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RESUMO 
 

Em Portugal, desde o final dos anos oitenta que se tem vindo a assistir a um conjunto de 

reformas educativas relacionadas com a mudança do papel do Estado no governo da 

educação. Esta mudança anuncia a transição de um Estado que, por intermédio da burocracia 

governamental, desempenhava o papel de provisor e administrador directo da educação, para 

um Estado que, agora, tende a assumir o papel de definidor de objectivos e, sobretudo, de 

fomentador e gestor de mecanismos de avaliação e de prestação de contas no sector educativo. 

 

No presente trabalho, analisamos o modo como diversos agentes (deputados, ministros, grupo 

de sindicatos, escolas, municípios, pais e especialistas) debateram na esfera pública da 

educação o processo de agregação de agrupamentos escolares em Portugal, no ensino básico e 

secundário. 

A partir da análise de artigos de opinião, que, conjuntamente com o registo de debates 

políticos, formam o corpus, procurámos evidenciar as razões que subjazem ao 

Reordenamento da Rede. Entre estas, sobressai o objectivo de redução da despesa, o que 

comporta uma perda de qualidade da escola pública. 

 

 

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas da Educação, Espaço Público, Administração escolar, 

Ensino Básico e Secundário, Reordenamento da Rede Escolar, Portugal. 
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ABSTRACT 
 

In Portugal, since the late eighties, that it has been witnessing to a series of educational 

reforms related to the changing role of the State in the governance of education. This change 

announces the transition from a State that, through the governmental bureaucracy, played the 

role of direct promoter and administrator of education, to a State that now tends to assume the 

role of defining objectives and above all, of developer and manager of evaluation and 

accountability mechanisms in the educational sector. 

 

In this work, we analyze the way how different actors (deputies, ministers, union groups, 

schools, municipalities, parents and experts) debated in the educational public sphere the 

process of aggregation of school groups in Portugal, in school education. 

From the analysis of opinion articles which together with the registration of political debates 

form the corpus, we tried to highlight the reasons underlying the Reordering of the Network. 

Among these, stands the aim of reducing the expense, which results in a loss of quality of 

public school. 

 
 
 
 
Key-words: Public Policy of Education, Public Space, School Administration, Elementary 

and Secondary Education, Reorganization of the School Network, Portugal. 
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“Não podendo situar-se fora de um determinado contexto político, 

económico e social, o sistema educativo deve, antes de mais, ser 

considerado como uma rede de interacções complexas, que o obrigam 

a ter em conta a realidade social envolvente, de forma que este não 

seja considerado como uma ilha no seio dos restantes sistemas 

sociais”. 

 

Jorge Carvalho Arroteia,  

Análise Social da Educação (1991:55) 

Introdução  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente dissertação foi elaborada com vista à obtenção do grau de Mestre em Gestão de 

Políticas Públicas, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade 

Técnica de Lisboa. 

 

Escolhemos como tema a autonomia, administração e gestão das escolas públicas em Portugal 

na esfera pública. Em particular, o debate sobre a Agregação de Agrupamentos ocorrido entre 

2010 e 2011. 

Trata-se de um tema pertinente e actual no quadro da esfera pública e da política democrática. 

Segundo Innerarity (2010:9), a relevância do espaço público depende da capacidade de 

organizar socialmente uma esfera de mediação de subjectividade, experiência, implicação e 

generalidade.  

 

Os princípios e os objectivos que definem a política educativa de um país reflectem-se na 

concepção e na implantação da rede de estabelecimentos de educação, ensino e formação. O 

actual parque escolar traduz as marcas e as opções, por vezes contingentes, que ao longo dos 

anos foram sendo tomadas em contextos de permanente evolução social, científica, económica 

e política. 
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A urgência de repensar a concepção, o papel e os objectivos do planeamento da rede 

educativa, constitui hoje um desafio da política de educação, num quadro de construção da 

dimensão local da política e da acção educativa (Oliveira & Coragem, 2000). 

 

Segundo Barroso (2006:113), a compreensão de que o mundo educacional está a ser 

reordenado é uma evidência. As políticas públicas de educação são analisadas através de uma 

problemática em que a acção estruturada e organizada (regras e recursos institucionalizados) é 

articulada, traduzida através de processos e cursos de acção marcados ainda por sentidos e 

interpretações, interesses e poderes contextuais e locais. 

Assim, neste contexto, a Recomendação nº 4/2011, de 26 de Abril, refere-nos que as 

características da rede escolar traduzem as concepções, os condicionalismos e os recursos 

afectos ao sistema educativo, reflectindo as opções e as alterações de percurso sofridas ao 

longo de um processo em que os modelos educativos e de aprendizagem e os factores de 

ordem demográfica, geográfica, financeira e arquitectónica se foram sobrepondo e, muitas 

vezes, anulando na determinação das decisões políticas geradoras do desenho da Rede 

Escolar. 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE, 1986) atribui ao Estado competências na 

criação da rede de educação e ensino, estabelecendo que o planeamento e a reorganização das 

diferentes expressões dessa rede devem corresponder às necessidades de toda a população, 

assentando numa política de regionalização com definição clara das competências dos 

intervenientes e na atribuição de recursos com esse objectivo. 

Reordenar a rede escolar corresponde, assim, a um claro imperativo de procura de melhoria 

do funcionamento das escolas e desenvolvimento e sucesso das crianças e dos jovens. De 

então para cá, tem sido publicada legislação com o objectivo de aprofundar conceitos e regras 

anteriores ou responder a necessidades entretanto identificadas, dando lugar a um corpo 

normativo que, embora por vezes ultrapassado pela própria realidade, tem sido responsável 

pelas alterações verificadas na rede escolar. 

 

Em Portugal, nem sempre se verificaram as exigências de equidade e qualidade da oferta de 

recursos educativos que hoje se reconhece como devendo caracterizar o serviço público de 

educação. Para fundamentar e tornar mais claras as recomendações que se propõem no final, 

optámos por organizar em três tópicos principais alguns temas relevantes para a apreciação do 
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reordenamento da rede escolar: 1) as escolas do 1° ciclo: dimensão, centros escolares, 

recursos educativos; 2) a escola e a rede escolar: princípios, processo de planeamento, 

contextos locais; 3) os agrupamentos escolares: evolução, constituição, participação. 

Tendo presente que o XVIII Governo tomou diversas medidas relativas à Rede Escolar, 

merecem agora a atenção do Conselho Nacional de Educação as que se referem ao 

encerramento de escolas do 1° ciclo com menos de 21 alunos e à constituição de 

agrupamentos, pelas implicações nos princípios e orientações educativas e pela tradução que 

terão no desenvolvimento do Sistema Educativo. 

 

O conceito de espaço público emergiu no debate político do século XVIII e desempenhou um 

papel importante na definição das democracias modernas, este necessitou actualmente de uma 

nova reflexão. Essa reflexão não consistirá apenas em adaptar às sociedades contemporâneas 

um projecto de organização da sociedade concebido na época, mas será também uma boa 

oportunidade para se voltar a pensar em como poderemos nós ajustar os nossos ideais 

normativos da democracia e da vida comum às condições actuais de Governo e 

funcionamento da sociedade (Innerarity, 2010:12). 

Assim, torna-se possível redefinir o ideal de democratização a partir da ideia de esfera 

pública, na qual está contida a preeminência dos valores constitutivos da dimensão colectiva 

perante os interesses particulares, do político sobre o económico, da comunicação sobre o 

mercado. Segundo Dagger, (1997:105) apud Innerarity, (2010:13) não existe melhor 

procedimento para enfrentar a concepção da política como mera gestão de interesses, que tem 

origem numa ideia da sociedade como colecção atomística de indivíduos ou grupos 

desvinculados entre si (Innerarity, 2010:13). 

 

Segundo Maia (2000:3) a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posições e opiniões; nela os fluxos comunicacionais 

são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas reunidas em 

temas específicos (Habermas, 1997:92 apud Maia, 2000:3)  

 

Deste modo, decidimos elaborar um trabalho, que teve como fio condutor a seguinte pergunta 

de partida: que modo foi debatido na esfera pública da educação o processo de agregação de 

agrupamentos no quadro das decisões tomadas pelo XIX Governo Constitucional em 
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Portugal? Que agentes se exprimiram? Que vozes foram veiculadas? Que temas foram 

tratados? Que meios de comunicação foram utilizados? 

A forma escolhida para encontrar resposta a estas questões radicou na análise de artigos de 

opinião produzidos por diferentes agentes (especialistas, partidos políticos, directores de 

escolas, representantes dos sindicatos, municípios e pais), no processo de agregação de 

agrupamentos, publicados em blogues, jornais de referência e sites de âmbito nacional sob 

forma de opinião entre 2010 e 2011. 

 

Iniciamos esta dissertação pela contextualização no Capitulo I da construção das políticas 

públicas, abordando também o enquadramento do papel do espaço público na produção das 

políticas públicas. 

No Capítulo II, apresentamos o processo das políticas de autonomia e gestão escolar em 

Portugal, assim como o percurso até à agregação. Com vista a abordar a agregação de 

agrupamentos, fizemos um breve resumo histórico da política educativa, nomeadamente, dos 

modelos de administração e gestão das escolas públicas evidenciando as repercussões 

preconizadas sobre a vida das escolas, desde 1976 até à actualidade, dando ênfase à criação de 

agrupamentos e posteriores desenvolvimentos, incluindo o Decreto-Lei nº 75/2008. 

 

No Capítulo III, definiremos o nosso modelo de análise, com a definição operacional do 

espaço público, num contexto cívico e democrático de construção das políticas públicas de 

educação. Neste capítulo, apresentamos também o modelo de estrutura do espaço público 

utilizado neste trabalho, identificando os diversos agentes e as vozes que exprimiram 

diferentes pontos de vista e posições ideológicas. 

 

No Capítulo IV daremos conta da metodologia adoptada no processo de investigação que 

realizámos. Propusemo-nos analisar o debate em torno do tema agregação de agrupamentos, a 

partir de vinte e cinco artigos de opinião publicados entre Maio de 2010 e Setembro de 2011, 

por jornais de referência, blogues e no site parlamentar. Iniciámos assim uma pesquisa de 

cariz qualitativo que visa descrever e explorar o processo de agregação de agrupamentos no 

espaço público, recorrendo a análise de conteúdo e análise documental. 

 

No Capítulo V apresentamos e discutimos os dados obtidos. 
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1. A construção das políticas públicas e o papel do espaço público 
 

Segundo Rocha (2010:39), são várias as definições de políticas públicas. Em primeiro lugar, 

as políticas consistem em cursos de acção comandadas pelos órgãos do Estado, em resposta a 

pressões de actores exteriores a este, visto como uma caixa negra. Em resposta às solicitações 

exteriores, os governos tomam decisões, de forma a resolver as propostas apresentadas. Em 

segundo lugar, esta decisão pode tomar a forma de lei ou de programa a implementar pela 

administração. Logo, as políticas públicas estão baseadas na lei, devem ter enquadramento 

constitucional, pelo que são vistas como legítimas, podendo ser impostas, coactivamente. E 

nisto se distinguem as políticas privadas, as quais não podem ser impostas, coactivamente. A 

sua implementação depende de muitos factores, internos e externos ou do mercado, que as 

organizações não controlam. 

 

Em síntese, segundo Rocha (2012), o conceito de políticas públicas está tradicionalmente 

associado ao conceito de Estado. Políticas públicas são as acções dos órgãos do Estado em 

ordem a responder a pretensões dos cidadãos, agrupados ou não. Pode-se concluir, portanto, 

que não existem políticas públicas sem Estado e que este desempenha um papel fundamental 

no processo público. 

 

O estudo das políticas públicas não tem por objecto a estrutura política, eleições, partidos ou 

comportamentos eleitorais. O que é importante para o estudo das políticas públicas são as 

decisões políticas que têm impacto na vida dos cidadãos, ou o resultado da actividade 

governamental (Rocha, 2010:26). 

 

Para Cardim (2006:28), uma política pública dirige-se, em princípio, à resolução de 

problemas com expressão significativa no espaço temático tutelar da instância com poder para 

definir e determinar.  

 

Do ponto de vista de Barroso (2006:113), as políticas públicas são então acções, sob formas 

de traduções diversas, em todos os contextos e momentos do seu desenvolvimento e a 

regulação pode assumir um carácter institucional e situacional nos vários níveis de acção em 

que ocorre e/ou é apreendida. 
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 1.1. Agenda Política 
 

De acordo com Bilhim (2008:113-114), a formulação de políticas públicas tem de lidar com 

três tipos de interesse: o interesse nacional, o interesse público e o interesse geral. O interesse 

nacional é equacionado a partir da Constituição da República Portuguesa, pelas entidades a 

quem a mesma Constituição confere legitimidade para o efeito nomeadamente, o Governo. O 

interesse público, menos ambicioso que o interesse nacional, é expressamente previsto na lei, 

como configurando objectivos, critérios, factores, ou quaisquer outros elementos, ditos de 

“interesse público”. O interesse geral, cuja existência decorre de imperativos de cidadania em 

sociedades democráticas, nomeadamente a garantia por parte do Estado português de um 

sistema de saúde ou de educação acessível a todos. 

 

Numa perspectiva institucionalista tradicional, a análise das políticas públicas limita-se a uma 

análise legal e formal das instituições, enquanto burocracias, uma vez que a iniciativa da 

política pública cabia inteiramente ao poder político face ao “suposto” poder das instituições 

moldarem o comportamento dos indivíduos. Por sua vez, a teoria da escolha pública (Public 

Choice), no final dos anos setenta, apresenta uma abordagem do ponto de vista da economia, 

defendendo exactamente o oposto. Assim cada indivíduo, face ao seu interesse egoísta na 

procura da sua máxima satisfação, influencia a decisão política, uma vez que aquele (interesse 

pessoal, egoísta) “é uma característica natural do ser humano mais persistente que a que 

respeita ao praticar o bem”. (Stiglitz, 2000:56 apud Natal 2011:18). 

 

Deste modo, “os indivíduos actuam, tendo por base os seus interesses pessoais, egoístas, quer 

actuem como agentes económicos no mercado quer como cidadãos na esfera pública” 

(Bilhim, 2006: 44). 

Esta teoria, a da escolha pública em especial, vai servir de base aos novos modelos de 

administração e gestão pública, em vigor desde os anos 1980. “Estes novos modelos de 

governação (governance) vão incentivar a redução da intervenção do Estado na economia, a 

intervenção do Estado de bem-estar-social, a introdução do espírito de gestão privada 

(business) nos serviços em que, por não haver interesse do mercado, o Estado continuará a 

assegurar” (Bilhim, 2006:38). 
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Na perspectiva de Bilhim (2006:46), “a teoria da escolha pública ao facultar um quadro de 

referência da acção política e burocrática permitiu uma tomada de consciência das elites, dos 

media e dos cidadãos de uma forma geral, sobre o funcionamento dos governos e das 

administrações públicas.” Não se trata de saber se o interesse público é melhor servido por um 

Estado executor ou se por um Estado organizador do jogo estratégico de actuação dos 

diversos actores, mas antes, a de converter súbditos em cidadãos completos, estabelecer uma 

relação duradoura entre governantes e governados, de tal forma que os governantes ajam, 

genuinamente, em nome do povo e lhes prestem contas pelos seus actos. A questão da agenda 

política e a formulação das políticas públicas necessita portanto de uma abordagem 

sociológica e fenomenal, no entender de Bilhim (2008:109-110). 

 

A agenda política é fixada com base no binómio procura dos cidadãos – oferta dos actores 

políticos, sendo que a predominância de cada um dos monómios varia ao longo do processo, 

desde a sua génese até à sua implementação, pois, caso contrário, não seria possível 

compreender como governos, quer com maioria parlamentar quer governos minoritários, 

fazem cedências a grupos de interesse, contrariando o programa de Governo e agindo, por 

vezes, no imediato ou a curto prazo, abandonando decisões a longo prazo (Bilhim, 2008:110-

111). 

 

Como deve a sociedade civil proceder de forma a influenciar os actores políticos a 

apresentarem políticas que tenham em conta o longo prazo e a sobrevivência do país, é uma 

questão fundamental, do ponto de vista de Bilhim (2008:120-121), e que passa por reformular 

o papel do funcionário público e o papel do governo na definição de um quadro legal e 

político de actuação das diversas redes de actores e parceiros, na protecção do interesse 

económico e no garante dos princípios democráticos e de equidade/coesão social. 

 

 

 
1.2. Ciclo das políticas públicas 
 

Segundo Rocha (2010:30), até recentemente o modelo dominante de apresentação das 

políticas públicas segue um conjunto de fases que integram) um processo político. Este 

processo, de acordo com Jones (1977) e Anderson (1975), dividia-se nas seguintes fases: 
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constituição da agenda; formulação e legitimação das políticas; e implementação e avaliação. 

Entre estas fases, destacam-se, como mais importantes, a constituição da agenda (Cobb e 

Elder 1988; Kingdon 1984 e Baumgartner e Jones 1993 apud Rocha, 2010:30) e a 

implementação das políticas (Pressman e Wildavsky, 1973; Mazmanian e Sabatier, 1983 apud 

Rocha 2010:30). 

 

Este modelo tem sido, sistematicamente, criticado por Sabatier (1991) apud Rocha (2010:30) 

que considera não se tratar de uma teoria causal; que a sequência de fases proposta é muitas 

vezes inadequadas e, em terceiro lugar, o modelo é profundamente legalista, assumindo-se 

que a política formulada em lei é, necessariamente, implementada. Finalmente, não existe um 

ciclo político para cada política; os ciclos interagem e relacionam-se. 

 

Em suma, e citando Sabatier (1991) apud Rocha (2010:30), o modelo dos ciclos resume-se a 

um “textbook approach”, não tendo qualquer utilidade científica e reunindo apenas objectivos 

pedagógicos. Desta forma, encontram-se modelos assentes em critérios científicos. 

 

Segundo Carvalho (2008:33), o processo de definição e desenvolvimento das políticas 

públicas está persuadido da complexidade inerente à realidade social em que o mesmo se 

desenrola, implicando numerosos actores, visíveis e encobertos, com diferentes visões da 

realidade e interesses, que procuram, recorrendo aos meios ao seu alcance, atingir os seus 

próprios fins (Sabatier, 1999:4 apud Carvalho 2008), pelo que se torna necessário encontrar 

um modo – modelo, metáfora, teoria, paradigma, entre outros - de simplificá-lo e, assim, 

melhor o compreender (Parsons, 1995:57 apud Carvalho 2008:33). 

 

Um dos modelos mais conhecidos, e que predominou durante as décadas de 70 e 80, foi o 

modelo sequencial do processo de políticas públicas, também denominado por ciclo de 

políticas públicas. Defende-se que as políticas públicas podem ser desagregadas num conjunto 

de fases ou etapas, desde o seu início, até ao seu término. 

 

Subjacente a este modelo está uma lógica instrumental e normativa, caracterizada por uma 

orientação Problem Solving (Muller e Surel, 1998: 30-31; Howlett e Ramesh, 2003:13 apud 

Carvalho 2008:34), o que possibilita o estabelecimento de um paralelo entre as etapas do 

processo político e as fases inerentes à resolução racional de um problema. 
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Assim, as fases do processo de políticas públicas supracitadas são: o agendamento, a 

formulação de políticas públicas, a decisão, a implementação e por último a avaliação. 

O agendamento ou agenda-setting, trata dos seguintes aspectos: a identificação dos problemas 

e sua inscrição na agenda, nomeadamente na agenda governamental; a formulação de políticas 

públicas respeitante ao estudo, elaboração e negociação das alternativas (ou soluções) 

propostas; a decisão prende-se normalmente com a escolha de um dado curso de acção ou não 

acção; a implementação traduz-se na execução das políticas delineadas nas fases anteriores e, 

por último, a avaliação refere-se ao controle dos resultados das políticas públicas efectuadas. 

 

Estas fases poderão ser representadas como um sistema, com os respectivos inputs, 

actividades de transformação e outputs. 

Sendo um modelo, o ciclo de políticas públicas não deverá ser confundido com a realidade. 

Embora se delineie sequencialmente um conjunto de etapas, identificando acções e actores 

centrais a cada uma delas, o processo de políticas públicas não decorre necessariamente de 

modo linear e as etapas não são estanques, podendo estar sujeitas a fenómenos de 

interactividade (Muller 2003:25; Ripley, 1995:161-162; McCool, 1995:169 apud Carvalho 

2008:34-35). Para além do mais, todo o fenómeno de formulação, implementação e avaliação 

de políticas públicas revela-se, na prática, fluido e pouco preciso, nem sempre sendo possível 

identificar com exactidão o problema a tratar ou as possíveis soluções a aplicar, o que leva a 

que muita acção pública não tenha qualquer efeito e que determinadas políticas lidem com os 

sintomas e não com as causas de um problema, deixando-o por resolver (Bryner, 2003:301 

apud Carvalho 2008:35). 

 

Contudo, e de acordo com Deleon (1999:24-26 apud Carvalho 2008), o modelo do ciclo de 

políticas públicas constitui uma ferramenta heurística não despicienda, por permitir uma 

análise dos actores e das actividades que intervêm em cada etapa, contribuindo para a 

elucidação de um processo, à partida, intrincado. O autor avisa ainda que se se pretender que 

o modelo vá para além desta função, se estará a testar as suas insuficiências. 

 

Assentemos no valor heurístico deste modelo, porque dada a complexidade das políticas 

públicas necessitamos de encontrar um modo de delimitar a nossa pesquisa. Foi isso que 

Kingdon fez implicitamente ao confinar o seu modelo de multiple streams à análise de 

processo pré-decisional das políticas públicas. Nós avançaremos um pouco mais no processo, 
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ao contemplar igualmente a etapa da decisão, à semelhança do que foi feito por outros autores 

que também aplicaram o referido modelo à análise do processo de políticas públicas (vide 

Zahariadis, 1995, 2003; Barzelay, 2001, 2003 apud Carvalho 2008:35). 

 
 

1.3. O papel do espaço público na discussão das políticas públicas 

O conceito de espaço público, como lugar onde os problemas são assinalados, interpretados e 

discutidos, tem a sua origem na polis grega, a ágora, praça pública onde os assuntos da vida 

pública ou do governo da cidade eram discutidos abertamente. O espaço público é, para 

Habermas, um espaço onde as opiniões das pessoas privadas, não pertencentes ao poder 

político, se constroem livremente através de um processo racional e crítico cuja lógica 

condutora é a da “publicidade”, que impõem a cada um a abstracção dos seus interesses e 

motivos particulares para adoptar um ponto de vista desinteressado e colectivo nas questões 

relevantes do interesse geral (Silveirinha, 2004 apud Natal, 2011:24). É ao longo do século 

XVIII que o espaço público liberal se define como espaço simbólico de mediação entre o 

Estado e a sociedade civil (Figueiras, 2005 apud Natal, 2011:24). No centro desta 

transformação encontra-se a burguesia, grupo social proveniente do povo e ligado ao 

comércio, que, sentindo-se excluída do universo da Corte, cria a sua própria esfera de 

actuação, dando origem aos salões e aos cafés oitocentistas. É neste espaço público liberal que 

surgem os primeiros jornais, como fonte de informação mas também de crítica e opinião. 

Estes funcionavam como um instrumento para a discussão pública dos interesses que os 

esclarecidos tinham em comum, relacionados com a cultura e a política. O conceito de 

opinião pública emerge, assim, associado à publicidade, à crítica, à opinião de um colectivo, 

de uma comunidade, da sociedade, ao interesse público e à vontade geral.  

Do ponto de vista de Sennett (Figueiras, 2005 apud Natal, 2011:24) o espaço público burguês 

como um domínio de interacção discursiva em que os cidadãos se juntam para submeter as 

acções e políticas do Estado à crítica e ao debate racional, como o descreve Habermas, é uma 

imagem demasiado homogénea do público burguês. No decorrer do século XVIII, surgem os 

clubes em paralelo com os cafés. Os clubes divergem dos cafés pela selectividade imposta aos 

seus membros. Para Sennett, “os oradores e a plateia são escolhidos e o mais importante do 

que é dito é quem o diz. A capacidade de convencer a plateia passa pela capacidade de 
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conferir credibilidade ao discurso. As capacidades expressivas do orador, bem como a 

capacidade de emocionar a plateia, são as características mais valorizadas” (Figueiras, 

2005:27 apud Natal 2011:24). O mesmo autor acrescenta que “O discurso público, 

nomeadamente o político, torna-se um discurso marcadamente personalizado pelo conjunto de 

emoções que acarreta” (Figueiras, 2005:27 apud Natal 2011:24). 

 

No final do século XIX, assiste-se à falência de uma esfera pública liberal e à implementação 

da democracia de massas e de um novo princípio para a opinião pública. As massas penetram 

no espaço público, fazendo-se representar em associações, partidos políticos e na imprensa. A 

participação política é, no entanto, limitada às elites e às classes dirigentes. Com a crescente 

industrialização das sociedades surgem novos movimentos a exigirem representação social a 

par da representação política individual existente.  

 

As modificações da esfera pública provocadas pelas inovações técnicas na comunicação, na 

informação e pelo facto de se instituírem em redor de instituições democráticas 

representativas, conduziram à privatização do sector público (o privado irrompe no espaço 

público e é nele cultivado como tal), à politização do privado (os grandes problemas públicos 

são hoje em dia problemas ligados à vida privada) e a uma tendência para a acção política 

sectorializada, bem como um crescente desinteresse pela defesa do interesse geral.  

 

A constituição de um poder democrático saudável passa por uma circulação de poder entre as 

instituições e acções de política formal, normalmente entendido como o Estado e a sociedade 

em geral, constituída por associações empresariais, sindicatos, organizações privadas, igrejas, 

novos movimentos sociais e grupos de interesse público. “Estabelecer uma relação circular e 

recíproca entre poder comunicativamente gerado, lei legítima e poder do Estado, co-

originalmente justapostos: “a formação de opinião pública informal gera ”influência”; a 

influência é transformada em “poder comunicativo” pelos canais das eleições políticas; e o 

poder comunicativo é transformado novamente em “poder administrativo” pela legislação” 

significa uma “sociedade civil vibrante” e uma “esfera pública não subvertida”. (Habermas, 

1996, apud Natal, 2011:25). Nesta concepção deliberativa da política, a relação entre os 

actores institucionais da política e o público em geral é fundamental. Os públicos informais 

concorrem para a formação de uma opinião pública, têm de identificar novos problemas num 

processo não deliberativo e sem constrangimentos de decisão; a zona deliberativa da esfera 
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pública cabe aos representantes eleitos ou nomeados que têm a seu cargo as tomadas de 

decisão, tendo que dar soluções justificadas e legítimas aos problemas de forma a gerar 

soluções cooperativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aspecto a realçar neste processo consiste na importância fundamental de formas 

organizadas da sociedade civil que impedem que o espaço público seja subvertido, chamando 

a atenção para a necessidade de discutir e pensar os problemas sociais e fazendo pressão para 

que sejam tomadas medidas adequadas por parte do poder político. “Estas formas organizadas 

de sociedade civil são auxiliadas pelos mass media que transmitem preocupações, gerando um 

debate público que se reúne em “opiniões públicas definidas topicamente” (Habermas, 1996, 

apud Natal 2011:25). 

