
 

 

O programa do XVIII Governo Constitucional define como um dos seus principais 

objectivos concretizar a universalização da frequência da educação básica e secundária de 

modo a que todos os alunos frequentem estabelecimentos de educação ou formação pelo 

menos entre os 5 e os 18 anos de idade.  

 

Para a concretização deste objectivo, a presente resolução aprova orientações para a 

organização da rede escolar, aprofundando o trabalho desenvolvido na anterior legislatura 

que colocou a escola pública no centro da política educativa, qualificando-a, melhorando o 

seu funcionamento, a sua organização e os resultados escolares dos alunos.  

 

Neste quadro, foram lançadas medidas de o investimento no parque escolar e de combate 

ao desajustamento da rede escolar face à dinâmica demográfica e à desigualdade de 

oportunidades no acesso à escola. De facto, verifica-se a existência de uma correlação entre 

a dimensão das escolas e o sucesso escolar, pois as escolas de pequena dimensão 

apresentam taxas de insucesso escolar muito superiores à média nacional.   

 

O Ministério da Educação e as autarquias iniciaram um trabalho de requalificação, 

reorganização e modernização da rede escolar, em particular do 1.º ciclo do ensino básico, 

identificando as necessidades de encerramento, manutenção, recuperação ou construção de 

estabelecimentos de ensino. Este trabalho, que permitiu o encerramento de cerca de 2500 

estabelecimentos de ensino de pequena dimensão, promotores de insucesso escolar, 

beneficiou da aprovação das cartas educativas municipais, instrumento fundamental de 

planeamento da rede escolar, tendo-se constituído como primeiro e decisivo passo para 

melhoria das condições de ensino e de aprendizagem.  

 

Foi iniciado o programa de construção de cerca de 600 centros escolares para onde 

começaram a ser transferidos cerca de 20 mil alunos que frequentavam escolas com menos 

de 20 alunos,  onde um professor ensina ao mesmo tempo alunos do 1.º ao 4.º ano. 

 

Importa agora prosseguir o trabalho iniciado em 2005 de reorganização da rede escolar e 

de concentração de alunos em centros escolares dotados de melhores condições de ensino 

e de aprendizagem. Torna-se fundamental garantir a todos os alunos igualdade de 

oportunidades no acesso a espaços educativos de qualidade, promotores do sucesso 

escolar. Todos os alunos devem frequentar espaços dotados de refeitório, de biblioteca e de 



 

 

sala de informática, espaços adequados para o ensino do inglês, da música e da prática 

desportiva. Espaços que permitam a concretização da escola a tempo inteiro e que 

promovam uma efectiva igualdade de oportunidades. 

Importa erradicar gradualmente escolas de pequena dimensão e as escolas de lugar único, 

sem condições e recursos adequados ao sucesso escolar, garantindo as condições de 

transporte adequadas aos alunos transferidos. O esforço de requalificação e reordenamento 

da rede escolar deverá ser extensível a todos os níveis e ciclos de ensino, condição para a 

redução das assimetrias regionais e o estabelecimento de uma efectiva igualdade de 

oportunidades no acesso à educação.  

Este processo de reorganização da rede escolar é feito em estreita articulação com os 

municípios envolvidos, parceiros essenciais não apenas na identificação das escolas cujo 

encerramento apresenta vantagens significativas para os alunos envolvidos, mas também na 

garantia de que são asseguradas as melhores alternativas e de que é montada uma rede de 

transporte escolar adequada. 

 

Importa, por fim, adequar os projectos educativos ao objectivo de uma escolaridade de 12 

anos para todos. À construção do projecto educativo colocam-se, neste quadro, renovados 

e decisivos desafios: coerência e sequencialidade pedagógicas do projecto educativo. Torna-

se necessário promover condições para a criação e estabelecimento de unidades de gestão 

que integrem todos os níveis de ensino e que permitam a um aluno completar a 

escolaridade obrigatória no mesmo agrupamento de escolas. 

