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COMUNICADO 

A FECAPAF – Federação Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de 

Famalicão vem, relativamente ao Despacho Normativo 1-H/2016 de 14 de Abril e após 

contactos e reuniões com todos os agentes educativos do concelho, bem como com 

entidades directamente afectadas pelo mesmo, expor o seguinte: 

- Famalicão era um concelho reconhecido a nível nacional pela qualidade do seu 

ensino (melhor concelho para estudar), pelos resultados globais muito positivos, pelas 

práticas de organização e funcionamento em Rede de Escolas, por ter atingido as 

metas propostas pelo ministério da educação para a frequência do ensino profissional 

muito antes do tempo previsto, pela dinâmica da Federação das Associações de Pais 

e das Associações de Pais, pelo apoio e contributo dado pela Vereação de Educação 

e da Câmara Municipal, pelos múltiplos projectos educativos que estão ao serviço das 

escolas, dos alunos e das famílias. 

- Famalicão tem escolas de elevada qualidade, quer públicas, quer privadas, quer 

profissionais, quer artísticas, quer privadas e cooperativas com contrato de 

associação. Famalicão tem na sua rede de escolas, cinco escolas com contrato 

associação. 

- Levando em conta o grande problema demográfico que afecta não só Famalicão mas 

todo o país, e numa lógica de trabalho conjunto, a Rede de Escolas de Famalicão, que 

integra também a FECAPAF como parceira, tinha deliberado concertar o número de 

turmas de 5º ano entre as escolas públicas e as escolas com contrato de associação. 

A proposta para a concertação, com inicio no próximo ano lectivo, foi votada 

unanimemente por todos os parceiros da Rede de Escolas. 

- A FECAPAF está ao lado de TODAS as escolas, públicas e outras. Para a FECAPAF 

o importante sempre foi a qualidade da educação e ensino para os nossos filhos, para 

as crianças que frequentam o ensino obrigatório e, a qualidade do serviço prestado 

por todas as escolas, sejam elas privadas, cooperativas, públicas, com contrato de 

associação, sem contrato de associação e profissionais. 

- Embora sabendo que este despacho impregna de ideologia política (até porque foi 

isso que nos foi dito, que era uma questão ideológica, numa audiência na Comissão 

de Educação, Ciência e Cultura no Parlamento Nacional), não nos compete a nós 
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enquanto dirigentes do Movimento Associativo de Pais (MAP) abordar a questão 

política, nem sequer financeira ou até económica e social. Achamos aliás lamentável 

que Federações e Associações de Pais, por este país fora, muitas de concelhos em 

que não existem escolas com contrato de associação, dirigentes e ex-dirigentes da 

CONFAP (peticionários da causa da escola pública), tenham vindo a público defender 

uma causa que não é a nossa. O MAP representa alunos, Associações de Pais, Pais, 

Encarregados de Educação e Famílias, e não representa escolas ou partidos políticos. 

Não percebemos por isso as posições tomadas por estes dirigentes e ex-dirigentes, 

numa clara falta de sensibilidade para com os problemas das famílias, falta de bom 

senso, demonstrando uma clara ignorância relativa ao assunto, desconhecimento do 

funcionamento relativamente a estas escolas com contrato de associação, 

desconhecimento dos territórios educativos em causa e ultrapassando a lei das 

Associações de Pais que proíbe a organização politica e ideológica no MAP. Serviu ao 

menos, para perceber que existem federações e associações cujo objectivo, não 

passa por ajudar as escolas representando o interesse das famílias, mas para 

promoverem os seus dirigentes. Por estas atitudes dos dirigentes do MAP é que as 

escolas resistem ainda à colaboração com as associações de pais e não se mostram 

abertas à participação parental. Compreendemos e aceitamos a posição da CONFAP 

relativamente ao assunto dos contratos de associação mas pensamos que se poderia 

ter mostrado mais incisiva e mais preocupada com os alunos e as famílias que 

depositam a confiança do ensino nestas escolas. 

- Acreditamos que é pela via da educação que teremos um futuro melhor, um futuro 

com pessoas capazes, qualificadas e alegres. Acreditamos num compromisso entre 

todos os partidos para organizar a educação para dez ou quinze anos, sendo possível 

depois avaliar e corrigir o que correu mal. Mas, vivemos numa democracia, e por isso 

aceitamos que os que ganharam o voto popular possam governar com as suas ideias. 

Não podemos aceitar e a FECAPAF considera inadmissível, a forma como este 

ministério da educação procedeu relativamente às milhares de famílias que tinham 

idealizado, planeado e projectado o futuro da educação dos filhos nestas escolas com 

contrato de associação e que em final do ano lectivo, de uma forma abrupta e 

definitiva, foram obrigadas a repensar tudo. Viram os seus sonhos, projectos e 

organização familiar completamente alterada por via de um despacho cego, feito à 

pressa, oportunista, irredutível, sem concertação, sem audição aos visados (a 

FECAPAF tinha-se inscrito para audição), numa atitude provocatória, de má-fé, 

arrogante, sem qualquer tipo de estudo prévio e sério, demonstrando até ignorância e 

desconhecimento das comunidades educativas e dos territórios educativos. Não 

podemos aceitar que se ponha em causa a vida de milhares de alunos só porque… 
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sim. Este despacho trouxe a Famalicão uma inquietude tremenda, um medo do futuro, 

uma intranquilidade constante, confusão, dúvida, tristeza, raiva, sentimentos de 

impotência, sensações de humilhação várias. Extremou opiniões dentro do concelho, 

virou as pessoas, umas contra as outras. Os meninos e meninas, esses, os alunos, 

que sabemos que não contam para quem decide, perceberam que iam perder amigos, 

não sabiam para onde iam, perceberam que seriam obrigados a deixar os seus 

professores, as suas escolas, isto numa fase essencial do ano lectivo para muitos 

deles, com exames, com os últimos testes, etc. 