 

Segundo Ferry (2001 apud Innerarity, 2010:15), “o espaço público já não é somente o lugar 

da comunicação de cada sociedade consigo própria mas também o lugar de uma comunicação 

entre sociedades diferentes umas das outras”, problema acrescido, decorrente da formação de 

espaços globais deslimitados. Uma certa nostalgia pela inexistência de uma ágora para a 

política mundial é trazida por diversos autores e interpretada por Innerarity como um sinal da 

necessidade de repensar e ampliar o espaço público normativo, que “já não pode ser 

adequadamente gerido no âmbito limitado dos estados nacionais, há que passar das 

comunidades nacionais para os espaços de globalização, pensando em como deve ser a 

política para um mundo comum e de que modo a política pode continuar a fornecer a 

gramática dos bens comuns, de maneira que ela seja, nos novos cenários e em dimensões que 

ainda não conhecemos, o governo dos assuntos públicos” (Innerarity, 2010:26) 

 

“É pois igualmente necessário que tanto as zonas formais como as 

informais da esfera pública se liguem a outros sistemas da sociedade. 

A zona informal liga à formal dando oportunidades aos cidadãos de 

participarem juntos no discurso político, de expandir as fronteiras das 

soluções possíveis a questões de contencioso e a permitir a formação 

de opinião num ambiente não coercivo livre de constrangimentos de 

mercado” (Silveirinha, 2004:226 apud Natal 2011:25).  
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Por exemplo, Serra & Marques (no prelo) defendem a necessidade da criação de um espaço 

público europeu que permita integrar as diferentes comunidades civis dos vários Estados 

membros, sendo que os media desempenhariam nesta edificação um papel essencial “na 

construção duma “cultura”, de uma “cidadania” e de uma “identidade europeia” (Serra & 

Marques, no prelo, p. 7). 

 

No entender de Innerarity, “a Europa representa um projecto interessante porque é um 

laboratório para a nova definição do bem comum, o espaço público, mais além da soberania 

tradicional e no contexto da nova complexidade social” (Innerarity, 2010: 70). 

 

Segundo Habermas, apud Seixas (2002:533-534), o conceito de esfera pública, enquanto 

arena institucionalizada de interacção discursiva, ou seja, lugar de produção e circulação de 

discursos, permite fazer a distinção entre os aparelhos do Estado, os mercados económicos e 

as associações democráticas. A esfera pública também não pode ser confundida com 

comunidade, pois esta, contrariamente àquela, sugere um grupo relativamente homogéneo e 

consensual e não uma pluralidade de perspectivas. 

 

A noção actual de esfera pública tem origem no conceito de esfera pública ou espaço público 

apresentado por Habermas, em 1962, no livro A Mudança Estrutural da Esfera Pública, 

(Silva, 2002). Na evolução deste conceito foi sendo dada importância a diferentes elementos 

estruturantes da esfera pública. 

 

A estrutura de espaço público ou esfera pública, que foi adoptada para analisar o debate da 

educação na esfera pública em Portugal, é proposto por Serra (2007) (ver Figura 1).  

 

Segundo o autor, no espaço público, virtualmente acessível e aberto a todos os cidadãos, 

constata-se uma forte presença das vozes especializadas dos agentes políticos, intelectuais, 

económicos, cientistas e técnicos. Estes agentes desenvolvem e trocam argumentos 

provenientes de diferentes domínios e perspectivas do conhecimento (científico, filosófico, 

religioso, popular) e exprimem diferentes pontos de vista, interesses e posições ideológicas. 

Os temas tratados organizam-se em redor de problemas de interesse mais ou menos geral, os 

quais traduzem situações consideradas pelos agentes como inquietantes, dignas de reflexão 

mais aprofundada. Os debates e as controvérsias organizam-se, essencialmente, em função de 
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dois tipos de discurso (de natureza não mutuamente exclusiva): Discurso de realidade ou 

objectivista -identificação das causas ou dos factores explicativos “daquilo que se passa” e 

clarificação analítica da dinâmica de certos fenómenos; Discurso de valor, ou crítico - 

apreciação normativa sobre a legitimidade ou a pertinência das decisões tomadas no quadro 

das políticas públicas, analisando-se o valor das causas subjacentes aos movimentos sociais, 

das suas estratégias de afirmação e luta. 

Os media são os mecanismos mais significativos de construção pública, sejam eles os mais 

convencionais ou os mais novos/modernos. 

 

 

FIGURA 1 - ESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO (SERRA, 2007) 

 

 

 

 

1.4. Processo de construção dos problemas públicos 
 

Lascoumes & Le Galès (2009) apud Natal (2011:19), atribuem um papel fundamental no 

processo de construção dos problemas públicos e na sua colocação em agenda política a um 

conjunto diversificado de actores, que existem a montante dos actores políticos, que se 

designam por “empreendedores de causa”. Estes actores consideram o processo de 

categorização dos factos sociais fundamental para um determinado assunto entrar em agenda. 
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Os “empreendedores de causa”, embora não tendo um papel tão visível quanto os actores 

políticos, são determinantes na construção dos problemas públicos. São estes que assumem os 

custos iniciais da acção colectiva. “Empreendedores qualificados e astuciosos” é a expressão 

utilizada por N. Fligstein para identificar os grupos e indivíduos que são chamados a redefinir 

os interesses colectivos e a inventar os meios de acção. “Eles transformam, assim, o quadro 

cognitivo de percepção de um assunto e os modos de intervenção como legítimos” 

(Lascoumes & Le Galès, 2009:71 apud Natal 2011:19), influenciam as decisões públicas e as 

audiências públicas (media, opiniões), com o objectivo de legitimar e fazer reconhecer os seus 

interesses. São estes actores que interpretam os factos sociais ou as situações nas quais estão 

envolvidos e atribuem um sentido a uma situação considerada como problemática. 

Categorizam e qualificam o problema, condicionando quer os actores protestatórios quer as 

autoridades públicas no modo de percepcionar a realidade. 
 
Os actores da sociedade não são os únicos empreendedores de causa. Os actores políticos 

assumem, por vezes, este papel, apropriando-se de problemas sociais para os inscrever na 

agenda política. Nestas situações passa-se directamente do facto social para a agenda política. 
 
Os trabalhos de P. Haas, 1992 (Lascoumes & Le Galès, 2009:73 apud Natal 2011:19) dão 

conta de um outro grupo de empreendedores colectivos designados por comunidades 

epistémicas. Estas comunidades são formadas por profissionais e especialistas com 

competência reconhecida num determinado domínio, que fornecem teorias/informações 

pertinentes para a política. Originários de campos diversos, como por exemplo, económico, 

académico, mediático, político, associativo, produzem conhecimento e, de certa forma, 

preparam e antecipam as decisões políticas. As interacções entre empreendedores oponentes 

são fundamentais e desempenham um papel estruturante. Neste processo de negociação, 

centrado no processo de significação, alguns dos Opinion Makers mais empreendedores, 

reconhecidos pela importância dos seus artigos de opinião, influenciam o modo como os 

destinatários organizam a sua imagem mental do ambiente, atribuindo-lhe um significado e 

conduzindo-os a uma interpretação que varia, naturalmente, de indivíduo para indivíduo, 

consoante a sua estrutura cognitiva e quadro de valores.  
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A construção social de um problema público implica a mobilização de um conjunto de actores 

num espaço concorrencial que o tomam como causa sua, isto é, que o (re) definem, lhe 

atribuem uma causa, uma responsabilidade e uma reivindicação. Este processo desenvolve-se 

num espaço dinâmico em que um conjunto de actores, integrando principalmente agentes 

políticos, económicos, intelectuais, cientistas e outros peritos, se confrontam com vista a 

impor os seus interesses, a influenciar as decisões e impor os meios de acção a empreender. 

Alguns actores chamam “arena” a este espaço de confrontação e debate em torno de uma 

causa, de um assunto ou tema de ordem política. Neste espaço público, cada grupo de actores 

procura, através do discurso e da argumentação, “elevar” o problema, tornando-o mais geral e 

menos circunscrito a um facto social, de modo a relacioná-lo com valores e princípios que 

conduzam à sua categorização.  
 
Serra (2004:152 e sgs) mostra através dos trabalhos na área da educação, desenvolvidos por 

Willard (1983) Jóhannesson (1991, 1998) e Maton (2000), como “o campo intelectual fervilha 

de disputas críticas, de confrontos argumentativos no seio do qual os agentes lutam pela 

imposição da respectiva perspectiva tendo em vista uma espécie de “hegemonização 

linguística” ou “dominação simbólica”. Por exemplo, nos trabalhos realizados em torno do 

ensino primário na Islândia e centrados nas polémicas e conflitos discursivos entre pré 

reformistas e os reformistas adeptos da reforma educativa, concebida e levada a efeito pelo 

poder político a partir da década de 1960, Jóhannesson, apud Serra (2004), verificou que tanto 

uns quanto outros accionaram determinadas estratégias discursivas ao abrigo de certos 

princípios legitimadores com o objectivo de converter as ideias educativas em capital 

simbólico, ou seja, tirar proveitos simbólicos no cômputo das lutas educativas, políticas e 

sociais. Uma análise do discurso pré reformista revelou, segundo Jóhannesson, um conjunto 

de valores e pressupostos culturais relacionados com uma concepção objectivista e 

enciclopédica do saber, com uma trilogia nacional compreendendo a inteligência (dom), a 

excelência e o êxito, com a pedagogia da congregação e com o fervor nacionalista. Já o 

discurso reformista ergueu-se na avaliação crítica aos pressupostos culturais: a crença na 

superioridade dos modelos curriculares cientificamente inspirados em novas correntes 

pedagógicas e novas práticas educativas, como por exemplo a taxonomia de Bloom, a 

introdução de processos de reflexão contínua sobre a acção que apresentavam uma visão da 

criança como um ser activo, crítico e empreendedor. Numa interpretação que Jóhannesson se 

inclina a sustentar, como afirma Serra (2004:160), apesar de ambos revelarem diferenças 
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epistémicas, “se de facto a reforma representou uma ruptura com a tradição pré-reformista, 

tratou-se mais de uma ruptura política suscitada por aqueles que acreditam que podiam vir a 

obter lucros simbólicos com a inversão da hierarquia de valores educativos, do que 

propriamente de uma genuína ruptura epistemológica”.  
 

Mas mesmo as diferenças epistémicas ou intelectuais não desembocam necessariamente em 

conflitos discursivos. Tal cisão só adquire expressão se os agentes utilizarem os argumentos 

da sua eleição num sentido social e politicamente vantajoso (Serra 2004:160) através, por 

exemplo, do cruzamento entre a escola de pensamento ou do paradigma com o qual o agente 

se identifica e o seu conjunto de filiações e os seus compromissos sociais. O que nos leva a 

afirmar que os discursos teóricos sobre a educação devem ser analisados de vários pontos de 

vista: como estratégias discursivas de actores que ocupam uma determinada posição social no 

espaço público e como conhecimento produzido por indivíduos comprometidos com 

determinados princípios legitimadores.  

 

Estudos referidos por Lascoumes (2009:81) apud Natal (2011:20), sobre a construção dos 

problemas públicos e a sua colocação em agenda decisional, que analisam em particular os 

constrangimentos inerentes à tradução política de um dado problema, procuraram 

compreender como é que uma mobilização chega a adquirir visibilidade suficiente e 

capacidade de interpelação, de modo a que actores, que inicialmente não estavam interessados 

no assunto, tomem posições e argumentem a favor ou contra. Estes estudos deram origem a 

dois tipos de trabalhos sociológicos: uns focando as controvérsias e outros dando ênfase aos 

movimentos sociais. Estes últimos, desenvolvidos por O. Filleul (1996) e por L. Mathieu 

(2003), centram a sua atenção nas condições que explicam o impacto de actores protestatórios 

que, fora das organizações clássicas, como sindicatos e partidos, contribuem para renovar o 

debate político e transformar um assunto desprezado em assunto de interesse público, bem 

como nos processos de constituição de identidades colectivas, da construção e o sentido do 

“nós” que impulsionam a acção política organizada, os meios de se estabelecerem e 

desenvolverem esses movimentos sociais. Estes novos actores estratégicos complexificaram 

as dinâmicas de mudança exigindo novos desafios no processo de governação e construção 

das políticas, nomeadamente a necessidade de garantir a legitimidade pública (Guerra, 

2006:18 apud Natal 2011:21). 
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A sociologia das controvérsias, que se demarca duma focalização central nos actores para ter 

em consideração as situações ou acontecimentos, em redor dos quais se dispõem os actores e 

concentrar-se nas suas actividades de posicionamento e ajustamento, considera os momentos 

de controvérsia relevantes numa democracia participativa. Na perspectiva de Lascoumes 

(2009:81) apud Natal (2011:21), os trabalhos desenvolvidos por J. Lolive (1997) e por Y. 

Barthe (2006) vieram reforçar a importância de factores não humanos no desenvolvimento 

destes movimentos. São momentos de aprendizagem que enriquecem as posições dos actores 

e renovam o seu quadro cognitivo, onde se apreciam as componentes de um problema, 

podendo culminar na produção de acordos entre as diversas partes, tendo em atenção a 

diversidade das dimensões em presença. Deste modo, a atenção política por um dado assunto 

constitui um processo dinâmico que se desenvolve no seio de controvérsias, através da qual se 

apreciam as componentes do problema, que completam a sua definição, se constrói uma 

representação, ou seja uma imagem da realidade sobre a qual se pretende intervir, e se 

enriquece a posição dos diferentes actores nele envolvidos, com vista à sua estabilização. 

 

Uma terceira série de estudos sobre o processo de construção dos problemas públicos coloca a 

tónica nas interfaces entre as reformulações dos problemas sociais e as decisões públicas de 

alteração, isto é, nas condições necessárias para que a inscrição na agenda pública resulte 

numa acção política concreta. John Kingdon, em 1984, com seu livro Agendas, Alternatives 

and Public Policies contribuiu significativamente para a compreensão do processo de 

colocação em agenda-setting, de determinado assunto. Concebeu, um modelo que designou 

por “Janela da Oportunidade”. Segundo este autor, o espaço político pode ser considerado 

como a combinação de três correntes independentes, correspondendo cada uma delas a uma 

dinâmica de mudança, que num dado momento, o da “janela da oportunidade”, convergem 

relativamente a um assunto. A corrente da identificação dos problemas (identificação e 

categorização), que leva os governantes darem-lhes atenção ao invés de os ignorarem, é 

alimentada pelas mobilizações, acontecimentos específicos ou resultados de avaliação. Do 

ponto de vista de Kingdon, para esta corrente contribuem três factores: os indicadores 

(medidas e relatórios); os eventos ou acontecimentos; e o feedback ou os resultados de acções 

desenvolvidas. A corrente das políticas públicas é preenchida por análises e projectos de 

especialistas, de empreendedores de causa, de comunidades epistémicas e de grupos de 

interesse que investem recursos em determinada ideia com vista a um futuro retorno. Para que 

esta ideia vingue devem satisfazer-se critérios como sejam, ser tecnicamente plausível, ser 
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compatível com os valores dominantes na comunidade e ser capaz de antecipar 

constrangimentos na sua operacionalização. Por último, a corrente propriamente política, que 

funciona praticamente separada das restantes, é trazida pelos actores decisionários em função 

das conjecturas políticas, estando sempre sujeita às influências da opinião pública, da acção 

de grupos de interesse politicamente organizados, bem como das alterações governamentais e 

construção de consensos. (Parsons, 1995:192 e sgs; Birkland, 2005; Lascoumes & Le Galès, 

2009 apud Natal 2011:21). 
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2. A Política educativa recente de reordenamento da rede escolar 
em Portugal 
 

Neste capítulo procuramos evidenciar alguns fenómenos que no campo da educação se 

associam aos efeitos da globalização e que impulsionam ou condicionam alterações nas 

políticas educativas nacionais com reflexo na escola pública. O conhecimento de factores que 

condicionaram ou impulsionaram as políticas educativas em Portugal nos últimos anos, bem 

como o papel dos vários actores, políticos, media e outros agentes da sociedade, no processo 

de construção das políticas públicas é fundamental para entendermos as mudanças e 

tendências actuais da política educativa e os constrangimentos inerentes ao processo de 

edificação das políticas educativas, bem como as contradições, inflexões e avanços multi-

direccionais em que todos participamos, com maior ou menor visibilidade. 

 
 
 
 

2.1. As políticas de autonomia e gestão escolar 
 

Segundo Barroso (2009:992-995) as políticas de autonomia e de gestão escolar, em Portugal, 

desenvolveram-se na continuidade de um processo de reajustamento e alteração do “modelo 

de gestão escolar” em vigor desde a Revolução de 25 de Abril de 1974. Este modelo obedecia 

aos princípios da “gestão democrática”, consagrados na Constituição da República de 1976, e 

caracterizava-se, fundamentalmente, pela existência de órgãos colegiais eleitos, nos quais a 

influência dos pais era muito reduzida relativamente ao poder dos professores, nomeadamente 

do Conselho Pedagógico. 

 

Apesar do processo de “normalização” (após o período revolucionário de 1974-75) ter 

reduzido muito do carácter autogestionário que teve no início, só a partir de 1986, com a Lei 

de Bases (e no quadro da presente acção pública), é que se assiste a uma política deliberada e 

continuada de alteração deste regime, o que veio a ser conseguido, parcialmente, em 1991 

(Decreto-Lei n. 172/91) e em 1998 (Decreto-Lei n. 115-A/98) e, de modo mais radical, em 

2008 (Decreto-Lei n. 75/2008). Ou seja, vinte e dois anos e doze ministros depois. 

Ao longo deste processo assiste-se a uma mudança de paradigma, sobretudo em dois 

domínios:  
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 A escola, individualmente considerada, torna-se a unidade de gestão do sistema, e o 

“sistema escolar” torna-se um “sistema de escolas”; 

 A “gestão corporativa”, vista como emanação da função docente, dá lugar a uma 

“gestão profissionalizada” (centrada nas técnicas de gestão empresarial). 

No primeiro caso, a escola é vista como o espaço privilegiado da coordenação e regulação do 

sistema de ensino e como lugar estratégico para introduzir a sua mudança (school-based 

management). No segundo caso, o “novo paradigma” da gestão escolar rompe com a 

“tradição” herdada da Revolução de 1974, baseada no reforço do poder dos professores, no 

primado do “pedagógico sobre o administrativo” e na “gestão democrática”, entendida como a 

gestão exercida por órgãos colegiais eleitos. 

Esta mudança de referenciais sobre a gestão escolar integra-se numa mudança paradigmática 

mais vasta relacionada com a territorialização das políticas educativas, com a redistribuição 

de poderes entre o “centro” e a “periferia”, com a recomposição do papel do Estado na 

regulação da educação e com novas formas de “governança”. 

Do ponto de vista do conhecimento, assiste-se igualmente, durante o período em análise, à 

“descoberta” da escola como um “novo” objecto de estudo científico na área das Ciências da 

Educação, à influência, em Portugal, das teorias da “nova gestão pública” (new public 

management) e à aplicação crescente, ao campo educativo, dos contributos conceptuais, 

metodológicos e práticos oriundos do estudo de auditoria, da liderança, entre outros. 

Como ficou claro no estudo realizado, a dinâmica do processo foi fortemente condicionada, 

inicialmente, por uma clivagem política entre os que queriam preservar e os queriam mudar a 

“gestão democrática”, mas foi evoluindo através da adopção de algumas políticas de 

compromisso ou de soluções híbridas, como atestam os dois últimos diplomas legislativos 

aprovados (Decreto-Lei n. 115-A/98 e Decreto-Lei n. 75/2008). 

Esta especificidade do modelo de gestão escolar “à portuguesa” e a forte carga política 

subjacente à sua mudança explicam a própria originalidade das soluções encontradas e o 

modo como os conhecimentos, sucessivamente inscritos ao longo deste processo, foram 

produzidos e utilizados (Barroso, 2009:993) 

A especificidade da situação portuguesa não impediu, antes pelo contrário, a influência dos 

conhecimentos produzidos no estrangeiro, nomeadamente no quadro da União Europeia. Mas 

tornou essa influência menos linear e mais difícil. Assiste-se a um processo de “lost in 
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transition” (perdido na transição) que se acrescenta ao já existente e conhecido “lost in 

translation” (perdido na tradução). Muito do conhecimento produzido, neste domínio, pela 

investigação ou pelas “boas práticas”, de origem anglo-saxónica ou francófona, precisou de 

ser “reciclado” para ser utilizado. Quando isso não foi feito, as inferências eram infundadas e 

as soluções perversas. Por isso, no presente caso, a tendência para “nada mudar” ou “mudar 

tudo” era constante (Barroso, 2009:994). 

No primeiro caso, porque os problemas ou soluções identificados “lá fora” não tinham a ver 

com a realidade portuguesa. No segundo caso, porque as diferenças eram tão grandes que só 

mudando o regime na sua totalidade se poderiam aplicar as boas práticas propostas. 

Como síntese das principais características deste processo de transformação das políticas 

públicas de autonomia e gestão escolar são de referir as seguintes: 

 As mudanças introduzidas adoptaram sempre um registo “top down”. Este registo é 

tanto mais paradoxal quanto algumas das matérias que eram objecto de alteração 

apelavam directamente à livre iniciativa dos destinatários dessas políticas, como é o 

caso da “participação” e da “autonomia”. 

 As questões substantivas de natureza política, que surgiram quando da elaboração das 

primeiras propostas em 1988, mantêm a mesma actualidade no debate que foi feito 

vinte anos depois, a propósito da publicação do Decreto-Lei nº 75/2008: direcção 

colegial versus direcção unipessoal; representatividade dos professores e dos pais 

(maior, menor, igual) nos órgãos de participação e de definição estratégica (conselho 

de escola ou afim); processo de escolha do director e responsáveis pedagógicos da 

gestão intermédia (eleição ou nomeação); articulação entre autonomia da escola, 

descentralização autárquica e reestruturação da administração do Ministério da 

Educação. 

 Aceleração do processo de “normalização” europeia (principalmente com o actual 

governo) e perda da “especificidade portuguesa” construída após a Revolução de 25 de 

Abril de 1974, no que se refere ao “modelo” de gestão e à autonomia. Na verdade, 

Portugal e Espanha eram os únicos países europeus em que o director da escola era 

eleito. No caso português, a originalidade residia igualmente no primado da gestão 

colegial e da eleição dos cargos de gestão intermédia. 
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 Tendência emergente para a “profissionalização do gestor” quer pelo reforço da sua 

formação nas áreas da gestão, quer pela eventualidade de recurso a não docentes para 

exercerem esse cargo. 

 Evolução do processo de legitimação das políticas de reforço da autonomia das 

escolas, que inicialmente decorria da elaboração, pela escola, de um projecto 

educativo específico e se encontra actualmente dependente da realização prévia de um 

processo de avaliação externa. 

 Tensão entre uma “lógica burocrática”, centrada numa regulação externa através de 

procedimentos administrativos de coordenação e controlo, e uma “lógica pedagógica”, 

centrada na auto-regulação pelos profissionais, no que se refere à organização do 

trabalho e às matérias pedagógicas. 

 Inexistência de uma política articulada entre o reforço da autonomia das escolas e a 

reestruturação do Ministério da Educação, com a consequente redução da organização 

centralizadora e burocrática, que continua a dominar a administração da educação em 

Portugal. 

 Inexistência de uma política articulada de descentralização, com a transferência de 

competências e recursos para as autarquias, aumentando o seu poder de tutela sobre o 

sistema educativo local. 

 
 
 
 
 
 

2.2. O percurso até à agregação das escolas 
 

O debate intenso da educação em Portugal na esfera pública, tem sido uma constante desde 

1974, altura em que foi proclamado o regime democrático. 

Foram vários os modelos de autonomia, gestão e administração da escola pública, desde essa 

época, que foram propostos, estiveram em debate, foram aprovados e implementados. 

(Conforme se pode observar na Tabela 1.) 



24 

A evolução do sistema educativo português depois da democratização do país em 1974 e até 

2000 tem sido descrita em função de três ciclos: Revolucionário, Normalização e Reforma 

(Barroso, 2003; Afonso 1994).  

O primeiro ciclo – Revolucionário - corresponde ao período que dura desde Abril de 1974 a 

Agosto de 1976, sendo um período de grande instabilidade política, sob domínio de governos 

provisórios e anterior à aprovação da Constituição em 1976. 

Neste período foi desenvolvido um processo espontâneo que fez com que muitos 

administradores escolares do antigo regime fossem demitidos e substituídos por Comissões de 

Gestão eleitas “ad–hoc”, compostas por representantes dos professores,  alunos e 

funcionários. Sob a influência do processo de mudança, e sem meios para o controlar, as 

autoridades governamentais aceitaram a tomada do poder pelas Comissões de Gestão, 

legalizando o processo em curso, através do D.L. nº 221/74 de 27 de Maio. Muitas escolas 

ignoraram este decreto mantendo as assembleias-gerais de escolas como verdadeiro centro do 

poder.  

Em Dezembro de 1974, foi aprovado o Decreto-Lei nº 735 – A/74, que estabelecia uma 

estrutura de gestão escolar completamente nova baseada em comissões eleitas, isto é, em 

conselhos (o Conselho Directivo, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo), 

compostos por representantes eleitos de acordo com normas precisas e reduzindo o poder das 

assembleias de escola. Tal como sucedeu com o anterior decreto, também houve escolas que 

não o implementaram. A estrutura autogestionária que prevaleceu, de algum modo, até 1976, 

foi denominada de “gestão democrática” (Afonso, Viseu, 2001).  