  

O presente diploma visa a definição de um conjunto de princípios e de orientações para a 

reorganização da rede escolar pública, estabelecendo ainda mecanismos organizativos 

adequados à garantia de que a sequencialidade pedagógica entre níveis de ensino é 

alcançada de forma estruturada e coerente. São definidos e estabelecidos critérios que 

promovem a existência de agrupamentos verticais, que incluem, sempre que possível, todos 

os níveis de ensino e que possibilitam a concretização de projectos educativos para um 

percurso formativo que se inicia na educação pré-escolar e se estende até ao ensino 

secundário.  

 

 

Assim: 

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 



 

 

1. Estabelecer orientações no sentido de adaptar a rede escolar ao objectivo de uma 

escolaridade de 12 anos para todos os alunos, garantindo, designadamente: 

a) A adequação da dimensão e condições das escolas à promoção do sucesso 

escolar e ao combate ao abandono; e  

b) A consolidação dos agrupamentos de escolas de modo a promover o 

desenvolvimento de um projecto educativo comum, articulando níveis e ciclos 

de ensino distintos. 

2. Estabelecer que, para os efeitos do número anterior, os estabelecimentos públicos 

do 1.º ciclo do ensino básico devem funcionar com, pelo menos, 21 alunos.  

3. Estabelecer que, por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação, pode ser autorizado o funcionamento de estabelecimentos públicos de ensino 

que não cumpram a dimensão referida no n.º 2, após parecer da direcção regional de 

educação competente e do serviço do Ministério da Educação com competência em 

matéria de coordenação da rede escolar ou após parecer do município. 

4. Estabelecer que não são colocados professores nos estabelecimentos públicos de 

ensino que não cumpram o requisito definido no n.º 2.  

5. Determinar que o processo de extinção de estabelecimentos públicos de ensino é 

articulado com os municípios competentes. 

6. Estabelecer que, em articulação com os municípios, são garantidos os mecanismos 

adequados a minimizar os efeitos da extinção de estabelecimentos públicos de ensino 

para os alunos afectados, no sentido de assegurar estabelecimentos escolares alternativos 

e redes de transporte escolar.  

7. Os mecanismos referidos nos números anteriores são objecto de protocolo entre a 

Direcção Regional de Educação competente e o município, com base em protocolo a 

estabelecer entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

8. Determinar que a reorganização dos agrupamentos de escolas e das escolas não 

agrupadas, a processar-se em termos graduais e em função das especificidades de cada 

agrupamento e de cada escola não agrupada, não pode determinar: 

a) A extinção de agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas que 

sejam os únicos existentes no respectivo município; e 

b) A criação de agrupamentos de escolas com uma dimensão desadequada ao 

desenvolvimento do seu projecto educativo. 



 

 

9. Estabelecer que a sede do agrupamento de escolas deve funcionar num 

estabelecimento público de ensino em que se leccione o ensino secundário, sem prejuízo 

do número seguinte. 

10. Estabelecer que a sede do agrupamento de escolas deve funcionar num 

estabelecimento público de ensino que não leccione o ensino secundário sempre que tal 

permita assegurar: 

a) Que o agrupamento não exceda a dimensão adequada ao desenvolvimento 

do projecto educativo; 

b) Uma gestão mais eficaz do agrupamento de escolas; ou 

c) Uma melhor integração das escolas nas comunidades que servem ou na 

interligação do ensino e das actividades económicas, sociais, culturais e 

científicas.  

11. Promover, através do membro do Governo responsável pela área da educação, a 

regulamentação a que se refere o n.º 6 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de Abril, estabelecendo os procedimentos de criação, alteração e extinção dos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, bem como de estabelecimentos 

públicos de ensino. 

12. Extinguir, até ao início do ano lectivo de 2010-2011, os agrupamentos de escolas 

constituídos exclusivamente por estabelecimentos do mesmo nível de ensino 

(agrupamentos horizontais de escolas). 

13. Determinar que, excepcionalmente, pode ser autorizado o funcionamento de 

agrupamentos horizontais de escolas até ao final do ano lectivo de 2010-2011, por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

14. Extinguir, até 31 de Agosto de 2010, as escolas que actualmente estejam suspensas 

mas que tenham autorização excepcional de funcionamento. 

