deste, o 

Ministério da Educação desapareceu. E isso é estranho. Temos, certamente, aqui o 

Secretário de Estado da Administração Local e não é desmerecê-lo, mas gostaríamos de 

ter alguém, porventura, do Ministério da Educação a explicar o que é que isto significa. É 

altamente estranho que aquele ministério que se diz que vai transferir competências, 

delegar competências, seja o que for, não esteja cá para explicar o que é que vai 

transferir, delegar. Que não é bem assim, já nós vimos por algumas comunicações, mas a 

verdade é que essa ausência é extremamente ruidosa. 

Há uma coisa curiosa que é aquela acusação que eu ouço sempre que, em ambientes 

“hostis”, apresento as minhas ideias pouco conformistas com estas mudanças mal 

explicadas que é a sou sempre fascista… que sou centralista… que sou estalinista… que eu 

sou fascista e estalinista ao mesmo tempo, o que, mesmo tendo alguns pontos de 



contacto, não é bem a mesma coisa. E para além do mais, sou centralista, 

antidemocrático e corporativo… seja isso… começo a habituar-me. Mas tentem não 

adjetivar se não querem ser adjetivados de volta.  

Há pouco ouvi o presidente da Câmara Municipal de Cascais dizer: não gostamos que 

apouquem o trabalho dos municípios. Já eu, não gosto que apouquem o trabalho dos 

professores e das pessoas, professores ou não, que têm uma opinião diferente da sua. É 

chato, a sério que é, em especial quando se pretendem confrontar ideias e argumentos. 

3. 

Ora bem, então agora vamos ver uma outra perspectiva de tudo isto. Se esta reforma é 

uma reforma que se considera estruturante e estrutural, estamos a seguir algum processo 

lógico de reforma educacional? Em meu entender, deve-se avaliar o que já se fez para 

trás e nós, normalmente, convidamos personalidades e equipas para monitorizar, mas de 

preferência, convidamos os especialistas que possam dizer aquilo que se pretende. Se 

desta vez, for o Conselho Nacional de Educação, eu até espero que monitorize de forma 

correta, agora convidar especialistas que já se sabe que vão dizer aquilo que nós 

queremos… são aquelas encomendas que todos nós sabemos que “saem sempre à casa”. 

Mas eu acho que devemos identificar um problema. Se há necessidade de uma reforma, é 

porque há um problema por resolver. Normalmente, nestas matérias, diz-se logo: o 

problema é a centralização. Temos uma característica curiosa que é: temos um país 

pequenino para algumas coisas; quando é para fechar escolas, por exemplo, diz-se “isto 

não é como no nosso tempo, agora chega-se a todo o lado num instante. Apanha-se ali o 

IC não sei quantos, o A não sei quantos, e estamos lá em duas horas”. Mas quando é o 

sistema educativo, no seu conjunto, já o país é enorme, já isto é uma centralização 

horrível e esquecemos que, se calhar, temos tantos professores como a cidade de Nova 

Iorque. E eles estão a recentralizar tudo depois das experiências mal sucedidas de alguns 

anos… mas isso, são outras questões. 

Outro ponto… a questão dos problemas. Por vezes diz-se: nós temos que resolver esta 

situação porque o nosso sistema educativo está péssimo, é um fracasso total, os nossos 

resultados estão a piorar. Não é verdade. Não é verdade e nós temos até resultados para 

apresentar.  



O nosso desempenho em Matemática, que é aquele que é sempre considerado o que é 

interessante (os outros não interessam muito) até é daqueles em que, se retirarmos o 

contexto socioeconómico a esse desempenho, até é dos que mais tem melhorado e que 

melhor desempenho tem tido em termos relativos.  

Fonte: PISA 2012 

Claro que, se partimos de muito baixo, não podemos estar rapidamente acima da média. 

Temos é que ver se, em termos relativos, estamos a ganhar ou não estamos a ganhar. 

Ora, o que acontece é que nós até temos, em Matemática, uma proporção bastante 

interessante dos melhores desempenhos dos nossos alunos enquanto os piores 

desempenhos têm diminuído. Portanto, em termos de resultados de alunos, baseado nos 

Figura 1.i



últimos PISA, até não é por aí. Depois, se formos analisar a progressão em exames, aliás 

em testes comparativos internacionais do TIMSS, Matemática e Ciências, fomos o país que 

mais progrediu nos últimos quinze, vinte anos.  