O segundo ciclo – Normalização - durou desde a posse do primeiro governo constitucional, 

de Agosto de 1976, até à altura em que uma nova Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) 

foi aprovada pelo Parlamento, em Outubro de 1986, ano em que se processa a integração de 

Portugal na Comunidade Económica Europeia. Este período ficou marcado por uma política 

deliberada de “normalização” do funcionamento do sistema educativo.   

No ano de 1976, o primeiro Governo Constitucional tenta recuperar o poder sobre as escolas e 

normalizar o seu funcionamento, através do Decreto – Lei 769 - A/76, de 23 de Outubro. Este 

normativo apresenta uma estrutura semelhante ao Decreto de 1974, instituindo como órgãos 

de gestão o Conselho Directivo, formado por representantes eleitos pelos professores, 

funcionários não docentes e alunos (estes apenas no ensino secundário), o Conselho 
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Pedagógico, constituído essencialmente por professores no exercício de funções de 

coordenação disciplinar, e o Conselho Administrativo. Era ao Conselho Directivo que 

competia a gestão corrente da escola, enquanto que o Conselho Pedagógico assegurava a 

coordenação e supervisão pedagógica, cabendo ao Conselho Administrativo a execução 

orçamental. 

Segundo Afonso e Viseu (2001), este modelo de administração escolar, do ponto de vista das 

autoridades ministeriais, permitia definir e responsabilizar os interlocutores das escolas e 

limitar o espaço autogestionário. Por outro lado, do ponto de vista dos professores, a “gestão 

democrática” significava a manutenção da eleição pelos pares, uma “conquista” fundamental 

do regime democrático. Este modelo de compromisso, entre as reivindicações dos 

movimentos político-sociais e profissionais que se desenvolveram nas escolas desde o 25 de 

Abril e as exigências da administração que no seu essencial se mantinha centralizadora e 

burocrática (Barroso, 1991), foi implementado em todas escolas e manteve-se até 1986, 

continuando a ser designado como “gestão democrática”. 

O terceiro ciclo – Reforma - teve início em Outubro de 1986, com a aprovação da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86 de 14 de Outubro, que conquistou um consenso 

alargado entre partidos políticos e nos sectores educativos) e estendeu-se até ao fim do século 

XX. Tratou-se de um período caracterizado pela elaboração e implementação de Reformas de 

cariz global e, segundo Barroso (2003), constituiu o tempo da ascensão e queda do “mito da 

Reforma” para a resolução dos problemas do sistema educativo. Este ciclo “Reforma” pode 

ser dividido em dois grandes períodos: o primeiro é protagonizado pelo Ministro Roberto 

Carneiro, que integra um governo do Partido Social – Democrata, entre 1987 e 1991, e o 

segundo é protagonizado pelo Ministro Marçal Grilo, que integra um governo Socialista, entre 

1996 e 2000.  

A Lei de Bases, para além das linhas gerais de política educacional, definiu os princípios 

orientadores da gestão escolar, em que se confere um lugar privilegiado à participação da 

comunidade na vida da escola e à descentralização e desconcentração das estruturas 

educativas. 

A Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE), nomeada pelo primeiro governo 

(Partido Social Democrata) com uma maioria estável no parlamento, designou o Grupo de 

Trabalho (GT), composto por docentes da Área Social e Organização da Educação da 

Universidade do Minho, principalmente, João Formosinho, António Fernandes e Licínio 
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Lima, com o objectivo de apresentarem propostas de operacionalização da reforma no âmbito 

da administração das escolas. As propostas do Grupo de Trabalho, que visavam uma maior 

autonomia das escolas e uma direcção e gestão participada, foram discutidas quer por 

especialistas quer pela sociedade civil (Lima, 2006).  

O CRSE, em 1988, apresenta o seu “Projecto Global de Reforma”, no qual inclui os 

princípios defendidos pelo Grupo de Trabalho. Em 1989, o governo publica o “Regime 

Jurídico de Autonomia das Escolas” (Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro) e, no ano de 

1991, o novo “Regime Jurídico de Direcção, Administração e Gestão Escolar” (Decreto-Lei 

n.º 172/91, de 10 de Maio). 

As grandes linhas de força que caracterizam este último projecto são as seguintes: a criação de 

mecanismos de articulação entre a escola, pais e comunidade escolar; a separação entre os 

órgãos de direcção e gestão; e o desenvolvimento de uma maior autonomia da escola nos 

vários aspectos pedagógicos, culturais e administrativos. Contudo, as inovações que 

introduzia para implementar as linhas orientadoras não foram consensuais quer junto dos 

parceiros sociais, quer entre os especialistas. Estava em causa a instituição de um Conselho de 

Escola, com representantes eleitos por professores, funcionários não docentes, e alunos (do 

ensino secundário) e por encarregados de educação, representantes autárquicos e de 

organizações comunitárias, enquanto órgão de gestão, que definia as grandes linhas de 

política educativa da escola. Em causa, estava também, a figura do Director Executivo, 

nomeado por aquele Conselho e responsável da gestão quotidiana da escola. 

No ano lectivo de 1992/93, foi iniciada a aplicação deste modelo, a título experimental, num 

número reduzido de escolas, a qual foi objecto de avaliação durante três anos por parte de um 

Conselho de Acompanhamento e Avaliação (CAA). No relatório final, o CAA é crítico em 

relação ao modelo, propondo a sua não generalização e apresentando recomendações para 

uma reforma da administração da educação, não a circunscrevendo à administração escolar 

(Lima, 2006; Afonso, Viseu, 2001). Este relatório foi publicado no exercício do governo 

Socialista, que opta por realizar um outro estudo, com vista a uma nova configuração 

organizacional das escolas. 

Com a publicação do Despacho Normativo nº 27/97, foram criados os primeiros 

agrupamentos de escolas. Este diploma previu a possibilidade legal de constituição de 

agrupamentos de várias modalidades, mas na prática foram criados dois tipos de 

agrupamentos: agrupamentos horizontais e agrupamentos verticais. Não obstante, a retórica 
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expressa no normativo que preconizava a “livre iniciativa das escolas”, verificou-se que a 

Administração, designadamente os CAE’s (Centros de Área Educativa) e as DRE’s 

(Direcções Regionais de Educação), influenciaram as escolas no sentido de se constituírem 

agrupamentos verticais (estabelecimentos de educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos), usando 

o poder, que lhes era atribuído, de homologação dos mesmos (Ferreira, 2005 apud 

Gasparinho, 2009:20). 

 
O novo estudo foi encomendado pelo Ministério da Educação ao investigador da Faculdade 

de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade de Lisboa, João Barroso. No 

seguimento do debate público desenvolvido em torno deste estudo prévio e de um projecto de 

diploma legal entretanto elaborado, foi aprovado, em 1998, um novo Regime de autonomia, 

administração e gestão, o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 

Neste modelo continua a separar-se a direcção da gestão, considerando a Assembleia de 

Escola como órgão responsável pela definição das linhas orientadores da actividade da escola 

e de participação e representação da comunidade educativa, ao mesmo tempo que remete para 

a responsabilidade da escola a opção por um órgão de gestão (Direcção Executiva) colegial ou 

unipessoal, que é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa e financeira. No entanto, a grande maioria das escolas optou por um órgão de 

Direcção Executiva colegial.  

Em suma, o défice de concretização das medidas de reforço da autonomia dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, que se 

verificaram desde a aprovação do Decreto-Lei nº 115-A/98, não decorreram das eventuais 

insuficiências daquele diploma, mas da ausência de medidas efectivas a montante e a jusante 

do processo, nomeadamente no domínio da descentralização municipal, da administração 

central e desconcentrada do Ministério da Educação e de uma efectiva transferência de 

competências para as escolas através de contratos de autonomia. Acresce que nos termos do 

Decreto Regulamentar nº 12/2000, de 29 de Agosto, os agrupamentos de escolas são unidades 

organizacionais, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, constituídas por 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais ciclos do ensino básico, a partir de 

um projecto pedagógico comum. 

Segundo um estudo integrado no programa de avaliação externa deste modelo de gestão 

(Afonso, Viseu, 2001), “pode dizer-se que a iniciativa política contida nas mudanças 
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veiculadas pelo “Novo Regime de Autonomia, Administração e Gestão” não produziu um 

efeito mobilizador significativo entre os actores com intervenção no contexto escolar, numa 

lógica de transformação da escola, e no sentido de melhorar a qualidade do serviço publico de 

educação (…)”.   

O início do século XXI, de acordo com a opinião de João Barroso (2003), marca a entrada 

num outro ciclo que corresponde a um claro descontentamento em relação à Educação, 

definido por “ciclo do Descontentamento”. Este ciclo caracteriza-se por um quadro de “crise 

de soluções”, gerado pela queda do mito da reforma, promovendo a intervenção da 

comunicação social por acção de largos sectores da opinião pública, um diagnóstico 

catastrofista sobre a situação do sistema educativo. Julga-se poder afirmar que este ciclo se 

manteve até 2005, altura da subida ao poder de um governo socialista com uma maioria 

parlamentar, que iniciou uma política de profundas mudanças no sistema educativo para sair 

da referida crise. No âmbito da autonomia, administração e gestão das escolas, aquele 

governo propôs: 

 Em 21 de Março de 2007, a nomeação do Grupo de Trabalho do Projecto de 

Desenvolvimento da Autonomia das Escolas, coordenada pelo Professor João 

Formosinho, com o objectivo de elaborar recomendações quanto ao processo de 

transferência de competências e à celebração dos contratos de autonomia. 

 Em 20 de Dezembro de 2007, o novo Projecto de Decreto-Lei “ Regime Jurídico de 

Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-

escolar e dos Ensinos Básico e Secundário”. 

A atenção que é dada, no Decreto-Lei nº 75/2008, às questões da gestão (na continuidade 

daquilo que já acontecia com o anterior regime de autonomia, administração e gestão das 

escolas públicas) reforça o sentido de que os problemas relacionados com a autonomia 

resultam da deficiência do “modelo” de gestão o que, como se tem verificado, não confirmam 

essa pretendida “verdade”. 

Actualmente, o Decreto-Lei nº 75/2008, que regulamenta o “Regime Jurídico de Autonomia, 

Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário”, foi aprovado em Conselho de Ministros, seguindo para 

consulta pública.  
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Este Decreto-Lei, vem completar o quadro de mudanças introduzidas na organização e na 

autonomia das escolas, que visa reforçar a participação das famílias e das comunidades na 

direcção estratégica dos estabelecimentos de ensino, favorecer a constituição de lideranças 

fortes e reforçar a autonomia das escolas. A autonomia da escola exige um grande controlo 

social por parte da comunidade, esta só pode tornar-se efectiva se contar com o 

empenhamento e participação dos que vivem o dia-a-dia da escola, assegurando com o seu 

trabalho o cumprimento da sua missão. São estes, os professores, bem como o pessoal não 

docente e outros adultos que prestam serviço na escola ou colaboram na realização de tarefas 

educativas, e os alunos, vistos não como “clientes” ou “consumidores”, mas sim como 

“trabalhadores” e co-produtores da acção educativa. 

Existe a necessidade de envolver na gestão todos os que trabalham na escola, impõe normas e 

práticas que promovam uma gestão participativa e uma cultura democrática, quer através 

valorização de formas de participação representativa, quer sobretudo, pelo exercício 

indeterminado e colectivo de funções de gestão, através de mecanismos de participação 

directa. 

No Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, nos termos previstos do artigo 6º, o agrupamento 

de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 

gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de um ou mais 

níveis e ciclos de ensino, com vista à realização das seguintes finalidades: 

 Proporcionar um processo sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa dada 

área geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; 

 Superar situações de isolamento de escolas e estabelecimentos de educação pré-

escolar e prevenir a exclusão social e escolar; 

 Reforçar a capacidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação pré-

escolar que o integram e realizar a gestão racional dos recursos;  

 Garantir o funcionamento de um regime de autonomia, administração e gestão, nos 

termos definidos naquele normativo. 

Assim sendo, a constituição de agrupamentos de escolas obedece, designadamente, aos 

seguintes critérios: 
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 Construção de percursos escolares integrados; 

 Articulação curricular entre níveis e ciclos educativos; 

 Proximidade geográfica; 

 Necessidades de ordenamento da rede dos ensinos básico e secundário e da educação 

pré-escolar. 

Cada uma das escolas ou estabelecimentos de educação pré-escolar que integra o 

agrupamento mantém a sua identidade e denominação própria, recebendo o agrupamento uma 

designação que o identifique, nos termos da legislação em vigor. 

O agrupamento integra escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar de um mesmo 

concelho, salvo em casos devidamente justificados e mediante parecer favorável das câmaras 

municipais envolvidas. 

No processo de constituição de um agrupamento de escolas deve garantir-se que nenhuma 

escola ou estabelecimento de educação pré-escolar fique em condições de isolamento que 

dificultem uma prática pedagógica de qualidade. 

O Decreto-Lei nº 75/2008 não resolve, antes continua a acentuar o carácter anómalo e 

contraditório do discurso em vigor em Portugal, há mais de 20 anos (desde a publicação do 

Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro), sobre a autonomia das escolas. A autonomia tem 

sido uma ficção, na medida em que raramente ultrapassou o discurso político e a sua 

aplicação esteve sempre longe da concretização efectiva das suas melhores expectativas. Mas 

ela tem sido uma ficção necessária porque é impossível imaginar o funcionamento 

democrático da organização escolar e a sua adaptação à especificidade dos seus alunos e das 

suas comunidades de pertença, sem reconhecer às escolas, isto é aos seus actores e aos seus 

órgãos de governo, uma efectiva capacidade de definirem normas, regras e tomarem decisões 

próprias, em diferentes domínios políticos, administrativos, financeiros e pedagógicos. 

Contudo, parece-nos que a autonomia das escolas não se tem limitado a ser uma ficção, 

tornando-se muitas vezes, uma ilusão legal, mais para legitimar os objectivos de controlo por 

parte do governo e da sua administração, do que para libertar as escolas e promover a 

capacidade de decisão dos seus órgãos de gestão. 
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2.3. A Agregação de Agrupamentos 
  

Nos termos do artigo nº 7 do Decreto-Lei nº 75/2008, que regula a agregação de 

agrupamentos para efeitos da organização da gestão do currículo e de programas, da avaliação 

da aprendizagem, da orientação e acompanhamento dos alunos, da avaliação, formação e 

desenvolvimento profissional do pessoal docente, pode a administração educativa, por sua 

iniciativa ou sob proposta dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, constituir 

unidades administrativas de maior dimensão por agregação de agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas. Neste processo, considera-se que é fundamental garantir o trabalho de 

proximidade com os municípios nas matérias relativas à gestão da rede escolar. 

 

Segundo o despacho nº 4463/2011, considerou-se que os agrupamentos de escolas se têm 

afirmado como a mais eficaz unidade de gestão escolar em Portugal, em conformidade com a 

finalidade do sistema de ensino público de garantir a todos os cidadãos o acesso à educação, 

traçando percursos educativos coerentes ao longo dos diversos ciclos de ensino. 

Importa também uniformizar os procedimentos e clarificar o papel de todos os agentes 

envolvidos nas agregações de agrupamentos concretizadas nos termos do artigo 7º do 

Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril. 

Deste modo, foram ouvidos a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Conselho 

das Escolas. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril e no uso 

das competências que foram delegadas pela Ministra da Educação no despacho nº 2627/2010, 

de 2 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 27, de 9 de Fevereiro de 

2010 determina-se segundo, o Secretario de Estado da Educação, João José Trocado da Mata 

– 1 de Março de 2011, o seguinte: 

1. Agregação de agrupamentos de escolas não agrupadas, nos termos do artigo 7º do 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, pode ser da iniciativa das direcções regionais 

de educação (DRE) ou dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

2. Quando da iniciativa dos agrupamentos e das escolas, as propostas de agregação são 

dirigidas ao director regional de educação territorialmente competente, após consulta 

aos municípios respectivos. 



32 

3. Quando da iniciativa das DRE, as propostas de agregação de agrupamentos de escolas 

e escolas não agrupadas são precedidas de consulta aos conselhos gerais dos 

agrupamentos e escolas e aos municípios respectivos, os quais devem pronunciar-se 

no prazo máximo de 10 dias, equivalendo o silêncio à aceitação tácita das propostas. 

4. As propostas de agregação de agrupamentos de escolas devem conter os seguintes 

elementos: 

 Finalidades da agregação dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas; 

 Escolas a integrar no agrupamento resultante da agregação, com indicação dos 

respectivos níveis e ciclos de educação e ensino ministrados; 

 Escola prevista para acolher a sede do agrupamento resultante da agregação, 

onde funcionarão os órgãos de direcção, administração e gestão. 

5. Concluída a análise da proposta, o director regional de educação emite parecer 

fundamentado e remete o processo para o serviço com competência em matéria de 

coordenação do planeamento da rede escolar. 

6. A decisão sobre a agregação de agrupamentos e escolas não agrupadas compete ao 

membro do Governo responsável pela área da educação, mediante parecer prévio do 

serviço com competência em matéria de coordenação do planeamento da rede escolar. 

7. As alterações na rede escolar decorrentes das agregações de agrupamentos e escolas 

objecto do presente despacho devem ser introduzidas no sistema de informação da 

rede escolar. 
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Tabela 1 - Síntese Dos Principais "Modelos De Organização" (Propostas E Legislados) Referentes À 
Autonomia, Administração E Gestão Das Escolas Básicas E Secundárias (1974 - 2008) 

Legislação/Designação Data de 
publicação 

Proveniência do documento Principais Órgãos afectados pela legislação 

(gestão de topo) 

Decreto-Lei n.º 221/74 
“Comissões de Gestão” 

27 de Maio Ministério da Educação e Cultura 
(Ministro Eduardo Correia) 

Comissão de Gestão 

Decreto-Lei n.º 735-A/74 
“Gestão Democrática” 

21 de 
Dezembro 

Ministério da Educação e Cultura 
(Ministro Manuel Rodrigues de 
Carvalho) 

Conselho Directivo 
Conselho Pedagógico 
Conselho Administrativo 

Decreto-Lei n.º 769-A/76 
“Gestão Democrática” 

23 de Outubro Ministério da Educação e Investigação 
Científica 
(Ministro Sottomayor Cardia) 

Conselho Directivo 
Conselho Pedagógico 
Conselho Administrativo 

Documentos Preparatórios II 
“Direcção Democrática e Gestão 
Técnica” 

Janeiro de 
1988 

Documento elaborado no âmbito das 
actividades da CRSE pelo GT 

Conselho de Direcção 
Comissão de Gestão 
Conselho Pedagógico 

Proposta global de Reforma 
Relatório Final 
“Organização e Administração dos 
Centros e Educação” 

Julho de 1988 Comissão de Reforma do Sistema 
Educativo 
(Projecto de Diploma) 

Conselho de Direcção 
Comissão de Gestão ou Director 
Conselho Pedagógico 

Decreto-Lei n.º 43/89  
“Regime Jurídico de Autonomia das 
Escolas”  

3 de Fevereiro Ministério da Educação 
(Ministro Roberto Carneiro) 

  

Projecto de Decreto-Lei  
“Novo Modelo de Direcção, 
Administração e Gestão” 

Junho de 1990 Ministério da Educação 
(Ministro Roberto Carneiro) 

Conselho de Escola 
Secretário-Geral 
Conselho Pedagógico 
Conselho Administrativo 

Decreto-Lei n.º 172/91 
“Novo Modelo de Direcção, 
Administração e Gestão” 

10 de Maio Ministério da Educação 
(Ministro Roberto Carneiro) 

Conselho de Escola 
Director Executivo 
Conselho Pedagógico 
Conselho Administrativo 

Proposta de João Barroso  
“Autonomia e Gestão das Escolas” 

Fevereiro de 
1997 

Estudo prévio 
(Solicitado pelo Ministro Marçal Grilo 
através do Despacho n.º 130 ME/96) 

Conselho de Escolas 
+ 
(Comissão Administrativa, Comissão Pedagógica, 
Comissão Sócio Educativa e Comissão Executiva) 

Projecto de Decreto-Lei 
“Autonomia e Gestão das Escolas” 

Janeiro de 
1998 

Ministério da Educação 
(Ministro Marçal Grilo) 

Assembleia 
Conselho Executivo ou Director 
Conselho Administrativo 
Conselho Pedagógico 

Decreto-Lei n.º 115-A/98 
“Regime de Autonomia, 
Administração e Gestão” 

4 de Maio Ministério da Educação 
(Ministro Marçal Grilo) 

Assembleia de Escola 
Conselho Executivo ou Director 
Conselho Pedagógico 
Conselho Administrativo 

Decreto-Lei nº 75/2008 22 de Abril Ministério da Educação 
(Ministra Maria de Lurdes Reis 
Rodrigues) 

Director 
Conselho Geral 
Conselho Pedagógico 
Garantia do Serviço Público 
Conselho Administrativo 
Coordenação de escola ou de estabelecimento de 
educação pré-escolar 

Fonte: Adaptado de Flores (2005). 
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3. O Modelo de análise 
 

Neste capítulo, abordamos, de forma sucinta, o conceito de espaço público e educação na 

construção das políticas públicas de educação. De seguida, apresentamos a proposta do 

modelo de análise que vamos utilizar neste trabalho de investigação, modelo esse que é uma 

adaptação do proposto por Serra, (2007), para descrever a estrutura do espaço público. 

 

3.1. Espaço público e educação: um contexto cívico e democrático de 
construção das políticas públicas de educação 

 

Segundo Figueiredo (2007:96) o Estado tem como função tradicional produzir regras e 

normas que visam orientar e controlar os comportamentos sociais, sob a designação genérica 

de políticas. Nos regimes democráticos, o Estado não tem o monopólio da construção e 

controlo das políticas públicas, actualmente, uma vez que estas se constroem pela intervenção 

de diversos agentes. As opiniões dos agentes são expressas na esfera pública que é entendida 

como “um contexto simbólico localizado”, entre a sociedade civil e o estado, onde os 

cidadãos se “encontram” e “reconhecem” para formular uma opinião pública. 

 

É importante salientar os recentes e novos meios de comunicação e informação, 

nomeadamente a Internet, na construção e discussão da opinião pública, pois são eles e a 

informação por eles transmitida que na maioria das vezes ajudam o público a emitir e 

construir uma opinião em relação a um ou vários assuntos. É também através dos meios de 

comunicação e informação que o público consegue expressar e divulgar as suas opiniões.    

 

Os governos têm desenvolvido um novo conceito de governar conhecido por “governança”, 

no qual é reconhecido a necessidade da participação dos vários actores da sociedade civil na 

construção democrática das políticas públicas, convocando a participação de actores não – 

estatais, constituindo redes de cooperação entre o estado e a sociedade civil e introduzindo 

entidades privadas ou do sector associativo, na formulação e implementação das políticas 

públicas (Faria, 2007).  

Em Portugal, desde 1986, altura em que se realizaram os debates públicos para a elaboração 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, consecutivos governos têm atribuído grande relevo à 
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audição de vários actores para o estabelecimento das políticas educativas, sendo os de maior 

importância, especialistas em educação (investigadores universitários), representantes dos 

diversos sectores da sociedade civil, designadamente, o Conselho Nacional de Educação 

(órgão consultivo), os sindicatos, as associações e confederações de pais e, mais 

recentemente, o Conselho das Escolas (conselho de representantes dos Conselhos Executivos 

das escolas com funções consultivas). As opiniões destes agentes estão acessíveis à população 

e são discutidos nos media, influenciando a opinião pública (Barroso, Carvalho, Fontoura, & 

Afonso, 2007, Pina, 2007, Figueiredo, 2007). 

As políticas educativas referidas pelos diversos governos estão sujeitas à análise de vários 

agentes sociais, os quais exprimem as suas opiniões face às alterações criadas pelas propostas 

legislativas, alertando e tentando influenciar outros agentes e os próprios decisores políticos.  

Na última década do século XX, assistimos, na generalidade dos países, a uma preocupação 

crescente pela melhoria da qualidade da educação. A pressão económica internacional, a 

expansão do processo de globalização, a introdução massiva das novas tecnologias de 

informação e comunicação, juntamente com fenómenos económicos e sociais de grande 

impacto, voltaram a atrair a atenção para a educação, considerada como um factor decisivo 

para garantir o desenvolvimento das populações (OCDE, 1992).   

Deste modo, assistimos à tomada de medidas que visam a inversão do insucesso e combate ao 

abandono escolar, levando à produção de legislação que visa transformar e alterar a situação 

da educação em Portugal. 

De acordo com Barroso (2005), as medidas de gestão local e autonomia da escola enquadram-

se no âmbito mais geral das reformas da administração pública frequentes em vários países, 

particularmente após o inicio dos anos oitenta, como tentativa de responder à crise política do 

Estado moderno. Estas reformas têm várias dimensões (politica, administrativa, gestionária, 

económica) e evoluíram desde uma perspectiva mais centrada na transferência de poderes 

entre os vários níveis da administração (descentralização), passando por uma perspectiva mais 

centrada na alteração dos processos de decisão e gestão, a “nova gestão pública”, até às 

perspectivas mais radicais de liberalização e privatização do sector público (lógica de 

mercado). Actualmente, estas perspectivas coexistem e influenciam de vários modos as 

“reformas estruturais” nos sectores onde é mais presente a intervenção do Estado, em 

particular no domínio das políticas sociais. Apesar de partirem de um diagnóstico semelhante 

sobre os “males do sector público” e apresentarem algumas orientações comuns, elas diferem, 
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contudo, quanto ao papel que o Estado deve manter e quanto à própria dimensão e natureza do 

serviço público.  

 

 

3.2. Proposta do modelo de análise 
 

O modelo de estrutura do espaço público utilizado neste trabalho de investigação é uma 

adaptação do modelo de estrutura do espaço público, proposto por Serra (2007) apresentado 

na figura 1, e que apresentamos de forma mais operativa na figura 2. 

 

Os agentes e interlocutores que seleccionámos foram os que considerámos terem maior peso 

no debate na esfera pública e/ou que têm implicação directa no processo em estudo (tabelas 2, 

3, 4, 5, 6, 7,8, 9 e 10): 

 Governo (Secretário de Estado da Educação – João da Mata e Ministro da Educação e 

Ciência – Nuno Crato);  

 Partidos políticos: deputada do Bloco Esquerda (BE) – Ana Drago, deputado do 

Partido Social Democrata (PSD) – Emídio Guerreiro, deputada do Partido Socialista 

(PS) – Odete João, deputado Partido CDS - Partido Popular – Michael Seufert e 

deputado do Partido Comunista Português (PCP) – Miguel Tiago; 

 Especialistas (Santana Castilho, José Matias Alves, Licínio Lima e Ramiro Marques); 

 Conselho das Escolas (órgão consultivo) e Direcção Regional de Educação do Centro; 

 Pais (CONFAP); 

 Municípios e Associações representativas profissionais das Escolas (ANDAEP); 

 Forças sindicais (Federação Nacional dos Professores – FENPROF; Federação 

Nacional dos Sindicatos da Educação – FNE) e Sindicato Professores da Região do 

Centro – SPRC. 