15. Determinar que, excepcionalmente, pode ser autorizado o funcionamento das 

escolas referidas no número anterior até ao final do ano lectivo de 2010-2011, por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

16. Determinar que ficam excluídas do âmbito da presente resolução os 

estabelecimentos públicos do ensino artístico especializado. 

17. Estabelecer que a presente resolução produz efeitos desde a data da sua aprovação. 

  



 

 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

 

a) Sumário a publicar no Diário da República 

Aprova as orientações para o reordenamento da rede escolar, adaptando-a à 

escolaridade obrigatória de 12 anos 

 b) Síntese do conteúdo do projecto 

Prevê critérios organizativos adequados à garantia de que a sequencialidade pedagógica 

entre níveis de ensino é alcançada de forma estruturada e coerente. 

São definidos critérios que promovem a existência de agrupamentos verticais, que incluem, 

sempre que possível, todos os níveis de ensino e que possibilitam a concretização de 

projectos educativos para um percurso formativo que se inicia na educação pré-escolar e se 

estende até ao ensino secundário. 

c) Necessidade da forma proposta para o projecto 

Está em causa a aprovação de um acto regulamentar pelo Conselho de Ministros. 

d) Referência à emissão de pareceres internos, obrigatórios ou facultativos, de membros do 

Governo ou de serviços e organismos da Administração central do Estado 

O Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação emitiu parecer sobre o presente 

projecto de resolução. 

e) Referência à realização de audições externas, obrigatórias ou facultativas, de entidades 

públicas ou privadas, com indicação das normas que as exijam e do respectivo conteúdo 

Sem aplicação. 

f) Actual enquadramento jurídico da matéria objecto do projecto 

Sem aplicação. 

g) Fundamentação da decisão de legislar tendo em conta critérios de necessidade, de 

eficiência e de simplificação 

O programa do XVIII Governo Constitucional definiu como um dos seus principais 

objectivos concretizar a universalização da frequência da educação básica e secundária de 

modo a que todos os alunos frequentem estabelecimentos de educação ou formação pelo 

menos entre os 5 e os 18 anos de idade.  

Nesse sentido importa adequar a oferta educativa e organização da rede escolar de acordo 

com critérios pedagógicos que permitam às crianças e aos alunos o completo 

desenvolvimento da sua personalidade e a aprendizagem das matérias a leccionar. 

h) Análise comparativa entre o regime jurídico em vigor e o regime jurídico a aprovar 



 

 

Sem aplicação. 

i) Conclusões da avaliação prévia do impacto do acto normativo, designadamente do teste 

SIMPLEX, bem como a justificação de eventuais divergências entre as conclusões e o 

projecto 

Sem aplicação. 

j) Identificação expressa da legislação a alterar ou a revogar, bem como de eventual 

legislação complementar 

Sem aplicação. 

l) Identificação expressa da necessidade de aprovação de regulamentos para a concretização 

e execução do acto normativo em causa, com indicação da entidade competente, da forma 

do acto, do objecto e do prazo 

- n.º 10: Portaria do membro do governo responsável pela Educação; 

m) Avaliação sumária dos meios financeiros e humanos envolvidos na respectiva execução 

a curto e médio prazos 

Sem necessidade de aumento de meios humanos. 

n) Avaliação do impacto do projecto quando o mesmo, em razão da matéria, tenha 

implicação com a igualdade de género 

Sem aplicação. 

o) Avaliação do impacto do projecto quando, em razão da matéria, o mesmo tenha 

implicações nas condições de participação e integração social dos cidadãos portadores de 

deficiência 

Sem aplicação. 

p) Articulação com o Programa do Governo 

Capítulo II, n.º 1. 

q) Articulação com o direito da União Europeia 

Sem aplicação. 

r) Nota para a comunicação social 

Foi aprovado em Conselho de Ministros um projecto de Resolução que define os critérios 

organizativos adequados à garantia de que a sequencialidade pedagógica entre níveis de 

ensino é alcançada de forma estruturada e coerente. 

São definidos critérios que promovem a existência de agrupamentos verticais, que incluem, 

sempre que possível, todos os níveis de ensino e que possibilitam a concretização de 

projectos educativos para um percurso formativo que se inicia na educação pré-escolar e se 

estende até ao ensino secundário. 



 

 

 

 