Figura 2. Change in average mathematics scores of 4th-grade students, by education system: 2007–2011 and 1995–2011 

 
Fonte: TIMMS 2011 

Que chatice, não é? E depois vamos ver os países que nos querem servir como exemplo e 

eles regrediram, exatamente com este modelo de reformas. Mas isso é sempre algo que 

não interessa nada pôr na fundamentação dos projetos.  

E então chegamos à Suécia, esse caso exemplar para muitos que defendem a 

liberalização e descentralização do nosso sistema educativo. Nós vamos seguir a Suécia, 

são muito mais desenvolvidos do que nós e iniciaram nos anos 90 do século XX uma 

reforma descentralizadora! O problema? Foi dos países que pioraram mais.  

Em alternativa, devemos seguir o modelo alemão! Mas nós já estamos à frente da 

Alemanha em alguns aspetos. O problema dos factos… isto é muito aborrecido nestas 

discussões  porque nós temos o dever de ir aos números e aos factos... e, já agora, de vez 



em quando, convém fundamentar de forma correta aquilo que dizemos e não 

enunciarmos apenas fórmulas mágicas. Descentralização, pronto! Todos batemos palmas 

porque é bom… Vamos ver se realmente ela é necessária e se o nosso sistema esteve 

assim tão mal. 

4. 

Há um outro detalhe que gostava de destacar e sei que aqui vou ser pouco caridoso, 

porque buscar o recente estudo do CESNOVA, o Atlas da Educação de 2014 que até tem o 

apoio da EPIS, um estudo muito bom (não estou a ser irónico) que identifica cinco 

clusters de municípios em Portugal relacionados com o sucesso e com o abandono 

escolar. Então a reforma que vai melhorar os resultados deve fazer o quê? Ir à procura 

dos concelhos, dos municípios onde há problemas. Não é negociar na base da amizade… 

“ah, eu conheço aquele presidente de câmara, ele é muito simpático, então vou falar 

com ele”. Porque isto, na base das amizades, tudo resolve em termos políticos mas pouco 

em outros aspectos. Mas é como se resolvem por cá muitas destas coisas, infelizmente. Só 

que não deve ser assim que se devem fazer as coisas. À partida, devemos ir ver quais são 

esses concelhos que estão a negociar com o MEC e quais as suas características. Pelo que 

se pode saber, a maior parte dos que nós ouvimos falar na comunicação social estão 

exatamente nos dois clusters que o Atlas da Educação apresenta como caraterizados pelo 

sucesso escolar e pelo baixo abandono. O que é curioso! Ou estranho! Estes são os dois 

clusters que eu refiro.  

  



 
Fonte: Justino et alli (2014) 

  



  
Fonte: Justino et alli (2014) 

Portanto, nós vamos intervir e vamos melhorar os resultados onde eles estão bons, que é 

aquela lógica de que vamos premiar os que têm bons resultados e enterrar os que têm 

maus. Deviam-se identificar então quais são os municípios onde há problemas de 

abandono, onde há exclusão social, onde há maior insucesso e vamos agir aí, e essa 

reforma deveria ter essa lógica, vamos agir onde há problemas… Não! Vamos agir onde 

querem fazer o contrato connosco, mesmo que eles não tenham assim muitos problemas… 

Lá está, os clusters que têm problemas, quantos dos concelhos que entram no Programa 

Aproximar Educação lá encontramos?  

 
 



 
Fonte: Justino et alli (2014) 

Continua a ser curioso! Cá estão os clusters problemáticos, mas não se ouve falar de 

negociações com eles. 

5. 

Em seguida, temos só uma solução para o pseudo-problema ou há mais de uma 

possibilidade? Não seria boa ideia se estudássemos várias alternativas para solucionar o 

problema que se afirma querer resolver? Ou temos apenas uma solução pré-formatada 

que alguém achou genial e não vamos sequer discuti-la mas apenas expô-la como a única 

possível? O que tem acontecido é que a municipalização tem sido apresentada como o 

único modelo para descentralizar competências na área da Educação. Não sabemos, 



exatamente, se este modelo foi experimentado em outras paragens com sucesso ou se 

houve soluções com melhores resultados.  