 

Deste modo, analisámos diversos agentes e as suas vozes que exprimiram diferentes pontos de 

vista e posições ideológicas. As vozes destes agentes foram recolhidas na imprensa escrita e 

falada e na internet no período de Maio de 2010 a Setembro de 2011, o que se tornou decisivo 

para o processo em curso. 
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No tratamento dos seus discursos usámos as metodologias de análise documental e de análise 

de conteúdo, através das quais procurámos interpretar as informações colhidas à luz da 

literatura disponível, com o intuito de responder à pergunta de partida. 
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“Opiniões” “Posições” 
Favoráveis/aceitação 

Desfavoráveis/rejeição 
 

Agregação de Agrupamentos de 
Escolas (Mega - Agrupamentos) 

Assembleia da República, 
imprensa escrita e blogues 

Govern, Partidos Políticos, Especialistas, Escolas, Sindicatos, 
Municípios e Pais 

Adaptado de Serra (2007) 

FIGURA 2 - - Estrutura do espaço público da educação em Portugal, na discussão sobre “Agregação de Agrupamentos” 



38 

4. Metodologia 
 

4.1. Opções metodológicas gerais 
 

Neste capítulo apresentamos a forma como vamos conduzir a investigação com vista a 

conhecer as opiniões dos especialistas, partidos políticos, escolas, sindicatos, municípios e 

pais sobre agregação de agrupamentos no espaço público (2010-2011).  

 

No quadro de um estudo qualitativo, recorremos à análise documental e à análise de conteúdo. 

 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de 

um tema ou problema. O processo de análise documental não é uma tarefa mecânica através 

da qual se recolhem os documentos indiscriminadamente, pelo contrário, inicia-se no 

momento da recolha e selecção dos documentos, segundo a perspectiva do próprio 

investigador. 

 

A pesquisa documental é, portanto, aquela que é realizada a partir de documentos 

contemporâneos ou retrospectivos, permitindo juntar a dimensão do tempo à compreensão do 

social. A análise documental possibilita cortes longitudinais que favorecem a observação da 

evolução de indivíduos, grupos, atitudes, conceitos, conhecimentos, entre outros. Este tipo de 

análise possibilita uma grande riqueza dos estudos no campo da educação, especialmente se 

cruzarem dados quantitativos e qualitativos. 

 

Todos os documentos, quer em suporte físico (papel, slides, mapas, cartazes, microfilmes) 

assim como electrónicos (multimédia, sites, páginas web), devem ser analisados para além do 

seu aspecto físico: actualidade, pertinência, e grau de necessidade ou importância em 

disponibilizar os respectivos conteúdos. 

 

A documentação permanece uma actividade muito circunscrita e a análise documental, pouco 

conhecida do profano, é um assunto para especialistas. No entanto, alguns procedimentos de 

tratamento da informação documental apresentam tais analogias com uma parte das técnicas 

da análise de conteúdo que parece conveniente aproximá-las para melhor diferenciar. A 
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finalidade é sempre a mesma, a saber, esclarecer a especificidade e o campo de acção da 

análise de conteúdo.  

 

No respeitante ao tratamento da informação contida nos documentos acumulados, a análise 

documental tem por objectivo dar forma conveniente e representar de outro modo essa 

informação, por intermédio de procedimentos de transformação. O propósito a atingir é o 

armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do acesso ao observador, de tal forma 

que este obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo), com o máximo de 

pertinência (aspecto qualitativo). A análise documental é, portanto, uma fase preliminar da 

constituição de um serviço de documentação ou de um banco de dados. 

 

As ciências sociais são metodologicamente capazes de distinguir métodos, usando abordagens 

qualitativas tão válidas quanto as quantitativas ou métodos mistos (Carmo e Ferreira, 

2008:194). “A análise de conteúdo permite, quando incide sobre um material rico e 

penetrante, satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor metodológico e da 

profundidade inventiva, que nem sempre são facilmente conciliáveis”. (Quivy & 

Campenhoudt, 2008:227 apud Natal, 2011:42). 

 

A análise de conteúdo abrange, segundo Carmo e Ferreira (2008:271-272), a definição dos 

objectivos e do quadro de referência teórico; a constituição do corpus; a “leitura flutuante” 

(Esteves, 2006); a definição de categorias; o estabelecimento de unidades de análise; a 

quantificação (não obrigatória) e a interpretação dos resultados.  
 

Berelson, (1952, 1968) apud Carmo e Ferreira, (2008:269), definiu análise de conteúdo como 

uma técnica de investigação que permite fazer uma descrição objectiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tendo por objectivo a sua 

interpretação. 

 

Bardin (2008:44) realça que a análise de conteúdo não deve ser utilizada apenas para se 

proceder a uma descrição do conteúdo das mensagens, pois a sua principal finalidade é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou enumeração de 

recepção), com a ajuda de indicadores (quantitativos ou não). 

De acordo com o mesmo autor, esta técnica de pesquisa pode considerar-se como a 

articulação entre o texto, descrito e analisado, pelo menos em relação a certos dos seus 
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elementos característicos, e os factores que determinam essas características, deduzidos 

logicamente, constituindo estes a especificidade da análise de conteúdo. 

 

As categorias, segundo Carmo e Ferreira (2008: 273-274), devem ser: exaustivas; exclusivas; 

objectivas e pertinentes. No âmbito da exaustividade, tratámos todo o conteúdo que nos 

propusemos classificar. Quanto à exclusividade, em nenhum caso incluímos os mesmos 

elementos em diferentes categorias. No que toca à objectividade, procurámos clarificar as 

características de cada categoria, que estão estreitamente relacionadas com os objectivos, as 

questões de investigação e as estratégias do estudo. Quanto à pertinência, procurámos manter 

uma relação estreita entre os objectivos e o conteúdo classificado. 

No nosso estudo, segundo Carmo e Ferreira (2008:273), a definição de categorias foi feita a 

posteriori, isto é, as categorias não foram definidas antecipadamente. Este tipo de análise é 

designado por “procedimento exploratório”. 

 

Assim, a definição de categorias a posteriori deve ser feita com muitos cuidados, após leituras 

sucessivas do texto e tendo em atenção os objectivos da investigação; as categorias não 

devem igualmente ser numerosas, nem demasiadamente pormenorizados ou, pelo contrário, 

serem em número insuficiente e demasiadamente englobantes e, por conseguinte, de fronteiras 

imprecisas (Carmo e Ferreira, 2008:274) 

 

Procurámos assim, respeitar os problemas da fidelidade e da validade da análise de conteúdo. 

A fidelidade diz respeito: à fidelidade-codificadores, a que não recorremos; à fidelidade intra-

codificador e à fidelidade das categorias de análise. Quanto a validade diz respeito àquilo que 

o investigador pretendia medir. A análise de conteúdo será valida, quando a descrição que se 

fornece sobre o conteúdo tem significado para o problema em causa e reproduz fielmente a 

realidade dos factos. Deste modo, é necessário que todas as etapas que integram o processo de 

análise sejam correctamente executadas. 

 

Assim, análise de conteúdo define-se como «uma operação ou um conjunto de operações 

visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim 

de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referenciação». (J. Chaumier, 1974 apud 

Bardin 2008:47). 
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Contudo, por detrás da semelhança de certos procedimentos, existem diferenças essenciais 

entre análise documental e a análise conteúdo: 

 A documentação trabalha com documentos; a análise de conteúdo com mensagens 

(comunicação); 

 A análise documental faz-se, principalmente, por classificação-indexação, a análise 

categorial temática é, entre outros, uma das técnicas da análise de conteúdo;  

 O objecto da análise documental à representação condensada da informação, para 

consulta e armazenamento; o da análise de conteúdo é a manipulação de mensagens 

(conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam 

inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem (Bardin, 2008:48). 

 
 
 

4.2. Procedimentos operativos 
 

     4.2.1. A constituição do corpus 
 
Procedemos em primeiro lugar à escolha dos documentos que vão ser sujeitos à análise. Estes 

documentos foram escolhidos de acordo com o objectivo da investigação em curso (Carmo & 

Ferreira 2008:272). 

 

Dos 25 artigos seleccionados, 13 foram retirados de blogs, 3 de um jornal de referência e 9 de 

publicação de debates políticos, contidos no Diário da República I série Nº 22/XIII/1 2011-

09-23, série Nº 16/XII/1 2011-09-08 e série Nº 16/XII/1 2011.09.08 da sessão legislativa 1. 

Estes artigos e debates políticos foram arquivados numa tabela, numa pasta electrónica, em 

função do respectivo autor, título, data de publicação e origem. 

 

Deste modo, escolhemos o período temporal de Maio de 2010 a Setembro de 2011, uma vez 

que a agregação de agrupamentos se verificou numa fase expansionista, caracterizada por 

acções de autoritarismo, de legitimidade duvidosa, de desaustorização e desrespeito, de 

desinserção territorial, de desvinculação comunitária e que desiste da construção de 

comunidades educativas, tal como afirma Alves (2011) no XVIII Governo constitucional de 

Sócrates (último mandato).  
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Debatemo-nos com algumas dificuldades, nomeadamente, porque em muitos dos artigos 

ocorrem repetições de frases pronunciadas por alguns dos agentes seleccionados e por 

anónimos, pelo que estabelecemos o critério de considerar apenas as afirmações proferidas na 

primeira pessoa. 

No anexo I, apresentamos a tabela denominada “constituição do corpus”, que organiza os 

dados segundo o nome do autor, a origem, o título e a data da publicação dos documentos 

analisados 

 

 

4.2.2. Caracterização dos Agentes: Linhas Programáticas e Biográficas 
 
Foi realizada a caracterização dos vários agentes, patente nas tabelas que se seguem. Em 
relação aos especialistas foi elaborada uma breve biografia, para os outros agentes, 
elaborámos uma síntese com as principais características e missão/princípios orientadores. 

 

Tabela 2 - Breve Biografia dos Agentes Políticos 

Agentes 
Políticos 

Biografia 

João José 
Trocado da 

Mata 

 

Secretária de Estado da Educação do XVIII Governo Constitucional, desde 31 de Outubro de 2009. 

Licenciado em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e de Empresa (ISCTE). 

Doutorando em Sociologia no ISCTE. 

Director-Geral do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) do Ministro da Educação 

(2007-2009). 

Coordenador do Plano Tecnológico da Educação (2007-2009). 

Director, do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE) do Ministério da 

Educação (2006-2007). 

Ana Drago 
(BE) 

É Licenciada em Sociologia Política e Mestre em Sociologia e exerce a função Socióloga. É deputada 

na XI Legislatura, membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda e membro da Comissão Política do 

Bloco de Esquerda. E publicou a obra: “Agitar antes de ousar: o movimento estudantil anti-propinas”, 

2003, Edições Afrontamento, Porto. 

A Senhora deputada exerce o cargo nas IX e X Legislaturas. 

Pertence as seguintes Comissões Parlamentares: Comissão de Assuntos Europeus (coordenador GP); 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura (coordenador GP); Grupo de Trabalho – Parlamento dos 

Jovens; Grupo de Trabalho – Iniciativas Europeias; Grupo de Trabalho – Currículos dos Ensinos 

Básicos e Secundários e Grupo de Trabalho – Educação Especial. 
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Emídio 
Guerreiro 
(PSD)  

É licenciado e tem como Profissão Psicólogo. É deputado na X legislatura, Deputado da Assembleia 

Municipal de Guimarães. 

Cargos exercidos pelo Sr. deputado, Vogal do Conselho de Administração do Instituto da Droga e 

Toxicodependência em Setembro de 2004 a Março de 2005), foi Sócio-Gerente Empresa Têxtil em 

1994 a 2003, foi assessor do Ministro Adjunto em 1992 a 1995, e foi vereador da Câmara Municipal de 

Guimarães em 1994 a 2002. 

Pertence as seguintes Comissões Parlamentares: Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e 

Desenvolvimento Regional, Comissão de Educação e Ciência (CGP), Comissão da Saúde, Grupo de 

Trabalho – Politicas Espaciais e por último pertence ao Grupo de Trabalho – Sector Têxtil e Vestuário. 

Odete João 
(PS) 

É licenciada em Matemática, Mestre em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação. 

Desempenha a profissão de Professora de Ensino Secundário. É deputada na XII Legislatura 

A senhora deputada exerceu os seguintes cargos: Professora do Ensino Superior; Coordenadora do 

Projecto Minerva – Leiria; Coordenadora do Centro de área Educativa de Leiria, Professora do Ensino 

Secundário e Membro Conselho Cientifico do ISLA. 

Pertence as seguintes Comissões Parlamentares: Comissão de Defesa Nacional e Comissão de 

Educação, Ciência e Cultura. 

Michael 
Seufert 
(CDS-PP) 

É estudante, licenciado e mestre em Engenharia Electrónica e de Computadores – Ramo 

Telecomunicações – Rede de Dados.  

Pertence as seguintes Comissões: Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública 

(Suplente); Comissão de Educação, Ciência e Cultura (Coordenador GP: Relator Temático – Educação 

para o Empreendedorismo) e por ultimo pertence também  ao Grupo de Trabalho – Parlamento dos 

Jovens. 

Nuno Crato 

 

 

 

 

 

 

Nuno Crato, Ministro da educação e da ciência, estudou na Faculdade de Ciências de Lisboa e 

licenciou-se em Economia no ISEG, onde depois obteve o grau de mestre em Métodos Matemáticos 

para Gestão de Empresas. Trabalhou na Norma, foi director de estudos e consultoria da Norma-Açores 

e trabalhou como consultor de planeamento e de previsão económica. Doutorou-se em Matemática 

Aplicada nos Estados Unidos e trabalhou depois nesse país muitos anos, como investigador e professor 

universitário. O seu trabalho de investigação incide sobre processos estocásticos e séries temporais com 

aplicações várias, nomeadamente computacionais e financeiras.  

É professor catedrático de Matemática e Estatística no Instituto Superior de Economia e Gestão, em 

Lisboa, foi pró-reitor para a Cultura Científica da Universidade Técnica de Lisboa, de 2007 a 2011, 

Presidente (CEO) da Comissão Executiva do Taguspark, de 2010 a 2011, coordenador científico do 

Centro FCT Cemapre de 2007 a 2011, e presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) de 

2004 a 2010.  

Miguel 
Tiago (PCP) 

É Geólogo, é formado em Geologia. É deputado na X Legislatura; Membro da Direcção da Cidade de 

Lisboa do PCP e Membro da Direcção Nacional da JCP e da sua Comissão Política. 

O senhor Ministro exerceu os seguintes cargo, Membro da Comissão Regional de Setúbal da JCP; 

Membro da Comissão Concelhia de Setúbal do PCP; Membro da Direcção da Associação dos 

Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da Assembleia de Representantes da 

FCUL. 

Pertence as seguintes comissões: Comissão de Educação, Ciência e Cultura (Coordenador GP); 

Comissão Eventual para Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira a 
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Portugal (Coordenador GP; Vice-Presidente); Grupo de Trabalho – Desporto e Grupo de Trabalho – 

“Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura” e “Braga – Capital Europeia da Juventude 2012”. 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em www.parlamento.pt. 

 

Tabela 3 - Breve biografia dos especialistas: Santana Castilho, José Matias Alves, Licínio Lima e Ramiro 
Marques 

Especialistas Biografia 

Santana Castilho 

 

É Professor coordenador do Ensino Superior Politécnico. Com uma longa experiência de gestão 

escolar – foi presidente IP de Setúbal e Presidente da ESSE de Santarém, durante vários anos – 

Santana Castilho é autor de milhares de artigos sobre Educação espalhados por diversos jornais e 

revistas, alguns já desaparecidos como o semanário Tempo e a revista “Pontos nos Is”, 

patrocinada pela Texto Editora. Santana Castilho tem uma produção muito vasta – em livros e 

artigos – sobre gestão e administração escolar e política educativa e é uma voz autorizada sobre  

a matéria com presença regular em espaços de opinião das televisões e com uma coluna regular 

sobre Educação no Público. 

Durante os últimos três anos, os professores portugueses habituaram-se a ouvi-lo com respeito e 

admiração pela frontalidade, coragem, independência e elegância da escrita. É a figura pública 

que mais e melhor tem criticado os efeitos nefastos das políticas educativas do Governo de José 

Sócrates. A sua coluna no Público ecoa pela blogosfera com evidente agrado dos bloggers. É 

provavelmente a coluna de Educação mais comentada e linkada na blogosfera. 

José Matias 
Alves 

Licenciado em Filologia Românica, pela Universidade do Porto (1978). 

Mestre em Administração escolar, pela Universidade do Minho (1992). 

Doutorando em Ciências da Educação – Políticas Educativas e Administração Escolar – 

universidade Católica Portuguesa. 

Docente Convidado da Universidade Católica Portuguesa. (área de Pós-graduação em 

Administração e Gestão Escolar). 

Membro do Conselho Científico para a Avaliação de Professores. 

Coordenador dos Mestrados e Especializações na área na Administração e Organização Escolar. 

Professor do Ensino Secundário (1976-2008). 

Colaborador irregular de diversos Jornais: Jornal de Notícias, Expresso, O Primeiro de Janeiro, 

Jornal da Educação, etc (1984-1992). 

Fundador e Director do semanário Correio da Educação (1998-2007). 

Director de Publicações de Ciências da Educação (tendo editado, nas Edições ASA entre 2000 e 

2007 cerca de cem títulos relacionados com a formação de professores). 

Co-orientador de Doze Dissertações de Mestrado – Área de Organização e Administração 

Escolar – na Universidade Católica Portuguesa. 

Licínio Lima É professor catedrático do Departamento de Sociologia da Educação e Administração 

Educacional e investigador no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, 

departamento que dirigiu durante vários anos. 

Foi professor visitante em várias universidades e europeias. Actualmente é director do Curso de 
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mestrado em Educação e coordenador da Área de Especialização em Organizações Educativas e 

Administração Educacional. 

É um dos autores portugueses que mais tem investigado e publicado sobre gestão e administração 

escolar. 

Tem sido um forte crítico do processo de centralização administrativa e pedagógica em curso – 

acentuado com a publicação do Decreto-Lei nº 75/2008. 

Ramiro Marques Ramiro Marques (1995) é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade 

Clássica de Lisboa, Mestre em Ciências da Educação pela Boston University e Doutor em 

Ciências da Educação na especialidade de Desenvolvimento Curricular pela Universidade de 

Aveiro. Autor de vinte e cinco livros de Pedagogia, alguns publicados pela Presença, - Dicionário 

Breve da Pedagogia, Saber Educar e Educar com os Pais – estreou-se na ficção com Um 

Encontro Inesperado. 

Participou em projectos internacionais de investigação sobre colaboração escola/família. Foi 

consultor da UNESCO para a formação de professores em Cabo Verde. 

É consultor da Fundação Calouste Gulbenkian para a reforma curricular em São Tomé e Príncipe 

e faz parte da equipa de consultores que está a elaborar os manuais para os seis primeiros anos de 

escolaridade. 

Participou no Projecto Internacional “Schools, Families and Communities Partnerships” (Institute 

for Responsive Education, Boston, USA). 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em www.asa.pt/autores/autor.php?id=1920 
(Licínio lima); www.opiniaosocialista.org/colaboradores.htm (Licínio Lima); 
http://pt.scribd.com/doc/13616670/dicionario-pedagogia (Ramiro Marques); 

http://santanacastilho.blogspot.pt/p/biografia_06.html (Santana Castilho) 
www.porto.ucp.pt/fep/docentes/jalves.htm (José Matias Alves) 

 

Tabela 4 - Caracterização Do Conselho Das Escolas (CE) – Órgão Consultivo Do Ministério De Educação 

Órgãos 
Consultivos 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Conselho das 

escolas (CE) 

Criado pelo Decreto-

Lei nº 213/2006, 27 

de Outubro e 

Regulamentado pelo 

Decreto 

Regulamentar nº 

32/2007, de 29 de 

Março. 

Órgão consultivo do 

Ministério da Educação. 

É composto por 60 

presidentes de conselhos 

executivos (directores) das 

escolas eleitos por círculos 

eleitores, coincidentes com as 

áreas dos distritos 

administrativos do continente 

através de sufrágio directo 

dos presidentes dos conselhos 

executivos (directores) das 

Representar os 

estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e de 

ensino básico e secundário, 

junto do ME no que diz 

respeito à definição de 

políticas pertinentes para estes 

níveis de ensino. 
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respectivas escolas. 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em http://legislacao.min-
edu.pt/np4/np3content/?newsId=1173&fileName=decreto_regulamentar_32_2007.pdf 

 

Tabela 5 - Caracterização da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) 

Pais e 
Encarregados de 

Educação 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Confederação 

Nacional das 

Associações de Pais 

(CONFAP) 

Fundada em 1985. 

Reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

como parceiro social 

em 1986  e em 1987 

como entidade de 

utilidade pública. 

A Confederação 

Nacional das 

Associações de Pais é 

uma estrutura 

confederada das 

Associações de Pais e 

Encarregados de 

Educação e das suas 

estruturas federadas 

(Federações Regionais 

e Concelhias), sem fins 

lucrativos. 

Integra associações de 

Pais e Encarregados de 

qualquer grau ou 

modalidade de ensino-

oficial, particular ou 

cooperativo. 

É independente, 

aconfessional, 

apolítica, pluralista, 

respeita a Declaração 

Universal dos Direitos 

do homem, defende e 

apoia a família. 

 

A confederação 

Nacional das 

Associações de Pais 

tem como finalidade 

congregar, coordenar, 

dinamizar, defender e 

representar, a nível 

nacional, o movimento 

associativo de pais e 

intervir como parceiro 

social junto dos órgãos 

de soberania, 

autoridades e 

instituições de modo a 

possibilitar e facilitar o 

exercício do direito de 

cumprimento do dever 

que cabem aos pais e 

encarregados de 

educação, de 

orientarem e 

participarem 

activamente como 

primeiros 

responsáveis, na 

educação integral dos 

seus filhos e 

educandos. 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em www.confap.pt.  
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Tabela 6 - Caracterização da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas 
(ANDAEP) 

Associações 
de Gestores 
Escolares 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 

Orientadores 

Associação 

Nacional de 

Directores das 

Escolas 

Públicas 

(ANDAEP) 

Pode considerar-se 

o início da 

Associação 

Nacional de 

Directores de 

Agrupamentos e 

Escolas Públicas 

(ANDAEP) o ano 

de 2007. Nesse ano 

um grupo alargado 

de presidentes das 

escolas de Vila 

Nova de Gaia 

organizou-se no 

sentido da 

elaboração dos seus 

estatutos. 

No entanto, a 

formalização da 

Associação apenas 

se vem a concretizar 

a 27 de Março de 

2009, altura em que 

se verifica um 

grande número de 

sócios, contando 

com presidentes de 

todos os distritos do 

país. 

A Associação Nacional 

de Directores de 

Agrupamentos e Escolas 

Públicas (ANDAEP) é 

uma instituição sem fins 

lucrativos, com sede na 

Rua General Torres, 

1220 – piso -1, sala 46, 

freguesia de Santa 

Marinha, concelho de 

Vila Nova de Gaia e o 

seu espaço de 

intervenção é o território 

continental português, 

podendo estabelecer 

secções regionais, 

delegações ou 

representações. 

Podem ser sócios, 

efectivos e honorários, 

os professores em 

exercício em órgãos de 

gestão ou ex-membros 

do órgão de gestão 

(Direcção Executiva)  

das escolas públicas 

portuguesas de ensino 

não superior. 

A Associação tem por 

finalidades: actuar, em 

representações dos associados, 

no sentido de assegurar 

condições  adquadas de 

exercício das actividades de 

direcção e gestão das escolas 

públicas, auscultar as opiniões e 

pontos de vista  dos seus 

membros, dando-lhes expressão 

sobre matérias educativas e 

organização das escolas 

públicas, fornecer informação e 

orientações para o 

acompanhamento e apoio de 

todos os membros no 

desempenho de funções de 

direcção e gestão de escolas 

públicas, fornecer serviços de 

apoio ao desenvolvimento 

profissional dos seus membros, 

contribuir para elevar a 

qualidade de desempenho das 

escolas públicas portuguesas, 

constituir-se como organização 

co-liderante em matérias 

educacionais e parceiro nas 

discussões e decisões relativas a 

políticas educativas nacionais. 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em http://andaep.com/docs/Estatutos.PDF 
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Tabela 7 - Caracterização Da Associação Nacional De Municípios Portugueses (ANMP) 

Associação 
Supra-

Municipais 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Associação 
Nacional de 
Municípios 
Portugueses 
(ANMP) 

A Associação 

Nacional de 

Municípios 

Portugueses, 

entidade de direito 

privado, 

constituída por 

escritura pública 

de vinte e dois de 

Fevereiro de mil 

novecentos e 

oitenta, na 

Secretaria Notarial 

da Figueira da Foz. 

São membros da ANMP todos os 

Municípios Portugueses e 

Associações de Municípios que 

Declarem aderir à Associação 

mediante deliberação do órgão 

executivo e aprovação pelo órgão 

deliberativo. 

Nas realizações da ANMP poderão 

participar, sem direito a voto, 

representantes de autarquias ou 

colectividades territoriais afins de 

países de língua oficial portuguesa. 

Os Órgãos da ANMP  

Os órgãos da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses são: 

 Congresso Nacional, órgão 

máximo composto por 3 

delegados de cada 

Município; 

 Conselho Geral, órgão 

deliberativo entre 

Congressos; 

 Conselho Directivo, órgão 

executivo; 

 Conselho Fiscal, que tem 

por incumbência o controlo 

e fiscalização no domínio 

financeiro e patrimonial; 

 

A ANMP – 
Associação Nacional 
de Municípios 
Portugueses – tem 
como fim geral a 
promoção, defesa, 
dignificação e 
representação do 
Poder Local e, em 
especial: 

A representação e 
defesa dos municípios 
e das Freguesias 
perante os órgãos de 
soberania; 

A realização de 
estudos e projectos 
sobre assuntos 
relevantes do  Poder 
Local; 

 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em http://www.anmp.pt/anmp/aan/info/estat.pdf 

http://www.anmp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=196 
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Tabela 8 - Caracterização Dos Sindicatos: Federação Nacional Dos Professores (FENPROF) E Federação 
Nacional Dos Sindicatos Da Educação (FNE) 

Sindicatos Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Federação 

Nacional dos 

Professores 

(FENPROF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada em Abril 

de 1983, tendo 

origem no 

movimento de 

professores que 

começou a 30 de 

Abril de 1974 

 

 

 

 

É uma associação de educadores 

de infância e de professores de 

todos os graus de ensino, de 

técnicos de educação e de outros 

trabalhadores com funções 

pedagógicas. 