- Será que alguém parou para pensar porque é que estas escolas com contrato de 

associação mantêm uma estabilidade no número de alunos? Será que alguém pensou 

porque é que os pais confiam e apostam nestas escolas para os seus filhos 

prosseguirem estudos? Alguém perguntou aos pais? Será só o transporte, como 

referem sempre os directores e professores dos agrupamentos de escolas de 

Famalicão? E o projecto educativo? E a estabilidade do corpo docente? E os horários, 

feitos á medida das necessidades dos alunos? E as valências oferecidas? E o apoio 

ao estudo? E os gabinetes de Psicologia e de apoio á família com recursos humanos 

para atender a todos? E o ensino articulado? E a aposta no desporto? E a aposta nas 

artes? E as instalações? E a alimentação? E a segurança? E a proximidade de casa 

ou do local de trabalho? Será que não contam? 

- Relativamente a Vila Nova de Famalicão, a FECAPAF está muito preocupada com as 

consequências desta decisão. Das reuniões que tivemos percebemos que os 

directores dos agrupamentos não estão preparados para acolher muitos mais alunos. 

Percebemos que não estudaram as implicações desta medida para as suas escolas. 

Percebemos, já não sendo a primeira vez, que não lhes interessa o bem-estar dos 

alunos e das famílias. Apenas sabem que têm salas vazias e que mesmo não tendo 

arranjam. Preocupa-nos que não consigam manter os níveis de qualidade que tinham, 

e é fácil perceber, pois com mais alunos e os mesmos recursos… Temos presente que 

os directores podiam, se quisessem, fazer impor a decisão da Rede de Escolas de Vila 

Nova de Famalicão junto da Secretaria de Estado da Educação e junto da Direcção 

Geral de Estabelecimentos escolares, ou ainda renegociá-la, mas preferiram agarrar-

se a um despacho que permitirá, sem qualquer mérito, sem qualquer esforço, manter o 

número de alunos que queiram nas suas escolas, mesmo que muitos pais não gostem 

da sua forma de gestão dos agrupamentos de escolas, mesmo que os resultados 

conhecidos não dêem garantias aos pais do sucesso que pretendem para os seus 

filhos, mesmo que fiquem fora do âmbito territorial, mesmo que fique fora do concelho 

ou do distrito, serão obrigados a matricular os seus filhos nessas escolas, mesmo que 

estas escolas não ofereçam um projecto educativo e os serviços que as escolas com 
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contrato de associação podem oferecer e com os quais os pais estariam a contar. 

Estamos convictos que os directores dos agrupamentos fizeram com que a Rede de 

Escolas de Vila Nova de Famalicão deixe de fazer sentido. Enquanto lhes serviu, ora 

porque lhes retirou os alunos “problemáticos” para as escolas privadas ou por outros 

motivos, a rede fazia sentido, agora e sem qualquer pudor ou sensibilidade, e porque o 

despacho é mais favorável, esquecem-se de todo o trabalho desenvolvido há mais de 

10 anos e a Rede e os seus parceiros deixam de fazer sentido.  

- Achamos também que deixa de fazer sentido o “Programa Aproximar”, ou a chamada 

descentralização de competências (Famalicão foi um dos concelhos pioneiros desta 

aproximação às escolas da autonomia de que todos falam, mas que aparentemente os 

directores não querem), uma vez que foram, no nosso entender, quebrados os 

pressupostos da autonomia da organização do ano lectivo. 

Concluindo, não percebemos quem ficará a ganhar com esta medida e com este 

despacho, certamente não serão aqueles que mais importam ou deveriam importar, as 

crianças, os alunos e as suas famílias. As escolas públicas certamente perderão 

qualidade, pois apesar de terem mais alunos e turmas, não está prevista mais 

nenhuma alteração além da contratação de professores. Aquilo que seria importante 

rever, a gestão dos agrupamentos, as avaliações internas e externas, as metas de 

aprendizagem, o aumento da prática desportiva, uma verdadeira escola a tempo 

inteiro e aberta à comunidade, entre outras, não interessa nada. A Educação está feita 

de professores, com professores e para professores. Cada vez acreditamos mais que 

teremos que ser nós, os pais, organizados, a definir aquilo que queremos e não deixar 

que sejam os sindicatos e as associações de professores e directores a decidir o que 

é melhor para os nossos filhos. Para isso era preciso que as associações de pais 

deixassem de ser os organizadores das festas e os angariadores de dinheiro para as 

escolas, as associações de pais precisam de estar mais presentes nas discussões, 

nos conselhos gerais, nas assembleias das federações e da confederação, junto das 

entidades que organizam e governam, ou desgovernam, esta nossa educação. A 

FECAPAF manter-se-á no apoio às dificuldades e problemas das famílias de 

Famalicão. 

Vila Nova de Famalicão, 30 de Junho de 2016 

     

 

 
Jorge Pereira  

Presidente  