Deveria ser possível analisar casos concretos e não apenas enunciar a “bondade” dos 

princípios envolvidos, até porque há dois casos muito recentes de recuo na localização 

das políticas educativas. Quando se entende por “localização” a transferência de 

competências do Estado Central para autoridades locais e não exactamente para as 

escolas…. O caso da Suécia é o mais evidente, com péssimos resultados nos últimos PISA, 

mas temos ainda o do estado de Nova Iorque. Casos em que as reformas foram avaliadas 

de forma negativa sendo necessário um retrocesso e uma “recentralização”. 

E há aquela “narrativa” da consulta dos interessados… eu estava ali atrás, há bocado, ia 

ouvindo os autarcas e ia mandando SMS a pessoas dos concelhos em causa. O retorno que 

eu tenho não é de uma consulta tão alargada assim dos professores e das escolas. Porque 

consultar os diretores, com todo o merecimento que eles têm, e algumas pessoas aqui 

presentes disseram coisas com as quais eu concordo em absoluto, agora significa 

“consultar as escolas!”, mas não é exatamente o mesmo. Curiosamente, o que estava no 

documento original de criação deste projeto não era isso. O que lá estava era a adesão 

expressa ao projeto pelos Conselhos Gerais.  



 

Eu não conheço nenhum destes municípios em que o Conselho Geral da maior parte dos 

agrupamentos tenha aderido à proposta. E essa era uma exigência que estava no 

documento “fundador” do programa, de que eu até ali deixei o carimbo do Governo de 

Portugal, pois não fui eu que o inventei. Isto era a base do projeto. Quando os próprios 

impulsionadores do projeto não cumprem aquilo que pré-definiram é um pouco 

complicado. E lá se escreve: “declaração de vontade da direção dos agrupamentos de 

escolas e escolas mediante aprovação do respetivo Conselho Geral…” só que, entretanto, 

para “agilizar” tudo, faz-se uma coisa que é: aprova-se a legislação, negoceia-se com o 

município, a matriz de responsabilidades é apurada com os directores e ou com os 

autarcas e depois apresenta-se o facto como consumado e o Conselho Geral não tem nada 

a ver com isso.  

Eu que até nem gostava do Conselho Geral e era contra, como esse foi o único órgão que 

ficou com eleição directa por parte dos professores para alguma coisa, até decidi ir para 

o do meu agrupamento. Por acaso, não estou num destes municípios que tanto parecem 

ansiar por receber competências das escolas, mas sei, por colegas meus, que nada se 

passou da forma que estava prometida. Está a passar-se exactamente o contrário, porque 

a ida da documentação para os Conselhos Gerais, se calhar, espalhava muita informação 



e isso não é muito conveniente quando se pretende que o processo chegue à meta pré-

definida sem percalços e excessivas democraticidades. 

Será que a reforma que nós estamos a implementar é coerente com o que temos à volta? 

Ora bem, neste caso, nós temos Conselhos Municipais de Educação e Cartas Educativas, 

temos aqui o seu criador e com o qual já algumas vezes falei acerca disso, que são uma 

espécie de nados-mortos. 

Há pouco, estava a ouvir alguém falar de Conselhos Municipais, afirmando que têm uma 

composição estranhíssima. Ora bem, eu que saiba, os professores que lá estão, neste 

momento, são professores eleitos directamente: um representante do ensino  

pré-escolar, um do básico e um do secundário. Portanto, não é uma espécie de câmara 

corporativa e deviam ter competências que não apenas a de ouvirem a informação que a 

autarquia tem para dar. As Cartas Educativas, por exemplo, foram completamente 

atropeladas na reorganização da rede escolar que tivemos nos últimos anos. Onde e quem 

é que respeitou as Cartas Educativas? Vão fechar escolas porque querem fechar escolas. 

Ah… porque assim temos economias de escala e é muito melhor.  

Não, desculpem, isso não é descentralizar. Isso é centralizar, fazendo com que o centro 

das decisões fique cada vez mais distante dos seus destinatários, que são os alunos. Quer 

o próprio modelo de gestão escolar, quer a portaria dos contratos de autonomia foram 

completamente atropelados. As competências das escolas que estão definidas nos 

contratos de autonomia das escolas que estão nestes concelhos, e em particular as 

escolas TEIP, foram completamente desprezadas por estas negociações, porque todas 

essas competências vão desaparecer ou vão ser transferidas, na sua larga maioria (não sei 

se são sessenta, se são setenta, se são oitenta… pois até parece que as matrizes são 

diferentes), para as autarquias. 