É a maior federação sindical 

docente de Portugal, segundo uma 

medição da representatividade 

sindical realizada pelo Ministério 

da Educação em Agosto de 2006. 

São membros da FENPROF o 

Sindicato dos Professores do 

Norte (SPN), o Sindicato dos 

Professores da Região Centro 

(SPRC), o Sindicato dos 

Professores da Grande Lisboa 

(SPGL), o Sindicato dos 

Professores da Zona Sul, o 

Sindicato de Professores da 

Região Açores (SPRA), o 

Sindicato de Professores da 

Madeira (SPM) e o Sindicato dos 

Professores do Estrangeiro (SPE). 

Pautam a sua intervenção 

pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores 

Portugueses – Intersindical 

Nacional (CGTP-IN). 

Federação 

Nacional dos 

Sindicatos da 

Educação 

(FNE) 

Fundada em 

Novembro de 1982 

constituiu-se como 

Federação 

Nacional dos 

Sindicatos de 

Professores 

(FNSP). 

E em 1989 

constitui-se como 

A Federação Nacional dos 

Sindicatos de Professores (FNSP) 

apenas filiava sindicatos de 

professores. 

A Federação além dos sindicatos 

de professores, inclui os  

sindicatos de profissionais da 

educação, nomeadamente os 

sindicatos dos técnicos, 

administrativos e auxiliares da 

Pautam a sua intervenção 

pela Confederação 

Internacional dos Sindicatos 

Livres (CISL) e pela União 

Geral dos Trabalhadores 

(UGT). 
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Federação 

Nacional dos 

Sindicatos da 

Educação 

educação, quer se encontrem a 

trabalhar nas escolas quer em 

organismos de administração da 

educação. 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em http://www.sprc.pt/index.php/quem-somos; 
www.fenprof.pt e www.fne.pt 

 

 

Tabela 9 - Caracterização Da Direcção Regional De Educação Do Centro (DREC) 

Direcção 

Regional de 

Educação 

do Centro 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 

Orientadores 

 

 

DREC 

O Decreto-Lei nº 

141/93, de 26 de 

Abril, institui a 

estrutura orgânica e 

funcional das 

Direcções Regionais 

de Educação 

(DRE’s), definidas 

no Decreto-Lei 

nº133/93, de 26 de 

Abril, enquanto 

serviços 

desconcentrados do 

Ministério da 

Educação (ME) em 

matéria de 

orientação, 

coordenação e apoio 

aos estabelecimentos 

de ensino não 

superior, de gestão 

dos respectivos 

recursos humanos, 

Desde 2004, foram cometidas às 

DRE’s funções de administração 

desconcentrada, relacionadas com 

as atribuições do ME e com 

competências dos seus Serviços 

Centrais, cabendo-lhes assegurar 

o apoio e a informação aos 

utentes do Sistema Educativo, a 

orientação do funcionamento das 

escolas públicas e o apoio às 

mesmas, a articulação com as 

autarquias locais no exercício das 

competências atribuídas a estas 

no domínio da Educação, de 

modo a garantir a fidedignidade 

da execução das políticas 

educativas definidas pela tutela. 

Entendem-se ainda como funções 

das DRE’s o acompanhamento, a 

orientação e o apoio aos 

estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo e aos 

estabelecimentos do ensino 

A DREC tem como 

missão contribuir para 

a melhoria de 

condições 

contribuindo para  que 

o Sistema Educativo 

se transforme tão 

depressa quanto 

possível, num sistema 

de escolas e a escola 

num elo de um 

sistema de formação 

local. 
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financeiros e 

materiais e, ainda, de 

apoio social escolar 

e apoio à infância. 

profissional, assim como às 

instituições particulares de 

solidariedade social (IPSS) que 

desenvolvem actividades na área 

da Educação.  

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em http://www.drec.min-
edu.pt/repositorio/Relatorioactividades_2006.pdf 

 
 
Tabela 10 – Caracterização Do Sindicato De Professores Regional Do Centro 

Sindicato de 

Professores 

Regional do 

Centro 

Data de 

Criação 

Caracterização Missão/Princípios 

Orientadores 

 

SPRC 
O Sindicato dos 

Professores da 

Região Centro 

(SPRC) nasceu a 

22 de Abril de 

1982 por vontade 

dos Professores e 

cresceu com eles. 

 

O Sindicato dos Professores 

da Região Centro 

(SPRC) encontra -se 

constituído por tempo 

indeterminado e é, no 

centro do País, a associação 

sindical de docentes da 

educação pré -escolar e 

escolar de todos os níveis, 

sectores e modalidades e de 

outros trabalhadores com 

formação equivalente, que 

exercem funções docentes, 

técnico -pedagógicas — 

consideradas como funções 

docentes no âmbito das 

convenções colectivas e dos 

estatutos de carreira 

docente aplicáveis — e de 

investigação, recebendo 

remuneração de entidade 

patronal, 

independentemente do 

O SPRC rege -se pelos 

seguintes princípios: 

a) Democracia sindical, 

garantia de controlo das 

estruturas organizativas pelas 

bases, eficácia sindical e 

unidade dos trabalhadores do 

ensino; 

b) Solidariedade entre os 

trabalhadores na luta por uma 

organização sindical única e 

independente; 

c) Exercício da sua actividade 

com total independência 

relativamente ao Estado, 

patronato, partidos políticos e 

instituições religiosas. 

Constituem objectivos do 

SPRC: 

a) Defender por todos os meios 

ao seu alcance os direitos dos 

seus associados, considerados 

individualmente ou como 
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vínculo jurídico de 

emprego. 

2 — Podem também ser 

sindicalizados no SPRC 

professores e educadores, 

técnicos de educação e 

investigadores aposentados 

ou reformados, desde que 

tenham exercido funções 

nas condições do n.º 1. 

3 — Também podem filiar -

se no SPRC os professores, 

técnicos de educação e 

investigadores que sejam 

sócios de cooperativas de 

ensino, desde que aí 

desempenhem as funções 

acima referidas. 

4 — Têm, igualmente, 

direito a filiar -se ou a 

manter – se filiados no 

Sindicato todos os 

trabalhadores que procurem 

emprego como educador ou 

professor e possuam 

habilitação adequada para a 

docência que, já tendo 

exercido funções docentes, 

se encontrem 

desempregados, até ao 

limite de três anos. 

5 — Os professores que, 

nos termos do número 

anterior, ultrapassem o 

limite de três anos poderão 

solicitar a manutenção da 

qualidade de sócio por igual 

período. 

6 — Os profissionais 

grupo profissional, de acordo 

com estes estatutos e com 

parâmetros deontológicos da 

profissão docente; 

b) Estudar todas as questões 

que interessem aos associados 

e procurar soluções para elas; 

c) Participar na definição das 

grandes opções de política 

educativa, científica e cultural; 

d) Promover e organizar 

acções conducentes à 

satisfação das reivindicações 

expressas pela vontade 

colectiva; 

e) Fomentar iniciativas com 

vista à formação sindical, 

social, cultural e profissional 

dos associados; 

f) Promover a ligação e 

aproximação das diversas 

categorias de docentes para a 

concretização das suas 

reivindicações comuns; 

g) Empenhar -se na reforma 

das estruturas sócio 

económicas e culturais que 

permitam o acesso de toda a 

população a qualquer grau de 

ensino; 

h) Promover, alargar e 

desenvolver a unidade e a 

acção comum dos professores 

e suas organizações sindicais 

representativas, reforçando os 

níveis de participação na 

Federação Nacional dos 

Professores; 

i) Participar na acção sindical 
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referidos no n.º 1 passam a 

ser designados, nos 

presentes estatutos, por 

professores. 

internacional dos docentes; 

j) Promover, alargar e 

desenvolver a unidade e a 

acção comum dos professores 

com os restantes trabalhadores, 

nomeadamente no âmbito da 

Frente Comum dos Sindicatos 

da Administração Pública e da 

Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses — 

Intersindical Nacional; 

k) Colaborar com outras 

organizações, nomeadamente 

no que respeita às questões do 

ensino, da aprendizagem e nas 

actividades de promoção 

cultural dos trabalhadores; 

l) Defender as liberdades 

democráticas e os direitos e 

conquistas dos trabalhadores e 

das suas organizações. 

Fonte: Elaboração Própria. Acedido em 2 de Novembro de 2011 em http://www.sprc.pt/index.php/quem-
somos 
 
 
 
 
 

4.2.3. Análise Temática - Subcategorias Analisadas 
 
No conjunto das técnicas da análise de conteúdo, é de referir em primeiro lugar a análise por 

subcategorias; cronologicamente é a mais antiga; na prática a mais utilizada. Funciona por 

operações de desmembramento do texto em unidades, em subcategorias segundo 

reagrupamentos analógicos. Entre as diferenças possibilidades de categorização, a 

investigação dos temas, ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a 

discursos directos (significações manifestas) e simples (Bardin 2008:199). 
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Relação Educação e 
Sociedade

Desenvolvimento e 
Sucesso dos Alunos FINS

No presente trabalho as subcategorias não foram definidas antecipadamente (Carmo e 

Ferreira, 2008:273), isto é as subcategorias emergiram dos dados analisados. 

 

Logo, a análise temática, significa, a contagem de um ou vários temas ou itens de 

significação, numa unidade de codificação previamente determinada. Deste modo, é mais 

fácil escolhermos, no discurso, a frase (limitada por dois sinais de pontuação) como unidade 

de codificação (Bardin 2008:73). 

Por enumeração temática, é possível levar a cabo, num texto, o levantamento das atitudes 

(qualidades, aptidões) psicológicas aconselhadas ou desaconselhadas, que o leitor deve 

actualizar ou afastar unidade de codificação (neste caso, a frase), a «qualidade» ou o «defeito» 

presentes (Bardin 2008:76). 

 

Segundo Bardin (2008:96), através da análise temática, podemos dividir o texto em alguns 

temas principais, e, eventualmente, em subtemas se o pretendemos. Assim sendo, o tema 

principal do nosso trabalho é os Mega-Agrupamentos, este tema subdivide-se em três 

subcategorias que designámos como fins, meios e processos educativos, tal como se apresenta 

no esquema seguinte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 
 

  

FIGURA 3 – SUBCATEGORIA FINS 
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Quando analisamos as opiniões dos agentes, relativamente à subcategoria “fins” estamos a 

analisar a relação entre a educação e a sociedade e o desenvolvimento e o sucesso dos alunos. 

 

Figura 4 – Subcategoria Meios 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ao analisarmos as opiniões dos agentes em relação à subcategoria “meios”, destacamos o 

nível dos recursos (humanos, financeiros e materiais/físicos), o nível da liderança de escolas e 

o nível do clima e ambiente escolar. 

 

 
FIGURA 5 – SUBCATEGORIAS PROCESSOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Recursos
- Humanos

-Financeiros
-Materiais/Físicos

Liderança de 
Escolas

Clima e 
Ambiente 
Escolar MEIOS

Relação de Sala de Aula Relação Professor -
Aluno

PROCESSOS
EDUCATIVOS E
PEDAGÓGICOS
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Por último, quando analisamos a subcategoria “processos educativos e pedagógicos”, estes 

dizem respeito à relação de sala de aula e as relações professor-aluno. 

 

 

 

4.2.4. Análise Valorativa – Categoria Valorativa 
 
Consoante o trabalho incida sobre certos elementos do discurso, sobre a forma ou sobre as 

relações entre os seus elementos assim a análise de conteúdo se pode diferenciar em três 

grandes categorias: análises temáticas, análises formais e análises estruturais. Das análises 

temáticas fazem parte a análise categorial e a análise de avaliação. A análise categorial 

consiste em calcular e comparar as frequências de certos temas ou itens agrupados em 

categorias significativas. A análise de avaliação permite analisar o material segundo as 

atitudes de avaliação subjacentes, isto é, temas favoráveis ou positivos e temas desfavoráveis 

ou negativos. Como medida das atitudes, a análise de asserção avaliativa tem por finalidade 

medir as atitudes do locutor quanto aos objectos de que fala, considerando assim, como 

afirma Laurence Bardin (2008:201), “que a linguagem representa e reflecte directamente 

aquele que a utiliza.”  

 
Assim, os valores permitem reconhecer a orientação da comunicação a partir da posição 

assumida - favorável, neutra ou desfavorável - revelando as finalidades que os indivíduos 

procuram alcançar. (Grawitz, 1993 apud Carmo & Ferreira 2008:274) 

 

Deste modo, a posição dos agentes foi classificada da seguinte forma: sempre que um agente 

atribuiu adjectivação negativa aos temas a sua posição classificou-se como “desfavorável”. 

Por outro lado, sempre que os agentes atribuíram adjectivação positiva aos temas classificou-

se a sua posição como “favorável”. 
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5. Apresentação e discussão dos dados 
 

5.1. Apresentação da posição dos vários agentes, temas abordados e media 
utilizados 
 

Conforme o Despacho nº 11917/2010, as prioridades definidas pelo Governo em matéria de 

política educativa resultam do reconhecimento da educação como um factor decisivo, de 

promoção da modernização, do crescimento económico, mas também da qualidade de vida 

dos cidadãos e da coesão social. 

Os efeitos da crise económica e financeira global que recentemente se tem expressado como 

uma crise de dívidas soberanas com consequentes dificuldades de financiamento, vieram 

colocar renovados desafios à gestão de recursos públicos, apontando para um esforço 

adicional de racionalização. 

 

Mantendo o reconhecimento inequívoco da educação e das qualificações enquanto factores de 

crescimento e desenvolvimento do país, é necessário implementar as orientações de política 

pública com um enfoque importante nos critérios de eficiência e eficácia na afectação de 

recursos. Essa exigência contribui não apenas para o melhor aproveitamento das infra-

estruturas e serviços públicos, mas também para a promoção da qualidade do ensino e do 

aproveitamento escolar (Despacho nº 11917/2010 de 23 de Julho). 

De forma a descobrir os discursos que foram construídos na esfera pública, em torno da 

agregação de agrupamentos no ensino básico e secundário (2010-2011), recolhemos um 

conjunto de dados e procedemos ao seu tratamento. 

Após uma leitura global de todos os documentos que seleccionámos sobre cada agente, 

considerou-se que, para analisar o conteúdo dos discursos, era necessário compilar a 

informação recorrendo ao suporte de base (estruturas das tabelas apresentadas de seguida) que 

contemplasse: identificação do agente, a fonte (referindo a data em que a opinião foi 

publicada), a posição face ao tema, o quadro justificador (identificando: as razões que 

justificam a posição dos vários agentes). 

 

Neste capítulo temos como objectivo analisar os discursos que foram produzidos e se 

cruzaram na voz dos agentes em torno da Agregação de Agrupamentos. 
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Nas tabelas abaixo referidas, classificou-se cada uma das posições dos agentes, como 

favorável ou desfavorável relativamente ao processo de agregação de agrupamentos. 

Assim sendo, o discurso reflecte uma visão da realidade que está vinculada ao seu autor e aos 

seus interesses particulares.  

 

 

Tabela 11 - Posição Do Secretário De Estado Da Educação, João Trocado Da Mata 

Agente: Secretário de Estado da Educação, 
João Trocado da Mata, em 10 de Julho de 
2010 

Posição Fundamental - Favorável 

 

Fonte:http://tv1.rtp.pt/noticias/índex.php?t=Novas-unidades-
de-gestao-tem-em-media-1700-alunos-
Governo.rtp&article=359062&layout=10&visual=3&tm=8 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“adequação das unidades de gestão à escolaridade obrigatória de 12 anos”; 

“as novas unidades de gestão criadas com o reordenamento da rede escolar terão em média cerca de 

1700 alunos e rejeitou o uso da expressão “mega agrupamentos”; 

“A questão da dimensão das unidades de gestão é fundamental para a governabilidade do projecto 

educativo”; 

“temos vindo a reunir com os parceiros tentando consensualizar e afinar a metodologia de aplicação”; 

“este processo decorreu através de um trabalho de proximidade com  as câmaras, as escolas e as 

comunidades educativas”. 

“A dimensão média dos novos agrupamentos é de 1700 alunos. Também foram criadas novas unidades 

com 230 alunos, com 300, 600 ou 700 estudantes, o que não me parece que seja um mega 

agrupamento. É preciso clarificar que estas não são as dimensões das escolas, mas sim da unidade de 

gestão, ou seja, do conjunto de escolas que integram o agrupamento”. 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 12 - Posição Da Deputada, Ana Drago (BE)  

Agente: Deputada Ana Drago (BE), em 07 de 
Setembro de 2011 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

  Fonte: 
http://www.parlamento.pt/Intervencoes/Paginas/Intervencoe
sPlenario.aspx 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Há coisas que o Ministério da Educação insiste em manter ocultas e que são fundamentais para que 

este ano lectivo possa arrancar com toda a qualidade e com alguma estabilidade, não apenas para o 

funcionamento das escolas mas até para aquilo que é a programação das famílias, no que toca ao 

percurso escolar. (iniciarmos o ano lectivo sem se saber quais os apoios que vão ser dados para a 

compra de manuais escolares.);” 

“Tudo aquilo que sabemos é mau, tudo aquilo que saiu do Ministério da Educação e das mãos do 

Ministro Nuno Crato até agora é muitíssimo preocupante;” 

“Creio mesmo que é curioso e preocupante para o futuro que o Ministro, que apareceu como sendo, 

enfim, um estudioso das questões pedagógicas e do sistema educativo, não tenha tido até agora 

nenhuma medida na qual, enfim se possa depreender que tenha sido pensada e amadurecida ao longo 

do tempo e com o propósito de melhorar aquela que é a qualidade do sistema educativo.” 

“ (…) fecham-se mais escolas, se há dificuldades orçamentais! (…) metem-se mais alunos por cada 

turma! (…) é preciso fazer cortes na educação, corta-se no número de professores (…) cortando-se 

disciplinas, a eito! (…) E nada disto é pensado ou estruturado.” 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 13 - Posição Do Deputado Emídio Guerreiro (PSD) 

Agente: Deputado Emídio Guerreiro (PSD), 
em 07 de Setembro de 2011 

Posição Fundamental - Favorável 

 

Fonte: 
http://www.parlamento.pt/Intervencoes/Paginas/Intervencoe
sPlenario.aspx  

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Quando já está instituída a extinção das direcções regionais, quando há já de facto uma diminuição 

clara do patamar intermédio, quando já se está a atacar a máquina, o famoso monstro do Ministério da 

Educação, apostando claramente, como tem sido dito…” 

“A grande alteração curricular que é necessária fazer nas nossas escolas vai ser feita por este Governo. 

Para nós, o essencial é que aquilo que os alunos aprendem nas escolas seja de facto útil, seja melhor 

ensinado e tenha mais consequências no futuro;” 

“temos confiança que este ano lectivo vai ser melhor que os anteriores.” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Tabela 14 - Posição Da Deputada Odete João (PS) 

Agente: Deputada Odete João (PS), em 22 de 
Setembro de 2011 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: 
http://www.parlamento.pt/Intervencoes/Paginas/Intervencoe
sPlenario.aspx 

 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“O Ministro da Educação descarta responsabilidades, empurrando para as escolas aquilo que ele 

próprio não foi capaz de fazer, não permite que o sistema assuma com rigor e transparência as 

necessidades das escolas.” 

“Esta é uma medida economicista deste Governo, reduzindo aquilo que é a qualidade do sistema 

educativo.” 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 15 - Posição Do Ministro Da Educação E Da Ciência, Nuno Crato 

Agente: Ministro da Educação e da Ciência - 
Nuno Crato, em 29 de Setembro de 2011 

Posição Fundamental - Favorável 

 

Fonte: 
http://www.parlamento.pt/Intervencoes/Paginas/Intervencoe
sPlenario.aspx 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Entrámos em funções num período crítico, num momento crítico, porque o ano lectivo estava 

preparado a metade e faltava preparar a outra metade, como é natural. O Governo tomou posse a 21 de 

Junho. No entanto, durante estes meses, estes 100 dias, conseguimos reorganizar a rede de escolas do 

1º ciclo do ensino básico, encerrar cerca de 300 escolas em diálogo com as autarquias.” 

“E com este encerramento, proporcionar melhores condições de trabalho aos professores e de estudo 

aos alunos. Também em diálogo, suspendemos as novas agregações de escolas e estamos a discutir 

com as escolas e as autarquias as agregações que estavam a ser preparadas;” 

“Nem sempre é fazer mais com menos, mas é nesse objectivo que estamos empenhados. Queremos os 

professores nas escolas a ensinar, queremos que os alunos aprendam e queremos dar aos nossos jovens 

os instrumentos necessários para encararem o futuro com confiança e determinação;” 

“Com todas as dificuldades que atravessamos, não vamos prescindir desse objectivo”. 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 16 - Posição Do Deputado Michael Seufert (CDS-PP) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 17 - Posição Do Deputado Miguel Tiago (PCP) 

Agente: Deputado Miguel Tiago (PCP), em 
07 de Setembro de 2011 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

 Fonte: 
http://www.parlamento.pt/Intervencoes/Paginas/Intervencoe
sPlenario.aspx 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Em plena abertura do ano lectivo, já estamos a identificar nas escolas sintomas de grande 

instabilidade e confusão” 

“Não estranha que haja desprezo pelo que se deve dizer aos pais quando ainda há pouco, na Comissão 

de Educação, ouvimos do PSD e do PS dizerem que os pais não se devam pronunciar sobre a 

organização de turmas e que as organizações de pais não tinham sequer que se pronunciar sobre o 

número de estudantes em cada turma porque essa não era matéria que os devesse preocupar.” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Agente: Deputado Michael Seufert (CDS-

PP), em 07 de Setembro de 2011 

Posição Fundamental - Favorável 

 

  Fonte: 

http://www.parlamento.pt/Intervencoes/Paginas/Intervencoe

sPlenario.aspx 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Os Portugueses tiveram oportunidade de se manifestar em relação às Políticas para a Educação.” 

“Foram pacificadas as comunidades educativas das escolas com contrato de associação; foi aberto um 

processo negocial para o modelo de avaliação dos Professores; foram reduzidas o número de escolas a 

encerrar, em comparação com aquilo que tinha sido anunciado pelo anterior governo; foram instituídos 

exames nacionais no final dos ciclos de ensino;” 

“Foi reduzido o número de horas nas disciplinas de Estudo Acompanhado e Área de Projecto e foi 

aumentado e reforçado o peso do Português e da Matemática.” 
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Tabela 18 - Posição Do Especialista Santana Castilho 

Agente: Santana Castilho, em 23 de Junho de 
2010 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: http://www.profblog.org/search/label/Santana%20Castilho 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“um mega agrupamento de escolas por concelho”. 

“Facto é que as direcções regionais iniciaram a fusão dos agrupamentos existentes”. 

“Com esta desumana fórmula de gerir escolas, a decantada qualidade do ensino deteriorar-se-á ainda 

mais. Desaparecerá a gestão de proximidade que o acto educativo não pode dispensar”. 

“O sistema educativo não aguenta tamanha instabilidade”. 

“Trata-se de arrebanhar crianças de tenra idade, retirá-las do seio familiar contra a vontade dos 

progenitores e abandoná-las numa comunidade de milhares de alunos com idades que vão até aos 18 

anos (apontam os 3.000 como limite, mas com a credibilidade que lhe conhecemos, só eles sabem onde 

a loucura os pode deter)”. 

“Perfilam-se surreais ligações administrativas e pedagógicas de escolas separadas por dezenas de 

quilómetros, com projectos educativos tão idênticos como a velocidade e o toucinho.” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Tabela 19 - Posição Do Especialista José Matias Alves 

Agente: José Matias Alves, em 26 Junho 
2010 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: http://terrear.blogspot.com/2010/06/mega-
agrupamentos-sistematizando.html 

 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Os municípios vêem nesse processo uma forma de acederem ao controlo das escolas secundárias” 

“Poupar alguns milhões de euros” 

“Processo caótico e irracional” 

“As lideranças instrucionais e transformacionais perdem as condições de exercício e tendem a 

transformar-se em mera gestão burocrática de estruturas” 
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“As articulações verticais e horizontais – outro ponto crítico do sistema – serão definitivamente 

enterradas” 

“Missão e de uma visão comuns construída pelo maior número possível de actores… vai ser 

completamente erradicada” 

“Os climas de escola são seriamente danificados” 

“A monitorização e auto-avaliação dos processos e resultados vão ser ainda mais fragilizadas” 

“Trabalho colaborativo tende a ser impossível” 

“Perda de confiança na ordem legal” 

“Clima relacional na comunidade educativa afectada” 

“Concentração e a hierarquização do poder são factores de perda, de ameaça ao necessário 

empowerment sendo expectável o cenário da ingovernabilidade” 

“Prejudica ligações escola família…vai afectar a comunicação com o dirigente máximo” 

“Transformar a escola numa arena política ainda mais destrutiva” 

“Prejuízos educativos e pedagógicos são incalculáveis” 

“Os mega-agrupamentos são a consagração oficial da “anarquia organizada”, da “balcanização” das 

organizações escolares, dos “sistemas debilmente articulados”, da impossibilidade de unidade de 

referência na acção educativa” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Tabela 20 - Posição Do Especialista Licínio Lima 

Agente: Licínio Lima, em 13 Julho de 2010 Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: 
http://www.fenprof.pt/?aba=27&mid=115&cat=76&doc=48
98 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Contradição insanável entre a centralidade educativa e pedagógica das escolas e o seu carácter 

periférico em termos de governo e autonomia” 

“A política e a administração da educação revelam-se, na tradição portuguesa, altamente centralizadas, 

embora fatalmente periféricas no que concerne à acção educativa e pedagógica concreta” 

“Visão tecnocrática, centralizadora” 

“Democratização do governo das escolas” 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 21 - Posição Do Especialista Ramiro Marques 

Agente: Ramiro Marques, em 27 e 28 de 
Maio de 2010 e 17 de Julho de 2010 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: http://www.profblog.org/2010/05/criacao-de-mega-
agrupamentos-de-escolas.html (em 27 e 28 de Maio 2010); 

http://www.profblog.org/2010/07-trocado-da-mata-reuniu-
ontem-com-100.html 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Conduz à desumanização e despersonalização do acto educativo e mata a última réstia de democracia 

escolar” 

“O processo vai decorrer sem grandes perturbações e é apenas uma primeira etapa de outras que 

conduzirão à criação de várias centenas de mega-agrupamentos ao longo dos próximos dois anos” 

“Dificuldades inimagináveis para os 100 super-directores que irão gerir realidades pedagógicas e 

curriculares tão díspares” 

“Os alunos aprendem melhor em escolas de pequena e média dimensão” 

“A indisciplina e a violência escolares são mais reduzidas nas pequenas escolas” 

“Os professores e os alunos têm maior satisfação, empenhamento e motivação quando trabalham e 

estudam em escolas de pequena e média dimensão” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 22 - Posição Do Conselho Das Escolas 

Agente: Conselho das Escolas, em 2 de Julho 
de 2010 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: http://terrear.blogspot.com/2010/07/uma-tomada-de-
posicao-do-conselho-de.html 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“reorganização da rede escolar já está praticamente concluída na globalidade do País” 

“As DRE’s desenvolveram todo o processo ainda muito antes da publicação da Resolução do Conselho 

de Ministros nº 44/2010, de 14 de Junho” 

“Todo o processo aconteceu sem que este Conselho fosse obrigatoriamente ouvido, como o determina 
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Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 23 - Posição Da Confederação Nacional Das Associações De Pais (CONFAP) 

Agente: CONFAP, em 9 de Julho 2010 Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: 
http://associacaodepaischaves.blogspot.com/2010/07/confed
eracao-de-pais-admite-recorrer.html 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“A reorganização do sistema educativo” 

“Os mega-agrupamentos foram já aprovados pelo Governo e que as respectivas comissões 

administrativas entram em funções já no dia 1 de Agosto” 

“critica o facto dos dirigentes das escolas não terem sido ouvidos e denuncia pressões para que a 

intenção do Governo seja posta em prática” 

“Pressões telefónicas que estão a ser feitas, nomeadamente na Direcção Regional de Lisboa, junto dos 

estabelecimentos de ensino” 

“rapidez com que esta decisão foi tomada” 

“Esta associação também lamenta não ter sido ouvida” 

“Influência nas turmas e no início do ano lectivo” 

“Providências cautelares para impedir mega-agrupamentos” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

 

 

o ponto 3 do art.2º, do Decreto Regulamentar nº 32/2007, de 29 de Março” 

“Os Directores dos Agrupamentos/Escolas não Agrupadas nunca foram considerados parceiros no 

processo, mas apenas as DRE’s e as Autarquias” 

“Os Conselhos Gerais, tão acarinhados nos documentos oficiais, foram igualmente ignorados no 

processo” 

“Todo o processo deverá ser suspenso porque ferido de ilegalidade” 
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Tabela 24 – Posição Da Associação Nacional De Directores De Agrupamentos E Escolas Públicas 

(ANDAEP) 

Agente: ANDAEP, em 9 Julho de 2010  Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: 
http://tsf.sapo.pt/Paginalnicial/Portugal/Interior.aspx?conten
tid=1614439 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Andou depressa demais, andou sozinho, não há ninguém que tenha dado o aval a este processo” 

“Providências cautelares” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 25 - Posição Da Associação Nacional De Municípios Portugueses (ANMP) 

Agente: ANMP, em 25 de Julho de 2010 Posição Fundamental - Desfavorável 

 

 Fonte: 
http://www.anmp.pt/anmp/proto/2010/ProtocoloEduca01.pd
f (28-07-2010) 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1
626363 (25-07-2010) 

http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/novos-
agrupamentos-nao-tem-suporte-legal-acusa-anmp_1449088 
(28-07-2010) 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

A reorganização da rede escolar implica a celebração de acordos entre cada município e a direcção 

regional de educação territorialmente competente onde fiquem definidos os termos e as condições de 

colaboração mútua… 

(in Acordo relativo à reorganização da rede escolar celebrado entre o ME e ANMP, em 28 de Junho de 

2010) 

No decreto-lei que aprovou o novo regime de gestão das escolas do ensino não-superior estabelece-se 

que os “requisitos necessários para a constituição de agrupamentos” têm de ser definidos em diploma 

próprio. 

Esta disposição é também recordada na resolução de Junho do Conselho de Ministros que aprovou a 



68 

reorganização da rede escolar entretanto concretizada. Só que o diploma continua por aprovar. 

“A esmagadora maioria dos municípios não sabe quais as unidades (escolas)” que vão ser reagrupadas, 

na criação dos novos mega-agrupamentos” 

“O Governo precipitou-se”…as novas unidades foram criadas antes de ser aprovada a portaria que 

deveria fixar quais os procedimentos de criação, alteração e extinção dos agrupamentos de escolas e 

escolas não-agrupadas. 

“Chumbo” da proposta de diploma que regulamenta a criação de novos agrupamentos. 

“Parecer inequivocamente desfavorável, uma vez que esta proposta não tem em consideração acordos 

já estabelecidos entre o Ministério da Educação e os municípios” 

Soluções imediatas: “providências cautelares para impedir a fusão de agrupamentos” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 26 – Posição Da Federação Nacional Dos Professores (FNEPROF) 

Agente: FENPROF, em 22 de Junho Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: http://www.profblog.org/2010/06/mario-nogueira-
hoje-em-coimbra-os-mega.html 

http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/fenprof-
mega-agrupamentos-representam-negacao-do-trabalho-
pedagogico_1443130 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“Os mega-agrupamentos de escolas constituídos no ano lectivo 2011-2012 provocaram a 

desumanização, descoordenação e deteoração no ensino” 

“Poupar dinheiro à custa do que for” 

“Negação completa do que é o trabalho pedagógico numa escola” 

“ É impossível a escola ser um espaço humanizado quando existem milhares de alunos” 

“Relação entre pessoas que passa a ser completamente impessoal, em que ninguém conhece ninguém, 

com sacrifícios sempre para os mesmos, os alunos e a qualidade do ensino” 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 27  - Posição Federação Nacional Dos Sindicatos Da Educação (FNE) 

Agente: FNE, em 1 de Julho de 2010 Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: 
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/fne-
apela-ao-governo-para-suspender-o-processo-de-
reagrupamento-de-escolas_1444765 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“A crise que vivemos pode justificar várias opções por parte do Governo” 

“Perspectiva que endeusa a redução do défice a todo o custo” 

“Medida com clara e única intenção economicista para poupar no número de escolas e de estruturas de 

coordenação” 

“Processo sem nenhum diálogo com as estruturas representativas dos diferentes parceiros e pelo facto de 

não ter procedido em cada caso particular à necessária identificação dos problemas e das soluções.” 

“Não contesta a necessidade de se avançar para a fusão das escolas, mas discorda abertamente da forma 

e da dimensão que as unidades acabam por ter.” 

“O processo deve ser feito de ‘forma gradual’ e ‘não de um modo cego nos gabinetes centrais, com régua 

e esquadro’.” 

“Forma descoordenada e precipitada” como o Ministério da Educação avançou, no final deste ano 

lectivo” 

“O que vai faltar é precisamente a unidade e a coerência pedagógica, isto é, o sentido da sua identidade 

ou singularidade e a definição de um projecto educativo comum, inclusivo e mobilizador de alunos, 

professores trabalhadores, não docentes e outros parceiros da comunidade educativa” 

“Suspensão da fusão das escolas do ensino básico com as escolas secundárias e início de um “diálogo 

aberto” com as escolas e as autarquias” 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 28 - Posição Da Direcção Regional De Educação Do Centro (DREC) 

Agente: Direcção Regional de Educação do 
Centro - DREC, em 2010 

Posição Fundamental - Favorável 

 

Fonte: http://www.sprc.pt/default.aspx?id_pagina=1215 

(visto em 02-11-2011) 

 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“A DREC tem em marcha um processo de criação de mais mega-agrupamentos e de encerramento de 

mais escolas do 1º ciclo, em número ainda mais elevado do que se verificou no ano lectivo (2009-

2010).” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 29 - Posição do sindicato de professores regional do centro (sprc) 

Agente: Sindicato dos Professores da Região 
do Centro - SPRC, em 2010 

Posição Fundamental - Desfavorável 

 

Fonte: http://www.sprc.pt/default.aspx?id_pagina=1215 

(visto em 02-11-2011) 

 

Quadro Justificador (razões que justificam a posição do agente) 

“O governo pretende avançar com estas medidas restritivas da oferta pública de ensino, apesar da 

avaliação muito negativa que é possível fazer-se já: 

-desorganização do funcionamento das escolas mega-agrupadas; 

-sujeição de centenas de professores e funcionários não docentes e, por vezes, mais de 2000 alunos a 

uma mesma direcção executiva; 

-redução do número de hora disponíveis para a distribuição de serviço docente e aumento do número de 

alunos por turma o que leva à eliminação brutal de horários docentes e ao consequente desemprego 

destes trabalhadores; 

-crescente afastamento dos centros de decisão em relação aos pais e encarregados de educação; 

-uma cada vez mais difícil capacidade de resposta para fazer face às despesas com a actividade educativa 
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em cada agrupamento; 

-deteorização do trabalho de coordenação cientifico-pedagógica. 

“Sabe-se, pois, que o objectivo não foi, por isso, conferir à escola pública maior qualidade pedagógica, 

mas sim, única e exclusivamente, de redução da despesa, designadamente através do despedimento de 

milhares de docentes.” 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
 
 
No universo de agentes representantes dos partidos políticos, dividem-se as opiniões entre 

posições favoráveis e desfavoráveis à agregação de agrupamentos. 

 

Quanto aos agentes que argumentam favoravelmente (Secretário de Estado da Educação João 

da Mata Trocado; Deputado do Partido Social Democrático Emídio Guerreiro; Ministro da 

Educação: Nuno Crato e Deputado do CDS- Partido Popular Michael Seufert), referem que a 

reordenamento da rede escolar é um processo que decorre através de um trabalho de 

proximidade com as câmaras, as escolas e as comunidades educativas, e que o Governo tem 

vindo a reunir com os parceiros tentando consensualizar e afinar a metodologia de aplicação. 

 

A dimensão média dos novos agrupamentos é de 1700 alunos. Também foram criadas novas 

unidades com 230 alunos, com 300, 600 ou 700 estudantes, o que não parece ao Secretário de 

Estado da Educação João da Mata Trocado, que seja um mega agrupamento. Segundo este 

agente, é preciso clarificar que estas não são as dimensões das escolas, mas sim da unidade de 

gestão. E que a questão da dimensão das unidades de gestão é fundamental para a 

governabilidade do projecto educativo. Deste modo, é essencial o que os alunos aprendem nas 

escolas seja de facto útil, seja melhor e tenha mais consequências no futuro. 

Segundo João da Mata Trocado nem sempre é fazer mais com menos, mas é nesse objectivo 

que o Governo está empenhado. Querem os professores nas escolas a ensinar (proporcionar 

melhores condições de trabalho aos professores e de estudo aos alunos), querem que os alunos 

aprendam e querem dar aos jovens os instrumentos necessários para encararem o futuro com 

confiança e determinação  

 

Resumindo, os agentes que argumentam segundo uma posição favorável focam dois aspectos 

relevantes nas suas opiniões: maior qualidade do sistema educativo e redução de custos – 

fazer mais com menos. 
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Com uma posição oposta temos as deputadas Ana Drago do Bloco de Esquerda, Odete João 

do Partido Socialista e deputado Miguel Tiago do Partido Comunista Português. Estes agentes 

argumentam que com o processo de reordenamento escolar, “fecham-se mais escolas, se há 

dificuldades orçamentais. Mantém-se mais alunos por cada turma, é preciso fazer cortes na 

educação, corta-se nos professores e corta-se nas disciplinas”, ou seja, nada disto é pensado 

ou estruturado, identificando-se nas escolas sintomas de grande instabilidade e confusão. 

 

Estes referem ainda que o Ministro da Educação descarta-se das suas responsabilidades, 

empurrando para as escolas aquilo que ele próprio não foi capaz de fazer, não permitindo que 

o sistema assuma com rigor e transparência as necessidades das escolas. 

 

Assim sendo, a agregação de agrupamentos é uma medida economicista deste actual Governo, 

reduzindo aquilo que é a qualidade do sistema educativo. 

 

Em suma, os agentes que assumem a posição desfavorável em relação ao tema abordado, 

salientam quatro aspectos relevantes nas suas opiniões: a instabilidade e a confusão nas 

escolas mega-agrupadas; e a falta de estrutura e transparência do sistema educativo. 

 

Os especialistas referenciados enriquecem este debate levantando um conjunto de questões 

importantes e pertinentes, que culminam numa posição desfavorável. Estes argumentam que 

este é um processo caótico e irracional com fortes prejuízos educativos e pedagógicos, em que 

o trabalho colaborativo tende a ser impossível. Os mega-agrupamentos resultam num aumento 

do número de aluno por sala e o afastamento dos alunos do seio familiar leva em última 

instância a uma desumanização e despersonalização do acto educativo. Neste cenário sucede 

portanto o desaparecimento da gestão de proximidade do acto educativo em que o clima 

relacional nas escolas é seriamente danificado e as ligações escola - família prejudicadas. 

 

Segundo os especialistas, com a agregação de agrupamentos ao nível em que foi 

implementado, existe uma contradição entre a centralidade educativa e pedagógica das 

escolas e o seu carácter periférico em termos de governo e autonomia. Passam a existir 

ligações administrativas e pedagógicas de escolas separadas por dezenas de quilómetros, em 

que os projectos educativos são idênticos para realidades tão díspares. 
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Da mesma forma, a concentração e hierarquização do poder leva à perda de governabilidade, 

a dificuldades extremas na gestão das diferentes realidades pedagógicas e curriculares e 

suprime as articulações verticais e horizontais. A liderança destes agrupamentos perde 

capacidades de instrução e transformação e tende a transformar-se na mera gestão burocrática 

de estruturas, afectando a monitorização e auto-avaliação dos processos e resultados. 

 

Para além destes factos, não se pode contrariar as vantagens óbvias das escolas de pequena e 

média dimensão, em que há uma maior proximidade entre alunos, professores e escola, 

consequentemente os professores têm a possibilidade de direccionar mais atenção e foco por 

aluno, ambos atingem maior satisfação, empenhamento e motivação, e a indisciplina e a 

violência são mais reduzidas. 

 

Face aos agentes directores de escolas, pais, representantes dos sindicatos e municípios 

assumem uma posição desfavorável em que argumentam a ilegalidade do processo levado a 

cabo pelo Governo. Tanto o Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, que aprovou o Novo 

Regime de Gestão das Escolas do Ensino Não-Superior, como a Resolução de Junho do 

Conselho de Ministros nº 44/2010 que aprovou a Reorganização da Rede Escolar estabelecem 

que os requisitos necessários para a constituição de agrupamentos têm de ser definidos em 

diploma próprio. 

“A reorganização da rede escolar implica a celebração de acordos entre cada município e a 

direcção regional de educação territorialmente competente onde fiquem definidos os termos e 

as condições de colaboração mútua, nomeadamente o financiamento, por parte do Ministério 

da Educação, dos custos decorrentes dos transportes dos alunos que venham a ser deslocados 

por via do encerramento das escolas bem como das eventuais obras de adaptação das escolas 

de acolhimento” (Acordo relativo à reorganização da rede escolar, assinado entre o Ministério 

da Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses). 

 

Ora, as direcções regionais de educação desenvolveram todo o processo ainda antes da 

publicação da Resolução do Conselho de Ministros. O processo decorreu sem que todas as 

entidades que deveriam obrigatoriamente ser ouvidas fossem intervenientes, como determina 

o Decreto Regulamentar nº 32/2007. O Governo criou novas unidades sem que fosse 

aprovada a portaria que deveria fixar os procedimentos de criação, alteração e extinção dos 

agrupamentos de escolas e escolas não-agrupadas. Estes agentes defendem então que o 
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processo deveria ser suspenso e providências cautelares deveriam ser colocadas para impedir 

a fusão de agrupamentos. 

 

Resumimos então um conjunto de argumentos desfavoráveis ao modelo de agregação de 

agrupamentos: 

 O processo não foi pensado nem estruturado; 

 Não permitiu que o sistema assumisse com rigor e transparência as necessidades das 

escolas; 

 Concentração e hierarquização do poder são factores de perda, de ameaça; 

 Com custos na qualidade educativa; 

 Os mega-agrupamentos de escolas constituídos provocaram desumanização, 

descoordenação e deteorização ao ensino; 

 Os professores e os alunos têm maior satisfação, empenhamento e motivação quando 

trabalham e estudam em escolas de pequena e média dimensão; 

 O processo é ilegal, pela ausência da aprovação de um diploma próprio que estipule os 

requisitos necessários para a agregação de agrupamentos e sem que todas as entidades 

devidas fossem ouvidas. 

 

O governo pretende avançar com estas medidas restritivas da oferta pública de ensino, apesar 

da avaliação muito negativa que é possível fazer-se já: 

 A desorganização do funcionamento das escolas mega-agrupadas; 

 A sujeição de centenas de professores e funcionários não docentes e, por vezes, mais 

de 2000 alunos a uma mesma direcção executiva; 

 A redução do número de horas disponíveis para a distribuição de serviço docente e o 

aumento do número de alunos por turma, o que leva à eliminação brutal de horários 

docentes e ao consequente desemprego destes trabalhadores; 

 O crescente afastamento dos centros de decisão em relação aos pais e encarregados de 

educação; 

  Dificuldade crescente para fazer face às despesas com a actividade educativa em cada 

agrupamento; 

 A deterioração do trabalho de coordenação científico-pedagógica. 
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5.2. Discussão dos dados 
 

Na tabela seguinte, apresentamos a análise relativamente as subcategorias fins, meios e 

processos educativos e pedagógicos. 

 

 

Tabela 30 – Principais Argumentos (SÍNTESE)  

Posições Favoráveis 

Agentes Fins Meios Processos Educativos 
e Pedagógicos 

Agentes 
Políticos 

- - - 

Secretário de 
Estado da 

Educação - 
João 

Trocado da 
Mata 

Abranger o percurso 

escolar dos alunos. 

Reformular a rede 

escolar (meio 

desejável); 

(O número de alunos 

das unidades de 

gestão não é 

excessivo, já que é 

repartido pelas 

escolas que a 

compõem). 

 

 

- 

Ministro da 
Educação e 
da Ciência - 
Nuno Crato 

Melhorar a qualidade da 

formação para a vida dos 

alunos. 

Reformular a rede 

escolar (meio 

desejável); 

 

Negociar com a 

comunidade educativa 

(promoção); 

 

Reduzir custos; 

 

Melhorar as 

Melhorar a qualidade 

do estudo e as 

condições para ensinar. 
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condições de trabalho 

dos professores. 

Deputado 
Emídio 

Guerreiro 
(PSD) 

Melhorar a qualidade da 

formação para a vida dos 

alunos. 

 

- 

Alteração curricular; 

 

Melhorar a qualidade 

do estudo e as 

condições para ensinar. 

Deputado 
Michael 
Seufert 

(CDS-PP) 

Melhorar a qualidade da 

formação para a vida dos 

alunos (implícito). 

Negociar com a 

comunidade educativa 

(promoção); 

 

Reduzir custos 

(implícito). 

 

Alteração curricular. 

 

Direcção 
Regional de 
Educação 

do Centro - 
DREC 

 

- 

Reformular a rede 

escolar (medidas mais 

drásticas/ meio 

desejável) 

 

 

- 

Posição Desfavorável 

Agentes Fins Meios Processos 
Educativos e 
Pedagógicos 

Agentes 

Políticos 

- - - 

Deputada Ana 

Drago (BE) 

Diminuir a 

qualidade da 

formação para a 

vida dos alunos. 

Falta de transparência do 

governo na gestão do 

Sistema Educativo; 

 

Falta de planeamento do 

governo na gestão do 

Sistema Educativo 

(instabilidade do Sistema 

Educativo); 

 

- 
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Acréscimo das 

dificuldades para as 

famílias (económicas e de 

planeamento/ 

acompanhamento dos 

educandos); 

 

Reformular a rede (meio 

contraproducente); 

 

Redução de custos. 

Deputado 

Miguel Tiago 

(PCP) 

 

 

Instabilidade do clima 

escolar; 

 

Negociar com a 

comunidade educativa 

(rejeição). 

 

 

- 

Deputada 

Odete João 

(PS) 

Diminuir a 

qualidade da 

formação para a 

vida dos alunos/ 

sistema educativo. 

Falta de transparência do 

governo na gestão do 

Sistema Educativo; 

 

Falta de responsabilidade 

do governo na gestão do 

Sistema Educativo; 

 

Redução de custos. 

 

 

 

- 

Especialistas - - - 

José Matias 

Alves 

Diminuir a 

qualidade da 

formação para a 

vida dos alunos. 

Avanço do poder das 

autarquias no Sistema 

Educativo (sobre as 

escolas secundário); 

 

Redução de custos; 

 

Falta de planeamento; 

 

 

 

- 
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Perda de liderança das 

escolas; 

 

Rejeição do envolvimento 

da comunidade educativa 

na tomada de decisões; 

 

Inviabilização dos 

processos de melhoria das 

escolas através da 

autoavaliação; 

 

Erradicação do trabalho 

colaborativo nas escolas; 

 

Instabilidade do clima 

escolar; 

 

Perda de confiança no 

poder central; 

 

Concentração do poder 

central; 

 

Prejuízo da relação escola-

família; 

 

Diminuição da capacidade 

de gestão das escolas 

organizadas em 

agrupamentos. 

 

Licínio Lima - Concentração do poder 

central. 

- 

Ramiro Diminuir a Ausência de manifestações Desumanização das 
relações na sala de 
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Marques qualidade da 

formação para a 

vida dos alunos 

(escolas de grande 

dimensão). 

desfavoráveis 

relativamente aos 

agrupamentos; 

 

Diminuição da capacidade 

de gestão das escolas 

organizadas em 

agrupamentos; 

 

Instabilidade do clima 

escolar (indisciplina). 

aula (escolas de 
grande dimensão). 

Santana 

Castilho 

Diminuir a 

qualidade da 

formação para a 

vida dos alunos 

(escolas de grande 

dimensão).  

Responsabilidade inicial 

por parte das DREs; 

 

Diminuição da capacidade 

de gestão das escolas 

organizadas em 

agrupamentos (diferenças 

entre as escolas 

agrupadas); 

 

Rejeição do envolvimento 

da comunidade educativa 

na tomada de decisões. 

 

 

 

 

 

- 

Conselho de 

Escolas 

 

 

 

 

- 

Responsabilidade inicial 

por parte das DREs; 

 

Rejeição do envolvimento 

dos agentes/parceiros na 

negociação de decisões 

com o poder central 

(Conselho de Escolas, 

Conselhos Gerais); 

 

Processo ilegal; 

 

 

 

 

- 
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ANDAEP  

 

- 

Rejeição do envolvimento 

dos agentes/parceiros na 

negociação de decisões 

com o poder central; 

  

Processo ilegal. 

 

 

- 

ANMP  

 

- 

Avanço do poder das 

autarquias no Sistema 

Educativo; 

 

Falta de planeamento do 

processo de agrupamento 

de escolas; 

 

Processo ilegal. 

 

 

- 

Associações de 

Pais - 

CONFAP 

 

 

- 

Falta de planeamento do 

processo de agrupamento 

de escolas; 

 

Processo ilegal; 

 

Instabilidade do clima 

escolar. 

 

 

- 

Forças 

Sindicalistas 

- - - 

FNE  

 

- 

Redução de custos; 

 

Rejeição do envolvimento 

dos agentes/parceiros na 

negociação de decisões 

com o poder central.  

 

 

- 

FENPROF Diminuir a 

qualidade da 

formação para a 

vida dos alunos. 

Diminuição da capacidade 

de gestão das escolas 

organizadas em 

agrupamentos (diferenças 
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entre as escolas 

agrupadas); 

 

Redução de custos; 

 

Instabilidade do clima 

escolar (escolas de grandes 

dimensões). 

SPRC Diminuir a 

qualidade da 

formação para a 

vida dos alunos. 

Diminuição da capacidade 

de gestão das escolas 

organizadas em 

agrupamentos (muitas 

escolas para uma direcção, 

coordenação científico-

pedagógica); 

 

Rejeição do envolvimento 

dos agentes/parceiros na 

negociação de decisões 

com o poder central; 

  

Dificuldade crescente na 

gestão de custos; 

 

Redução de custos 

(despedimento). 

 

 

 

Face à tabela supramencionada, podemos verificar que a opinião dos agentes varia. Podemos 

através dela, apurar as opiniões dos agentes em relação aos fins, aos meios e aos processos 

educativos pedagógicos. 
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Quando nos referimos às posições favoráveis, estamos a falar de argumentos “bons”, ou seja 

na promoção dos fins da educação, a racionalização dos meios e a facilitação dos processos e 

actividades educativas.  

 

Numa perspectiva contrária, quando nos referimos às posições negativas, estamos a referir-

nos a argumentos “maus”, isto é, subcategorias não desejados que consistem em prejudicar os 

fins da educação; perturbar a racionalização dos meios e desfavorecer os processos de 

actividades de educação. 

  

Passamos, seguidamente a analisar as opiniões e argumentos pró e contra à constituição de 

agrupamentos. 

 

 

5.2.1. Análise das opiniões favoráveis 
 

Quando nos referimos às posições favoráveis ao nível da subcategoria fins, estamos a 

constatar que os argumentos são “bons”, respeitando à promoção dos fins da educação. 

Apenas os agentes políticos que apoiam o governo expressam opiniões favoráveis. Para 

atingir estes fins, os agentes políticos são unânimes em considerar que só se consegue 

promover os fins da educação através da melhoria da qualidade de formação para a vida dos 

alunos e abrangendo o percurso escolar dos alunos ao nível de cada agrupamento. Estas são as 

opiniões comuns com mais relevância para os agentes políticos. 

 

No que concerne à análise das opiniões favoráveis, relativamente ao nível da subcategoria 

meios, os agentes políticos consideram que a racionalização dos meios é alcançada através: da 

reformulação da rede escolar, com base na negociação com a comunidade educativa; da 

redução dos custos e da melhoria das condições de trabalho dos professores. 