Só há uma coisa de que podemos ter a certeza: as escolas não ganham nenhuma 

competência nova. E isto não é ser corporativo, mas, ao que parece de acordo com esta 

lógica, as escolas não fazem nada bem e é necessário esvaziá-las ainda mais da escassa 

autonomia que tinham.  

Por fim, temos a forma de implementar um projecto da reforma deste tipo. Tudo bem, 

temos experiências-piloto, mas são definidas como? E qual é o cronograma que nós 

temos? Conhecemos algum cronograma para esta experiência ser alargada? Ou é tipo 



ensino vocacional? Hoje há dez, amanhã há quinhentos e depois há cinco mil e aprova-se 

tudo só porque é considerado um trunfo eleitoral a curto prazo? De que servem os já 

referidos contratos de autonomia, um dos quais eu também fui assinar a uma dessas 

sessões em que ouvi chamar pioneiros aos directores que lá estavam? 

Como se começa um processo de reforma sem avaliar o que está para trás? Os contratos 

de autonomia não funcionaram, é isso? Os TEIP não funcionaram, vamos assumir isso de 

modo frontal e claro? Vamos apresentar os dados que demonstram isso? Nesse caso, 

pronto, faça-se a reforma. Mas com um calendário conhecido para cada fase. Sem 

debates a posteriori.  

Gostaria de apresentar a esse respeito, e para não se dizer que o meu discurso é apenas 

destrutivo, a prova de que há reformas de “localização” ou descentralização na área da 

Educação com alguma lógica. A esse respeito fui buscar um caso recente, que está em 

implementação neste momento na Austrália, que é um dos países que também é 

apresentado como exemplar em matéria de descentralização. Só que eles têm uma 

metodologia completamente diferente, e que eu acho completamente estranha para o 

que se pratica em Portugal, que é centrar a descentralização nas escolas e dizer que 

aqueles que estão melhor preparados para tomar decisões em matéria de Educação são 

aqueles que estão nessas mesmas escolas. 

Ao que parece não fui eu que inventei a ideia peregrina de que, se calhar, as escolas até 

são boas para aproximar a Educação dos alunos e das famílias. Sendo que “as famílias” 

são uma entidade mítica, muito útil para alguns protagonistas ocasionais aparecerem a 

falar em seu nome, mas sem que saibamos que interesses verdadeiramente representam, 

porque eu também sou “família” de uma educanda e não me revejo na maior parte das 

declarações de tais representantes.  

Mas voltemos ao exemplo que eu aqui queria trazer e que é o da província da Nova Gales 

do Sul, na Austrália. Resumindo, afirmam eles que para melhorar o desempenho dos 

estudantes não há nada como centrar as decisões nas escolas e não fora delas. Algo com 

que concordo, sublinhando que as “escolas” deveriam funcionar de uma forma partilhada 

e se limitarem a ser uma extensão da cadeia de comando que agora parte do ministério e 

que, dentro em pouco, terão de se submeter a um duplo poder, autarquia de um lado, 

ministério do outro. E depois, quem é que será a salsicha do cachorro de que falava o 



autarca de Cascais? Não me parece que seja a autarquia, parece-me, isso sim, que a 

salsicha seremos nós que estaremos nas escolas, bem entalados, quase exclusivamente 

para executar ordens de forma obediente. 

Eis o cronograma público das reformas programadas para Nova Gales do Sul, que está 

online (a governação transparente passa por isto) a estabelecer que medida é para 

implementar em que ano, sendo medidas para 2012-2016, o ciclo experimental. Só 

depois, considerando-se que está tudo preparado e reavaliando-se as medidas com menos 

sucesso, se passa ao alargamento das experiências, num procedimento que seria muito 

inovador se fosse usado entre nós. 

 



 

Para terminar, e mesmo para terminar, não são cinco parágrafos depois, dizer que 

descentralizar, desconcentrar, tudo isso é muito bonito mas são palavras esvaziadas de 

conteúdo. Enquanto não lhe dermos conteúdo, não soubermos analisar a sua substância e 

não conseguirmos ser críticos ou adjetivarmos como maus todos aqueles que se esforçam 

por fazer isso, não estamos a contribuir para uma Escola da Cidadania nem para um País 

Cidadão. 

Muito obrigado, boa tarde. 
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