Estas são as opiniões comuns identificadas pelos agentes políticos, no sentido de se alcançar a 

racionalização dos meios. 

A Direcção Regional de Educação do Centro defende também que a racionalização dos meios 

deve ser conseguida através da reformulação da rede escolar, mas com medidas mais 

drásticas. 
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Quanto à subcategoria processos educativos e pedagógicos, relativamente às posições 

favoráveis, os agentes políticos consideram que a constituição de agrupamentos irá melhorar a 

qualidade do estudo e das condições para ensinar, defendendo, a par disto, a introdução de 

alterações curriculares. 

 

A DREC, não se pronuncia a este nível. 

 

 

5.2.2. Análise das opiniões desfavoráveis 
 

Ao nível da subcategoria fins, constatamos que os agentes políticos contrários à posição do 

Governo e os especialistas consideram que se prejudicam os fins da educação, ao diminuir a 

qualidade da formação para a vida dos alunos e do próprio sistema educativo, nas escolas de 

grande dimensão.  

 

Relativamente ao Conselho de Escolas, à Associação Nacional de Directores de 

Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP), à Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) e à 

Federação Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE), não identificámos relações directas 

com a subcategoria fins. 

 

Já a Federação Nacional de Professores (FENPROF) e o Sindicato de Professores Regional do 

Centro têm uma posição desfavorável e argumentam que se prejudica os fins da educação 

através da diminuição da qualidade da formação para a vida dos alunos. 

 

Podemos concluir que todos os agentes de opinião desfavorável argumentam que se prejudica 

os fins da educação, ao diminuir a qualidade da formação para a vida dos alunos. 

 

Relativamente à subcategoria meios, os agentes políticos contrários à posição do governo 

argumentam o seguinte: a diminuição da racionalização dos meios é alcançada através de uma 

falta de transparência do poder na gestão do sistema educativo. Assim, o governo concentra o 

poder, rejeitando o diálogo com os parceiros interessados na questão dos agrupamentos; as 
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famílias sofrem um acréscimo de dificuldades ao nível económico e do 

planeamento/acompanhamento dos seus educandos; a redução de custos serve essencialmente 

fins economicistas; as condições em que são instaurados os mega-agrupamentos, no 

respeitante à falta de planeamento por parte do governo, ao número elevado de escolas, com 

realidades por vezes muito distintas e à coabitação de um, número excessivo de alunos 

conduzem à instabilidade do clima escolar. 

Já os especialistas acrescentam alguns argumentos diferentes aos acima mencionados no que 

respeita ao prejuízo da racionalização dos meios. Estes salientam, de forma negativa, o 

avanço do poder das autarquias, no sistema educativo, ao nível das escolas secundárias; a 

redução “cega” de custos; a inviabilização dos processos de melhoria/ autoavaliação das 

escolas; a erradicação do trabalho colaborativo nas escolas; a instabilidade do clima escolar, 

traduzindo-se na indisciplina; a perda de confiança no poder central; o prejuízo da relação 

escola-família; a diminuição da capacidade de gestão das escolas organizadas em 

agrupamentos; a ausência de manifestações desfavoráveis, por parte dos principais 

prejudicados, relativamente aos agrupamentos. Alguns especialistas atribuem a 

responsabilidade pelo início do processo dos agrupamentos às Direcções Regionais de 

Educação (DRE’s). 

 

Também o Conselho de Escolas e a Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e 

Escolas Públicas (ANDAEP), são da opinião que a perturbação da racionalização foi iniciada 

pelas Direcções Regionais de Educação (DRE’s). Consideram tratar-se de um processo ilegal, 

tendo o poder central recusado o diálogo com os agentes/parceiros interessados. 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Confederação Nacional das 

Associações de Pais (CONFAP) afirmam que se perturba a racionalização pelo avanço do 

poder das autarquias no sistema educativo, pela inexistência de planeamento do processo de 

agrupamentos de escolas, pela instabilidade do clima escolar e também por se tratar de um 

processo ilegal. 

 

Já para os sindicatos associam a perturbação da racionalização à redução de custos. 

Evidenciam, também: a rejeição do envolvimento dos agentes/parceiros na negociação de 

decisões com o poder central; a diminuição da capacidade de gestão das escolas organizadas 

em agrupamentos; a instabilidade do clima escolar e grandes dificuldades na gestão de custos. 
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Por último, na subcategoria processos educativos e pedagógicos, integrámos apenas a opinião 

do especialista Ramiro Marques, que realça a desumanização dos processos e actividades 

educativas ao nível das relações na sala de aula, em escolas de grande dimensão.  

 

Em suma, podemos deduzir, com análise supra, que as decisões ao nível do reordenamento da 

rede escolar têm sido dominadas pelo objectivo de redução da despesa, em detrimento da 

melhoria da qualidade da escola pública. 
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Conclusões 
 

Com este trabalho pretendeu-se analisar o debate na esfera pública da educação em Portugal, 

a propósito da fusão de estabelecimentos de ensino em Agrupamentos e destes em “mega-

agrupamentos”. Considerámos pertinente ao longo do trabalho encontrar resposta para a 

seguinte pergunta de partida: “De que modo foi debatido na esfera pública da educação o 

processo de agregação de agrupamentos no quadro das decisões tomadas pelo XIX Governo 

Constitucional em Portugal?” Que agentes se exprimem? Que vozes foram veiculadas? Que 

temas foram tratados? E que meios de comunicação foram utilizados? 

 

As políticas públicas, numa perspectiva generalista, são apresentadas sob forma de um 

programa de acção governamental num sector da sociedade ou num espaço geográfico (Meny 

& Toening, 1989 apud Gasparinho, 2009:9), delimitado, no nosso estudo, pelo sector 

educativo. 

 

Reportando-nos ao período posterior à Revolução de 25 Abril, Portugal tem vivido várias 

mudanças na educação. Estas mudanças incidem sobre a administração educativa e têm como 

principal objectivo reforçar competências e recursos dos órgãos de governo das escolas 

associando o reforço da sua autonomia à elaboração e execução de um projecto educativo.  

 

Barroso (2006), considera a “autonomia das escolas” como uma variante de um processo 

global de descentralização, não para o nível da administração intermédia ou local, mas para os 

próprios estabelecimentos de ensino.  

 

A noção de “projecto educativo” assumiu uma centralidade no discurso sobre as reformas 

educativas, constituindo um exemplo paradigmático da contaminação (Barroso, 2006 apud 

Gasparinho 2009:17), a que estão sujeitas as políticas educativas nacionais por efeito da 

regulação transnacional. 

 

Contribuindo para a construção da opinião pública, os media ocupam um espaço privilegiado, 

entre a sociedade civil e o Estado, onde os agentes recorrendo a um discurso objectivista ou 

crítico, debatem situações que consideram inquietantes, tensas ou, no mínimo, dignas de 

reflexão mais aprofundada (Serra, 2006). Eles clarificam a dinâmica de certos fenómenos 
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sociais, identificam as suas causas, apreciam a legitimidade e a pertinência das decisões no 

quadro das políticas públicas, como afirma Fernando H. Serra (2006:2). Assim, “as políticas 

da educação não se circunscrevem às medidas políticas ou às decisões dos governantes e da 

administração. Devem ser entendidas como espaços comunicacionais e sociais nos quais se 

exprimem e interagem diferentes concepções e modos de relação com o mundo educacional. 

Consequentemente, têm de ser observadas a partir de múltiplos pontos de sua produção e 

ancoragem: nos documentos oficiais e oficiosos, (…) nos textos de comissões, nos estudos ou 

relatórios (…), nos lugares de mediatização, nomeadamente na imprensa periódica não 

especializada, etc.”. (Barroso, Carvalho, Fontoura, & Afonso, 2007:8). 

 

Em Portugal tem-se vindo a assistir a uma vaga reformadora, onde, as noções de 

descentralização, autonomia, gestão centrada na escola, formação centrada na escola, 

integração comunitária de escola invadiram o vocabulário educacional, incluindo a retórica 

dos diplomas legais. 

 

Uma das políticas que ilustra esta mudança é justamente a reconfiguração da oferta da escola 

pública, a qual inclui, entre um vasto leque de medidas, a criação dos agrupamentos de 

escolas (Barroso 2007:12 apud Gasparinho 2009:19). 

 

Iniciámos a nossa investigação, seleccionando os agentes e interlocutores considerados com 

maior peso no debate da esfera pública e/ou implicação directa no reordenamento da rede 

escolar em Portugal (2010-2011).  

 

Assim os agentes seleccionados são: Secretário de Estado da Educação João Trocado da 

Mata, deputada Ana Drago, deputado Emídio Guerreiro, Odete João, Michael Seufert, 

Ministro da Educação e da Ciência Nuno Crato, deputado Miguel Tiago, especialista Santana 

Castilho, especialista José Matias Alves, especialista Licínio Lima e especialista Ramiro 

Marques, Conselho de escolas, Confederação Nacional das Associações de País, Associação 

Nacional de Directores das escolas públicas, Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

Federação Nacional dos Professores e Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, 

Direcção Regional do Centro e por último Sindicato dos Professores da Região do Centro. 
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Optámos por recolher as opiniões no site oficial da Assembleia da República e na imprensa 

online e em blogues.    

Analisámos as opiniões reunidas de acordo com as seguintes subcategorias: fins; meios; e 

processos educativos e pedagógicos. 

 

Concluímos que a constituição de mega-agrupamentos comporta vantagens e desvantagens, 

sendo impossível observar-se o consenso entre os agentes seleccionados. 

 

As vantagens dizem respeito ao impacto positivo na qualidade do ensino. Assim, no que lhes 

diz respeito, salientamos: a articulação entre os diferentes ciclos de ensino, congregados por 

um mesmo projecto educativo; a possibilidade de os alunos auferirem de melhores condições 

e recursos (bibliotecas, refeitórios, computadores). 

 

Alguns agentes consideram que os alunos adquirirem maior autonomia e experiências mais 

enriquecedoras em instituições de maiores dimensões. Nas escolas de pequena e média 

dimensão, em que há uma maior proximidade entre alunos, professores e escola, é possível 

prestar um ensino mais personalizado, propício à motivação e ao empenhamento, com a 

consequente diminuição da indisciplina e da violência. 

 

Em suma, a posição favorável centra-se em dois aspectos: a melhoria da qualidade do sistema 

educativo a par da redução de custos – “fazer mais com menos”. 

 

Relativamente às opiniões contrárias, alega-se que a constituição dos mega-agrupamentos não 

foi planificada nem mereceu o aval de quem de direito. Tal situação criou uma grande 

instabilidade nas organizações envolvidas, o que prejudicou o normal funcionamento das 

mesmas. Defende-se, também, que os mega-agrupamentos de escolas trouxeram a 

desumanização, a descoordenação e a deterioração do ensino. Assim, as escolas de grande 

dimensão, com mais de quinhentos alunos, potenciam o anonimato e o isolamento dos alunos; 

as situações de bullying e violência são mais prováveis do que nas escolas pequenas. Nas 

escolas de grande dimensão o abandono escolar é mais elevado, a segurança é menor, há mais 

indisciplina e a satisfação dos professores é menor. 
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Passam a existir ligações administrativas e pedagógicas entre escolas separadas por dezenas 

de quilómetros, com diferentes realidades, o que conduz à perda de governabilidade e à 

supressão das articulações verticais e horizontais. A liderança limita-se à gestão burocrática 

de estruturas, afectando a monitorização e auto-avaliação dos processos e resultados. 

Perante todas as opiniões e avaliações negativas que expusemos, afigura-se-nos que as 

decisões ao nível do reordenamento da rede escolar tenham sido dominadas pelo objectivo de 

redução da despesa, em detrimento da melhoria da qualidade da escola pública. 

 

A crise actual está acentuar a tendência economicista, condicionando a missão da educação e 

dos actores responsáveis. Assim sendo, prevê-se que as dimensões dos agrupamentos 

aumentem, passando a absorver um número cada vez mais elevado de estruturas educativas, a 

par da redução do número de funcionários, do aumento de alunos por turma e da perda de 

qualidade do ensino e da aprendizagem.  

 

Concluímos, também, que a prevalência economicista não terá diminuído a qualidade do 

debate na esfera pública, se tivermos em atenção as opiniões dos diversos agentes que 

recolhemos. Contudo, a eficácia e a capacidade de mudança que daqui poderia advir, terá sido 

prejudicada pela redução do diálogo que o poder central terá imposto aos parceiros 

educativos, segundo opinião dos mesmos. 
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Anexo I 

Tabela - Constituição do corpus em análise 

 

 

Autor  
Origem  

 

 
 

Título do Item 

 
Data da 

Publicaçã
o 

Blogs Jornais 
de 

Referên
cia 

Online 

Site/Institui
ção 

João 
Trocado 
da Mata 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

http://noticia
s.pt.msn.com
/Politica/artic
le.aspx?cp-
documentid=
154085766 

“Novas unidades de 
gestão da rede escolar 
têm em média 1700 
alunos – Governo”. 

10 de 
Julho de 
2010 

Ana Drago 
(BE) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

http://www.
parlamento.p
t/Intervencoe
s/Paginas/Int
ervencoesPle
nario.aspx 

“Sobre a abertura do 
ano escolar, e a política 
educativa que vem 
sendo seguida pelo 
Ministério da 
Educação e Ciência”. 
Sessão Legislativa: 1; 
DAR I série Nº 
16/XII/1 2011-09-08 
(Pag. 11-12). 

07 de 
Setembro 
de 2011 

Emídio 
Guerreiro 

(PSD) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

http://www.
parlamento.p
t/Intervencoe
s/Paginas/Int
ervencoesPle
nario.aspx 

“Sobre a abertura do 
ano escolar, e a política 
educativa que vem 
sendo seguida pelo 
Ministério da 
Educação e Ciência”. 
Sessão Legislativa: 1; 
DAR I série Nº 
16/XII/1 2011-09-08 
(Pag. 14-15). 

08 de 
Setembro 
de 2011 
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Odete João 
(PS) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

http://www.
parlamento.p
t/Intervencoe
s/Paginas/Int
ervencoesPle
nario.aspx 

“Sobre a política do 
Governo na área da 
educação, 
nomeadamente em 
relação ao processo de 
colocação de 
professores contratados 
e aos apoios de acção 
social escolar para os 
ensinos básicos e 
secundário”. Sessão 
Legislativa: 1; DAR I 
série Nº 22/XII/1 2011-
09-23 (Pag.30-39). 

23 de 
Setembro 
de 2011 

Nuno 
Crato 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

http://www.
parlamento.p
t/Intervencoe
s/Paginas/Int
ervencoesPle
nario.aspx 

“Sobre o início do ano 
lectivo, encontra-se 
publicado nas páginas 
66-70, as imagens 
projectadas pelo 
Senhor Ministro da 
Educação e Ciência 
(Nuno Crato) no 
decurso da sua 
intervenção”. Sessão 
Legislativa: 1; DAR I 
Nº 25/XII/1 
2011.09.30 (Pag.10-12; 
21-25; 32-32; 34-35). 

30 de 
Setembro 
de 2011 

Michael 
Seufert 

(CDS-PP) 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 

http://www.
parlamento.p
t/Intervencoe
s/Paginas/Int
ervencoesPle
nario.aspx 

“Sobre a abertura do 
ano escolar, e a política 
educativa que vem 
sendo seguida pelo 
Ministério da 
Educação e Ciência”. 
Sessão Legislativa: 1; 
DAR I série Nº 
16/XII/1 2011-09-08 
(Pag. 11-12). 

08 de 
Setembro 
de 2011 

Miguel 
Tiago 
(PCP) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

http://www.
parlamento.p
t/Intervencoe
s/Paginas/Int
ervencoesPle
nario.aspx 

“Sobre a abertura do 
ano escolar, e a política 
educativa que vem 
sendo seguida pelo 
Ministério da 
Educação e Ciência”. 
Sessão Legislativa: 1; 
DAR I série Nº 

08 de 
Setembro 
de 2011 



98 

16/XII/1 2011-09-08 
(Pag. 11-12). 

Santana 
Castilho 

http://www.
profblog.org/
search/label/
Santana%20C
astilho 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

“O Gadgetismo. A 
Crónica de Santana 
Castilho no Público” 

23 de 
Junho de 
2010 

José 
Matias 
Alves 

http://terrear
.blogspot.co
m/2010/06/
mega-
agrupamento
s-
sistematizand
o.html 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

“Mega-agrupamentos: 
sistematizando a 
crítica” 

26 de 
Junho de 
2010 

José 
Matias 
Alves 

http://terrear
.blogspot.co
m/2010/06/
megaagrupa
mentos-
regresso-ao-
bom-
senso.html 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

“Mega-agrupamentos: 
regresso ao bom 
senso?” 

14 de 
Junho de 
2010 

Licínio 
Lima 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

http://www.f
enprof.pt/?a
ba=27&mid=
115&cat=76
&doc=4898 
 

“À Ponta da baioneta, 
as escolas são 
transformadas em 
repartições” 

 
 
 
 
- 

Ramiro 
Marques 

http://www.pr
ofblog.org/20
10/05/o-
plano-de-
austeridade-
do-me-
resume-
se.html 
 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 

“O Plano de 
Austeridade do ME: 
fechar mais escolas de 
pequena dimensão e 
criar mega-
agrupamentos” 

28 de 
Maio de 
2010 
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Ramiro 
Marques 

http://www.pr
ofblog.org/20
10/05/criacao
-de-mega-
agrupamentos
-de-
escolas.html 

 
 

- 

 
 

 
- 

“A criação de mega-
agrupamentos de 
escolas só tem 
desvantagens” 

27 de 
Maio de 
2010 

Ramiro 
Marques 

http://www.pr
ofblog.org/20
10/07-
trocado-da-
mata-reuniu-
ontem-com-
100.html 

  

“Trocado da Mata 
reuniu ontem com 100 
presidentes de 
comissões 
administrativas de 
mega-agrupamentos “ 

17 de 
Julho de 
2010 

Amadeu 
Araújo 

 
(jornalista) 

 
 
 
- 

http://ww
w.dn.pt/i
nicio/por
tugal/inte
rior.aspx
?content
_id=1580
365&pag
e=2 

 
 
 
- 

“Governo quer fechar 
escolas com menos de 
20 alunos” 

28 de 
Maio de 
2010 

Conselho 
de Escolas 

http://terrear
.blogspot.co
m/2010/07/u
ma-tomada-
de-posicao-
do-conselho-
de.html 

 
- 

 
- 

“A posição do 
Conselho de Escolas” 

03 de 
Julho de 
2010 

CONFAP http://associ
acaodepaisch
aves.blogspot
.com/2010/0
7/confederac
ao-de-pais-
admite-
recorrer.html 
 

 
- 

 
- 

“Confederação de Pais 
admite recorrer a 
providências cautelares 
para impedir mega 
agrupamentos” 

10 de 
Julho de 
2010 

ANDAEP http://www.t
sf.pt/PaginaI
nicial/Interior
.aspx?conten
t_id=1614439 
 

  “Directores sentem-se 
desrespeitados” 

09 de 
Julho de 
2010 
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ANMP http://www.a
nmp.pt/anm
p/proto/2010
/ProtocoloEd
uca01.pdf 

  “Acordo relativo à 
reorganização da rede 
escolar” 

28 de 
Junho de 
2010 

ANMP  http://ww

w.dn.pt/in

icio/portu

gal/interio

r.aspx?co

ntent_id=

1626363  

 

 “Municípios às cegas 
sobre escolas que serão 
reagrupadas”. 

25 de 
Julho de 
2010 

ANMP  http://ww
w.publico.
pt/Educa
%C3%A7
%C3%A3
o/novos-
agrupame
ntos-nao-
tem-
suporte-
legal-
acusa-
anmp_144
9088 

 “Novos agrupamentos 
não têm suporte legal, 
acusa ANMP”. 

27 de 
Julho de 
2010 

FENPROF http://www.
publico.pt/Ed
uca%C3%A7
%C3%A3o/fe
nprof-mega-
agrupamento
s-
representam-
negacao-do-
trabalho-
pedagogico_
1443130 
 

 
 
- 

 
 
- 

FENPROF: “mega 
agrupamentos” 
representam “negação 
do trabalho 
pedagógico” 

22 de 
Junho de 
2010 

FNE http://www.
publico.pt/Ed
uca%C3%A7
%C3%A3o/fn
e-apela-ao-
governo-
para-
suspender-o-

 
 
- 

 
 
- 

“FNE, apela ao 
Governo para 
suspender o processo 
de reagrupamento de 
escolas” 

01 de 
Julho de 
2010 
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Fonte: Elaboração Própria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

processo-de-
reagrupamen
to-de-
escolas_1444
765 

DREC http://www.s
prc.pt/defaul
t.aspx?id_pag
ina=1215 

- - “DREC confirmou 
mais encerramentos de 
escolas e constituição 
de mais mega 
agrupamentos” 

- 

SPRC - - http://www.spr
c.pt/default.asp
x?id_pagina=1
215 

 

“DREC confirmou 
mais encerramentos de 
escolas e constituição 
de mais mega 
agrupamentos” 

- 

Sub-Total 13 3 9  
- 

 
- 

TOTAL 25 
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Anexo II 
Tabela - Breve Biografia dos Membros do Governo 

 

Membros do 
Governo 

Biografia 

João José Trocado 
da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretária de Estado da Educação do XVIII Governo Constitucional, desde 31 de Outubro de 

2009. 

Nascido a 14 de Setembro de 1969. 

Licenciado em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e de Empresa 

(ISCTE). 

Doutorando em Sociologia no ISCTE. 

Director-Geral do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE) do Ministro da  

Educação (2007-2009). 

Coordenador do Plano Tecnológico da Educação (2007-2009). 

Director, em exercício, do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo 

(GIASE) do Ministério da Educação (2006-2007). 

Director-adjunto do GIASE (2005-2006). 

Professor no ISCTE (2004-2005). 

Director do Observatório da Sociedade da Informação e do Conhecimento (2003-2004). 

Coordenador das publicações: 

 «Treading the Path to the Knowledge Society: Patterns of ICT diffusion in Portugal» 

(UMIC, 2003); 

 «Sociedade da Informação: Principais Indicadores Estatísticos, 1995-2001» (OCT, 

2002). 

Co-autor do artigo «A Utilização de Computador e da Internet pela População Portuguesa» 

(Sociologia Problemas e Práticas, nº 43, 2003). 

Co-autor do livro «Dez Anos de Mecenato Cultural em Portugal» (OAC, 1997). 

Ana Drago (BE) É Licenciada em Sociologia Política e Mestre em Sociologia e exerce a função Socióloga. É 

deputada na XI Legislatura, membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda e membro da 

Comissão Política do Bloco de Esquerda. E publicou a obra: “Agitar antes de ousar: o 

movimento estudantil anti-propinas”, 2003, Edições Afrontamento, Porto. 

A Senhora deputada exerce o cargo nas IX e X Legislaturas. 

Pertence as seguintes Comissões Parlamentares: Comissão de Assuntos Europeus 

(coordenador GP); Comissão de Educação, Ciência e Cultura (coordenador GP); Grupo de 

Trabalho – Parlamento dos Jovens; Grupo de Trabalho – Iniciativas Europeias; Grupo de 

Trabalho – Currículos dos Ensinos Básicos e Secundários e Grupo de Trabalho – Educação 

Especial. 

Emídio Guerreiro É licenciado e tem como Profissão Psicólogo. É deputado na X legislatura, Deputado da 
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(PSD)  Assembleia Municipal de Guimarães. 

Cargos exercidos pelo Sr. deputado, Vogal do Conselho de Administração do Instituto da 

Droga e Toxicodependência em Setembro de 2004 a Março de 2005), foi Sócio-Gerente 

Empresa Têxtil em 1994 a 2003, foi assessor do Ministro Adjunto em 1992 a 1995, e foi 

vereador da Câmara Municipal de Guimarães em 1994 a 2002. 

Pertence as seguintes Comissões Parlamentares: Comissão de Assuntos Económicos, Inovação 

e Desenvolvimento Regional, Comissão de Educação e Ciência (CGP), Comissão da Saúde, 

Grupo de Trabalho – Politicas Espaciais e por último pertence ao Grupo de Trabalho – Sector 

Têxtil e Vestuário. 

Odete João (PS) É licenciada em Matemática, Mestre em Tecnologias da Informação e Comunicação em 
Educação. Desempenha a profissão de Professora de Ensino Secundário. É deputada na XII 
Legislatura 

A senhora deputada exerceu os seguintes cargos: Professora do Ensino Superior; 
Coordenadora do Projecto Minerva – Leiria; Coordenadora do Centro de área Educativa de 
Leiria, Professora do Ensino Secundário e Membro Conselho Cientifico do ISLA. 

Pertence as seguintes Comissões Parlamentares: Comissão de Defesa Nacional e Comissão de 
Educação, Ciência e Cultura. 

Michael Seufert 
(CDS-PP) 

É estudante, licenciado e mestre em Engenharia Electrónica e de Computadores – Ramo 
Telecomunicações – Rede de Dados.  

Pertence as seguintes Comissões: Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública 
(Suplente); Comissão de Educação, Ciência e Cultura (Coordenador GP: Relator Temático – 
Educação para o Empreendedorismo) e por ultimo pertence também  ao Grupo de Trabalho – 
Parlamento dos Jovens. 

Nuno Crato Nuno Crato, Ministro da educação e da ciência, estudou na Faculdade de Ciências de Lisboa e 

licenciou-se em Economia no ISEG, onde depois obteve o grau de mestre em Métodos 

Matemáticos para Gestão de Empresas. Trabalhou na Norma, foi director de estudos e 

consultoria da Norma-Açores e trabalhou como consultor de planeamento e de previsão 

económica. Doutorou-se em Matemática Aplicada nos Estados Unidos e trabalhou depois 

nesse país muitos anos, como investigador e professor universitário. O seu trabalho de 

investigação incide sobre processos estocásticos e séries temporais com aplicações várias, 

nomeadamente computacionais e financeiras.  

 

É professor catedrático de Matemática e Estatística no Instituto Superior de Economia e 

Gestão, em Lisboa, foi pró-reitor para a Cultura Científica da Universidade Técnica de Lisboa, 

de 2007 a 2011, Presidente (CEO) da Comissão Executiva do Taguspark, de 2010 a 2011, 

coordenador científico do Centro FCT Cemapre de 2007 a 2011, e presidente da Sociedade 

Portuguesa de Matemática (SPM) de 2004 a 2010.  
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Este, também é membro de várias sociedades científicas internacionais, nomeadamente da 

American Statistical Association e do International Institute of Forecasters. Foi Presidente do 

International Symposium on Forecasting em 2000. Tem trabalhos de investigação publicados 

em diversas revistas internacionais da especialidade, nomeadamente Statistical Papers, Comp. 

& Operations Research, Communications in Statistics, J. of Econometrics, J. of Automated 

Reasoning e J. of Forecasting. 

 

Miguel Tiago 
(PCP) 

É Geólogo, é formado em Geologia. É deputado na X Legislatura; Membro da Direcção da 
Cidade de Lisboa do PCP e Membro da Direcção Nacional da JCP e da sua Comissão Política. 

O senhor Ministro exerceu os seguintes cargo, Membro da Comissão Regional de Setúbal da 
JCP; Membro da Comissão Concelhia de Setúbal do PCP; Membro da Direcção da 
Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da 
Assembleia de Representantes da FCUL. 

Pertence as seguintes comissões: Comissão de Educação, Ciência e Cultura (Coordenador 
GP); Comissão Eventual para Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência 
Financeira a Portugal (Coordenador GP; Vice-Presidente); Grupo de Trabalho – Desporto e 
Grupo de Trabalho – “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura” e “Braga – Capital 
Europeia da Juventude 2012”. 

 

 

 

Tabela - Breve Biografia dos Especialistas: Santana Castilho, José Matias Alves, Licínio Lima e Ramiro 
Marques 

Especialistas Biografia 

Santana Castilho 

 

É Professor coordenador do Ensino Superior Politécnico. Com uma longa experiência de gestão 

escolar – foi presidente IP de Setúbal e Presidente da ESSE de Santarém, durante vários anos – 

Santana Castilho é autor de milhares de artigos sobre Educação espalhados por diversos 

jornais e revistas, alguns já desaparecidos como o semanário Tempo e a revista “Pontos nos 

Is”, patrocinada pela Texto Editora. Santana Castilho tem uma produção muito vasta – em 

livros e artigos – sobre gestão e administração escolar e política educativa e é uma voz 

autorizada sobre  a matéria com presença regular em espaços de opinião das televisões e com 

uma coluna regular sobre Educação no Público. 

Durante os últimos três anos, os professores portugueses habituaram-se a ouvi-lo com 

respeito e admiração pela frontalidade, coragem, independência e elegância da escrita. É a 

figura pública que mais e melhor tem criticado os efeitos nefastos das políticas educativas do 

Governo de José Sócrates. A sua coluna no Público ecoa pela blogosfera com evidente agrado 

dos bloggers. É provavelmente a coluna de Educação mais comentada e linkada na blogosfera. 
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José Matias Alves 

Licenciado em Filologia Românica, pela Universidade do Porto (1978). 

Mestre em Administração escolar, pela Universidade do Minho (1992). 

Doutorando em Ciências da Educação – Políticas Educativas e Administração Escolar – 

universidade Católica Portuguesa. 

Professor Titular do Ensino Secundário. 

Docente Convidado da Universidade Católica Portuguesa. (área de Pós-graduação em 

Administração e Gestão Escolar). 

Membro do Conselho Científico para a Avaliação de Professores. 

Consultor de Formação, certificado pelo Conselho Científico-Pedagógico para a Formação 

contínua de Professores. 

Formador acreditado pelo Conselho Cientifico-Pedagógico para a Formação contínua de 

Professores. 

Coordenador dos Mestrados e Especializações na área na Administração e Organização Escolar. 

Professor do Ensino Secundário (1976-2008). 

Presidente do Conselho Directivo da Escola Secundária de Gondomar (1983-1985). 

Orientador da Formação em Serviço dos Professores de Português do Ensino Secundário na 

Escola Superior de Educação do Porto (1986-1988). 

Colaborador irregular de diversos Jornais: Jornal de Notícias, Expresso, O Primeiro de Janeiro, 

Jornal da Educação, etc (1984-1992). 

Técnico da Administração Central – Gabinete de Educação Tecnológica Artística e Profissional 

– que acompanhou o lançamento das Escolas Profissionais e assegurou a sua gestão, formação e 

avaliação (1988-1992). 

Adjunto do Secretário de Estado dos Ensinos Básico e secundário (1992-1993). 

Director-Geral do Departamento do Ensino Secundário (1994-1996). 

Membro do Conselho de Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(1994-1996). 

Fundador e Director do semanário Correio da Educação (1998-2007). 

Director de Publicações de Ciências da Educação (tendo editado, nas Edições ASA entre 2000 e 

2007 cerca de cem títulos relacionados com a formação de professores). 

Co-orientador de Doze Dissertações de Mestrado – Área de Organização e Administração 

Escolar – na Universidade Católica Portuguesa. 

Perito de Educação convidado pela Comissão de Coordenação da Região para elaboração de 

estudo Prospectivo para a Região (2005) no âmbito de Programa Norte 2015 (cf. 

http://www.ccr-n.pt.  Documentação Norte 2015. 

Obras 

Avaliação Pedagógica. Uma chave para o sucesso escolar e profissional, in  Manual do 

Formador – Teoria e Desenvolvimento do Currículo, Porto: GETAP, 1991. 

Organização, gestão e projecto educativo das escolas, Porto: ASA, 1992. 

Práticas pedagógicas nas organizações escolares, (org.), Porto: ASA, 1993 (esgotado). 

A reflexão e a revisão dos currículos dos ensinos básico e secundário (org.), Porto: Porto 



106 

Editora, 1997. 

Regulamento interno: texto e pretexto para outras práticas organizacionais, in Regulamento 

interno e construção da autonomia das escolas, Porto: ASA (p. 24-30). 

Teorias e práticas de paixão docente (org.), Porto: Porto Editora. 

Professor, stress e indisciplina (org.), Porto: Porto Editora. 

Contratos de Autonomia, Apredizagem Organizacional e Liderança, Porto: ASA, 1999 (co-

autoria). 

Que Fazer com os Contratos de Autonomia, Porto: ASA, 1999 (co-autoria). 

Crises e Dilemas no Ensino Secundário, Porto: ASA, 1999. 

A Escola e as Lógicas de Acção, Porto: ASA, 2000. 

O primeiro de Todos os Ofícios, Porto: ASA, 2000. 

Sucesso na Escola – Umm guia para pais, Porto: ASA, 2005 (co-autoria). 

Prefácio a Histórias para Aprender: um guia para pais e educadores, Porto: ASA, 2006. 

Banco de Recursos para Aulas de Substituição, Porto: ASA, 2007 (co-autoria). 

Autor do Blogue Terrear http://terrear.blogspot.com/. 

Trabalhos Publicados 

Quais os saberes essenciais que os empresários valorizam no ensino e na formação, in Na 

Sociedade de informação o que aprender na escola?, Porto: Edições ASA (p.51 a 68). 

A Formação, o emprego e as práticas de recrutamento – Uma nota introdutória de análise a 

propósito do estudo “Os empresários e o mercado do primeiro emprego – estratégias de 

recrutamento” in Os Empresários e o Mercado do primeiro emprego, Porto: AIP (p.V a XXV). 

A evolução da sociedade, do trabalho e do emprego e os desafios colocados ao ensino 

secundário, Conselho Nacional de Educação. 

Licínio Lima 

É professor catedrático do Departamento de Sociologia da Educação e Administração 

Educacional e investigador no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, 

departamento que dirigiu durante vários anos. 

Foi professor visitante em várias universidades e europeias. Actualmente é director do Curso de 

mestrado em Educação e coordenador da Área de Especialização em Organizações Educativas e 

Administração Educacional. 

Tem dirigido diversos projectos de investigação, de formação e de cooperação de âmbito 

nacional e internacional, sendo autor de mais de uma centena de trabalhos académicos 

publicados numa dezena de países europeus e do continente americano. 

É um dos autores portugueses que mais tem investigado e publicado sobre gestão e 

administração escolar. 

Tem sido um forte crítico do processo de centralização administrativa e pedagógica em curso – 

acentuado com a publicação do Decreto-Lei nº 75/2008. 

Ramiro Marques 

Ramiro Marques (1995) é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade 

Clássica de Lisboa, Mestre em Ciências da Educação pela Boston University e Doutor em 

Ciências da Educação na especialidade de Desenvolvimento Curricular pela Universidade de 

Aveiro. Autor de vinte e cinco livros de Pedagogia, alguns publicados pela Presença, - 
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Dicionário Breve da Pedagogia, Saber Educar e Educar com os Pais – estreou-se na ficção com 

Um Encontro Inesperado. 

É possível identificar três fases na sua obra: de 1983 a 1990, a fase dos estudos sobre relações 

escola-família; de 1991 a 2000, a fase dos estudos sobre ética na educação, com quadro teórico 

kantiano e kohlbergiano; de 2001 em diante, a fase dos estudos sobre ética na educação e 

história da ética, com um quadro teórico aristotélico e profundamente influenciado pela obra de 

Alasdair Macintyre. Tem sido um crítico das políticas educativas levadas a cabo, em Portugal, 

entre 2005 e 2007. Tem criticado, sobretudo, o facilitismo, a subordinação do currículo ao 

mundo empresarial e à economia, a erosão da autoridade dos professores e a burocratização das 

funções docentes. Nos últimos anos, tem feito uma crítica ao aumento das funções sociais do 

professor, à redução e menorização das funções de instrução e de educação do carácter, bem 

como à crescente redução da dimensão cultural no currículo. Edita um website sobre Pedagogia 

com centenas de entradas em língua portuguesa. Edita um fofoblog sobre educação e pedagogia, 

um blogue sobre avaliação de desempenho dos professores e um fotoblogue sobre roteiros 

turísticos ibéricos. 

Participou em projectos de inovação e desenvolvimento curricular e de formação de professores 

em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. 

Participou em projectos internacionais de investigação sobre colaboração escola/família. Foi 

consultor da UNESCO para a formação de professores em Cabo Verde. 

É consultor da Fundação Calouste Gulbenkian para a reforma curricular em São Tomé e 

Príncipe e faz parte da equipa de consultores que está a elaborar os manuais para os seis 

primeiros anos de escolaridade. 

Participou no Projecto Internacional “Schools, Families and Communities Partnerships” 

(Institute for Responsive Education, Boston, USA). 
 

 

 

Tabela -  Caracterização do Conselho das Escolas (CE) – Órgão consultivo do Ministério de Educação 

Órgãos 
Consultivos 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Conselho das 
escolas (CE) 

Criado pelo Decreto-Lei nº 
213/2006, 27 de Outubro e 
Regulamentado pelo 
Decreto Regulamentar nº 
32/2007, de 29 de Março. 

Órgão consultivo do Ministério da 
Educação. 

É composto por 60 presidentes de 
conselhos executivos (directores) 
das escolas eleitos por círculos 
eleitores, coincidentes com as áreas 
dos distritos administrativos do 
continente através de sufrágio 
directo dos presidentes dos 
conselhos executivos (directores) 

Representar os estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar e de 
ensino básico e secundário, junto do 
ME no que diz respeito à definição de 
políticas pertinentes para estes níveis 
de ensino. 
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das respectivas escolas. 

 

 

Tabela - Caracterização da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) 

Pais e Encarregados 
de Educação 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Confederação Nacional 
das Associações de Pais 
(CONFAP) 

Fundada em 1985. 

Reconhecida pelo 
Ministério da Educação 
como parceiro social 
em 1986  e em 1987 
como entidade de 
utilidade pública. 

A Confederação 
Nacional das 
Associações de Pais é 
uma estrutura 
confederada das 
Associações de Pais e 
Encarregados de 
Educação e das suas 
estruturas federadas 
(Federações Regionais 
e Concelhias), sem fins 
lucrativos. 

Integra associações de 
Pais e Encarregados de 
qualquer grau ou 
modalidade de ensino-
oficial, particular ou 
cooperativo. 

É independente, 
aconfessional, apolítica, 
pluralista, respeita a 
Declaração Universal 
dos Direitos do homem, 
defende e apoia a 
família. 

 

A confederação 
Nacional das 
Associações de Pais 
tem como finalidade 
congregar, coordenar, 
dinamizar, defender e 
representar, a nível 
nacional, o movimento 
associativo de pais e 
intervir como parceiro 
social junto dos órgãos 
de soberania, 
autoridades e 
instituições de modo a 
possibilitar e facilitar o 
exercício do direito de 
cumprimento do dever 
que cabem aos pais e 
encarregados de 
educação, de 
orientarem e 
participarem 
activamente como 
primeiros responsáveis, 
na educação integral 
dos seus filhos e 
educandos. 
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Tabela - Caracterização da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas 
(ANDAEP) 

Associações 
de Gestores 
Escolares 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 

Orientadores 

Associação 
Nacional de 
Directores das 
Escolas Públicas 
(ANDAEP) 

Pode considerar-se 
o início da 
Associação 
Nacional de 
Directores de 
Agrupamentos e 
Escolas Públicas 
(ANDAEP) o ano 
de 2007. Nesse ano 
um grupo alargado 
de presidentes das 
escolas de Vila 
Nova de Gaia 
organizou-se no 
sentido da 
elaboração dos seus 
estatutos. 

No entanto, a 
formalização da 
Associação apenas 
se vem a 
concretizar a 27 de 
Março de 2009, 
altura em que se 
verifica um grande 
número de sócios, 
contando com 
presidentes de todos 
os distritos do país. 

A Associação Nacional 
de Directores de 
Agrupamentos e Escolas 
Públicas (ANDAEP) é 
uma instituição sem fins 
lucrativos, com sede na 
Rua General Torres, 
1220 – piso -1, sala 46, 
freguesia de Santa 
Marinha, concelho de 
Vila Nova de Gaia e o 
seu espaço de 
intervenção é o território 
continental português, 
podendo estabelecer 
secções regionais, 
delegações ou 
representações. 

Podem ser sócios, 
efectivos e honorários, os 
professores em exercício 
em órgãos de gestão ou 
ex-membros do órgão de 
gestão (Direcção 
Executiva) das escolas 
públicas portuguesas de 
ensino não superior. 

A Associação tem por finalidades: 
actuar, em representações dos 
associados, no sentido de 
assegurar condições adquadas de 
exercício das actividades de 
direcção e gestão das escolas 
públicas, auscultar as opiniões e 
pontos de vista  dos seus 
membros, dando-lhes expressão 
sobre matérias educativas e 
organização das escolas públicas, 
fornecer informação e orientações 
para o acompanhamento e apoio 
de todos os membros no 
desempenho de funções de 
direcção e gestão de escolas 
públicas, fornecer serviços de 
apoio ao desenvolvimento 
profissional dos seus membros, 
contribuir para elevar a qualidade 
de desempenho das escolas 
públicas portuguesas, constituir-se 
como organização co-liderante em 
matérias educacionais e parceiro 
nas discussões e decisões relativas 
a políticas educativas nacionais. 
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Tabela - Caracterização da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) 

Associação 
Supra-

Municipais 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Associação 
Nacional de 
Municípios 
Portugueses 
(ANMP) 

A Associação 

Nacional de 

Municípios 

Portugueses, 

entidade de direito 

privado, constituída 

por escritura 

pública de vinte e 

dois de Fevereiro 

de mil novecentos e 

oitenta, na 

Secretaria Notarial 

da Figueira da Foz. 

São membros da ANMP todos os 

Municípios Portugueses e 

Associações de Municípios que 

Declarem aderir à Associação 

mediante deliberação do órgão 

executivo e aprovação pelo órgão 

deliberativo. 

Nas realizações da ANMP poderão 

participar, sem direito a voto, 

representantes de autarquias ou 

colectividades territoriais afins de 

países de língua oficial portuguesa. 

Os Órgãos da ANMP  

Os órgãos da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses são: 

 Congresso Nacional, órgão 

máximo composto por 3 

delegados de cada 

Município; 

 Conselho Geral, órgão 

deliberativo entre 

Congressos; 

 Conselho Directivo, órgão 

executivo; 

 Conselho Fiscal, que tem 

por incumbência o controlo 

e fiscalização no domínio 

financeiro e patrimonial; 

Organização Interna 

Os órgãos da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses são o 

Congresso Nacional, órgão máximo 

composto por 3 delegados de cada 

Município; o Conselho Geral, órgão 

deliberativo entre Congressos; o 

A ANMP – Associação 
Nacional de 
Municípios 
Portugueses – tem 
como fim geral a 
promoção, defesa, 
dignificação e 
representação do Poder 
Local e, em especial: 

A representação e 
defesa dos municípios 
e das Freguesias 
perante os órgãos de 
soberania; 

A realização de estudos 
e projectos sobre 
assuntos relevantes do  
Poder Local; 

A criação e 
manutenção de 
serviços de 
consultadoria e 
assessoria técnico-
juridica destinada aos 
seus membros; 

O desenvolvimento de 
acções de informação 
dos Efeitos Locais e de 
formação e 
aperfeiçoamento 
profissional do pessoal 
da administração local; 

A troca de experiencias 
e informações de 
natureza técnico-
administrativa entre os 
seus membros; 

A representação dos 
seus membros perante 
as organizações 
nacionais ou 
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Conselho Directivo, órgão executivo; 

o Conselho Fiscal que tem por 

incumbência o controlo e fiscalização 

no domínio financeiro e patrimonial; 

e o Conselho Consultivo.  

A actividade diária da ANMP é 

desenvolvida a partir da Secretaria 

Geral (sediada em Coimbra) onde 

funcionam os seguintes serviços: 

 Gabinete de Apoio às 

Comissões Especializadas; 

 Gabinete de Apoio às 

Secções de Municípios e 

Organização Logística; 

 Gabinete de Comunicação 

Social e Relações Públicas; 

 Gabinete Jurídico; 

 Gabinete de Relações 

Internacionais (Europa); 

 Gabinete de Relações 

Internacionais (Resto do 

Mundo); 

 Gabinete de Sistemas de 

Informação; 

 Contabilidade, Tesouraria, 

Património, Pessoal e 

Seguros; 

 Expediente e Arquivo. 

As Secções de Municípios  

Nos termos dos Estatutos, podem os 

Municípios membros da ANMP com 

especificidades afins e interesses 

comuns, agrupar-se horizontalmente 

em Secções, estando criadas neste 

momento as seguintes Secções: 

 Secção de Municípios com 

Actividades Piscatória e 

Portos; 

 Secção de Munícipios com 

internacionais. 
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Áreas Protegidas; 

 Secção de Municípios com 

Barragem; 

 Secção de Municípios de 

Montanha; 

 Secção de Municípios com 

Actividade Taurina. 

Áreas de Apoio Técnico 

A Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, através da 

Secretaria Geral, presta apoio técnico 

aos Municípios, entre outras, nas 

seguintes áreas: 

 Comunicação Social; 

 Finanças Locais; 

 Jurídica; 

 Meio Ambiente; 

 Relações Internacionais; 

 Sistema de Informação. 

Relações Internacionais 

A ANMP, como entidade 

representativa das Autarquias Locais 

Portuguesas, integra dois organismos 

internacionais que têm por objectivo 

a defesa, reforço e desenvolvimento 

do Poder Local e Regional junto da 

União Europeia (UE) e do Conselho 

da Europa (CE), designadamente o 

Conselho dos Municípios e Regiões 

da Europa (CCRE) e o Congresso dos 

Poderes Locais e Regionais da 

Europa (CPLRE). 
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Tabela - Caracterização dos sindicatos: Federação Nacional dos Professores (FENPROF) e Federação 
Nacional dos Sindicatos da Educação (FNE) 

Sindicatos Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 
Orientadores 

Federação 
Nacional dos 
Professores 
(FENPROF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada em Abril 
de 1983, tendo 
origem no 
movimento de 
professores que 
começou a 30 de 
Abril de 1974 

 

 

 

 

É uma associação de educadores de 
infância e de professores de todos 
os graus de ensino, de técnicos de 
educação e de outros trabalhadores 
com funções pedagógicas. 

É a maior federação sindical 
docente de Portugal, segundo uma 
medição da representatividade 
sindical realizada pelo Ministério 
da Educação em Agosto de 2006. 

São membros da FENPROF o 
Sindicato dos Professores do Norte 
(SPN), o Sindicato dos Professores 
da Região Centro (SPRC), o 
Sindicato dos Professores da 
Grande Lisboa (SPGL), o Sindicato 
dos Professores da Zona Sul, o 
Sindicato de Professores da Região 
Açores (SPRA), o Sindicato de 
Professores da Madeira (SPM) e o 
Sindicato dos Professores do 
Estrangeiro (SPE). 

Pautam a sua intervenção pela 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Portugueses – 
Intersindical Nacional (CGTP-
IN). 

Federação 
Nacional dos 
Sindicatos da 
Educação 
(FNE) 

Fundada em 
Novembro de 1982 
constituiu-se como 
Federação Nacional 
dos Sindicatos de 
Professores 
(FNSP). 

E em 1989 
constitui-se como 
Federação Nacional 
dos Sindicatos da 
Educação. 

 

 

 

 

A Federação Nacional dos 
Sindicatos de Professores (FNSP) 
apenas filiava sindicatos de 
professores. 

A Federação além dos sindicatos de 
professores, inclui os  sindicatos de 
profissionais da educação, 
nomeadamente os sindicatos dos 
técnicos, administrativos e 
auxiliares da educação, quer se 
encontrem a trabalhar nas escolas 
quer em organismos de 
administração da educação. 

São membros da FNE o Sindicato 
dos Professores da zona Norte 
(SPZN), o Sindicato dos 
Professores da Zona Centro 
(SPZC), o Sindicato Democrático 
dos Professores da Grande Lisboa 

Pautam a sua intervenção pela 
Confederação Internacional 
dos Sindicatos Livres (CISL) 
e pela União Geral dos 
Trabalhadores (UGT). 
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 (SDPGL), o Sindicato Democrático 
dos Professores do Sul (SDPSUL), 
o Sindicato  Democrático dos 
Professores dos Açores (SDPA), o 
Sindicato dos Técnicos 
Administrativos e Auxiliares de 
Educação da Zona Norte 
(STAEZNORTE), o Sindicato dos 
Técnicos Administrativos e 
Auxiliares de Educação da Zona 
Centro (STAAEZCENTRO), o 
Sindicato dos Técnicos 
Administrativos e Auxiliares de 
Educação da Zona Sul e Regiões 
Autónomas (STAAEZSRA) e o 
Sindicato Democrático dos 
Professores da Madeira 
(SDPMADEIRA). 

 

 

 

Tabela - Caracterização da Direcção Regional de Educação do Centro (DREC) 

Direcção 

Regional de 

Educação do 

Centro 

Data de Criação Caracterização Missão/Princípios 

Orientadores 

 

 O Decreto-Lei nº 
141/93, de 26 de 
Abril, institui a 
estrutura orgânica e 
funcional das 
Direcções Regionais 
de Educação 
(DRE’s), definidas no 
Decreto-Lei 
nº133/93, de 26 de 
Abril, enquanto 
serviços 
desconcentrados do 
Ministério da 
Educação (ME) em 
matéria de 
orientação, 
coordenação e apoio 
aos estabelecimentos 

Desde 2004, foram cometidas às 
DRE’s funções de administração 
desconcentrada, relacionadas com 
as atribuições do ME e com 
competências dos seus Serviços 
Centrais, cabendo-lhes assegurar o 
apoio e a informação aos utentes do 
Sistema Educativo, a orientação do 
funcionamento das escolas públicas 
e o apoio às mesmas, a articulação 
com as autarquias locais no 
exercício das competências 
atribuídas a estas no domínio da 
Educação, de modo a garantir a 
fidedignidade da execução das 
políticas educativas definidas pela 
tutela. Entendem-se ainda como 
funções das DRE’s o 
acompanhamento, a orientação e o 

A DREC tem como 
missão contribuir para 
a melhoria de 
condições contribuindo 
para  que o Sistema 
Educativo se 
transforme tão depressa 
quanto possível, num 
sistema de escolas e a 
escola num elo de um 
sistema de formação 
local. 

A área geográfica sob 
responsabilidade da 
DREC corresponde à 
parte territorial sob 
jurisdição da Comissão 
de Coordenação da 
Região Centro 
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de ensino não 
superior, de gestão 
dos respectivos 
recursos humanos, 
financeiros e 
materiais e, ainda, de 
apoio social escolar e 
apoio à infância. 

Essa estrutura 
manteve-se até à 
publicação do 
Decreto-Lei nº 
208/2002, de 17 de 
Outubro, que aprovou 
uma orgânica do 
Ministério da 
Educação, 
redefinindo a missão 
e as competências 
dos Serviços Centrais 
e Regionais. Em 
consequência, o 
Decreto 
Regulamentar nº 
10/2004, de 28 de 
Abril, estatuiu a 
actual estrutura 
orgânica da DREC, 
tendo a aprovação 
das unidades 
orgânicas nucleares e 
a dotação máxima 
das unidades 
orgânicas flexíveis da 
Instituição ocorrido 
mediante a 
publicação da 
Portaria nº 613/2004, 
de 3 de Junho. 

apoio aos estabelecimentos de 
ensino particular e cooperativo e 
aos estabelecimentos do ensino 
profissional, assim como às 
instituições particulares de 
solidariedade social (IPSS) que 
desenvolvem actividades na área da 
Educação.  

A preponderância da acção das 
DRE’s resulta aliás do papel de 
intermediário que assumem junto 
das populações e das estruturas 
locais com responsabilidades na 
área da Educação, concorrendo para 
uma adequação das decisões e 
concretização das políticas 
educativas às realidades locais e às 
necessidades dos utentes do 
Sistema Educativo. 

(CCRC), abrangendo 
os distritos de Castelo 
Branco, Coimbra, 
Guarda (com excepção 
do concelho de Vila 
Nova de Foz Côa), o 
concelho de Mação 
(distrito de Santarém), 
os dez concelhos a 
Norte do distrito de 
Leiria, os doze 
concelhos mais a Sul 
do distrito de Aveiro e 
os catorze concelhos da 
zona Sul do distrito de 
Viseu, perfazendo um 
total de 78 concelhos. 

Assinala-se que a faixa 
litoral que corresponde 
a menos de um quarto 
dessa área concentra 
mais de 50% do total 
da população da 
Região Centro, 
denotando-se algumas 
assimetrias regionais 
em particular nas 
dimensões sócio-
económica e cultural. 

Em termos globais, nos 
seis distritos a DREC é 
responsável no quadro 
das suas competências 
por cerca de 3500 
escolas, 1500 
funcionários não 
docentes, 32000 
docentes e 270000 
alunos. 

 

 

 


