
 
 

Alteração ao Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos 

Públicos da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário 

(enviada a 10 fevereiro de 2012) 

_______________________________________________________________ 

 
O Ministério da Educação e Ciência ao apresentar na reunião de 26 de janeiro as orientações 

para a Alteração ao Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos 

Públicos da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, indiciou fracas 

expectativas de revisão ao modelo vigente no que diz respeito à forma, ao conteúdo e ao modelo 

jurídico-organizacional. 

 

As alterações constantes do documento agora apresentado não são compatíveis com uma 

administração e gestão de uma organização social que deveria reportar-se, por exemplo, ao 

funcionamento empresarial social não lucrativo e consequentemente a um aprofundamento dos 

procedimentos organizacionais por objetivos. 

 

Perde-se, assim, uma oportunidade única de melhorar o funcionamento das escolas, mesmo 

quando agrupadas em unidades orgânicas. Um dos instrumentos fundamentais para a melhoria 

do funcionamento das escolas e da rede escolar seria a elaboração de um mapa escolar 

atendendo ao número da população alvo em cada unidade orgânica e a partir daí para um modelo 

organizacional de administração e gestão local e nacional. 

 

Uma vez que se optou pelo modelo do nosso tecido empresarial tradicional, micro e pequenas 

empresas, leia-se patrão, que no caso concreto diretor, enquanto tido como conhecedor de todo o 

funcionamento da instituição tende a exercer o poder não como líder de uma equipa, mas com o 

autoritarismo da tipologia dos gestores acima mencionados. 

 

O legislador acomete-se a errar, se não atender ao facto de que a gestão e administração 

educativa, a exemplo das empresas sociais não lucrativas, porque é este o princípio 

organizacional que se adequa à eficácia e do seu bom funcionamento, deve subjugar o sucesso 

das aprendizagens ao saber ser, saber fazer e saber estar e não a meros expedientes 

economicistas.  

 

Não se verificando neste documento o aprofundamento dos princípios apresentados no “draft” 

apresentado pelo Secretário de Estado aquando da primeira reunião, com os Sindicatos, que 

apontavam para: 
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1- Reforço da autonomia das escolas; 

2- Reestruturação da rede escolar; 

3- Consolidação da rede escolar com contratos de autonomia; 

4- Hierarquização de cargos; 

5- Integração dos instrumentos de gestão; 

6- Consolidação de uma cultura de avaliação; 

7- Reforço de uma abertura à comunidade. 

 

A minimização dos objetivos propostos realçam-se em: 

- Baixo reforço da autonomia que implicaria descentralização e responsabilização de atuações, 

auditoria interna e coordenação organizacional; 

- Não apresentação de mapa com linhas determinantes da reestruturação do que serão os 

agrupamentos atendendo à tipologia do ensino e aprendizagens e à contextualização geográfica 

entre outras; 

- Os contratos de autonomia deveriam aprofundar as idiossincrasias de cada comunidade escolar 

com o primado pedagógico; 

- A integração dos instrumentos de gestão, que devem ser descentralizados e centrados numa 

gestão intermédia são considerados fundamentais para a escola enquanto unidade 

organizacional, seja uma comunidade única socioeconómica, seja uma unidade cultural, devem 

obedecer ao primado pedagógico orientado pelo suporte instrumental da gestão assente nos itens 

defendidos por Rosemary Stewart in “Como ser ainda melhor gestor”: 

a) Controle dos factos básicos; 

b) Conhecimento profissional relevante; 

c) Sensibilidade constante em relação aos acontecimentos; 

d) Competência analítica de resolução de problemas e tomada de decisões ou de avaliação; 

e)  Competências e capacidades sociais; 

f) Resiliência emocional; 

g) Proatividade; 

h) Criatividade; 

i) Agilidade mental; 

j) Hábitos de aprendizagem e competências especializadas; 

k) Autoconhecimento 

 

- Tendo em consideração que uma cultura de avaliação implicaria uma partilhada 

responsabilidade de atuação de cada ator no cumprimento dos objetivos propostos, exigir-se-ia 

uma proposta que respondesse já à necessidade da hierarquia superior em cadeia previamente 

anunciada. 
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Considerando esta nossa análise não podemos deixar de levar ao conhecimento de Vªs Exªs a 

nossa proposta sobre um novo modelo de gestão e já entregue ao senhor Secretário de Estado e 

ao mesmo tempo introduzir alterações à proposta apresentada que de qualquer modo é 

insuficiente para a mudança organizacional das escolas do ensino não superior em Portugal. 

 
É nas alturas de crise que as verdadeiras mudanças têm de acontecer. 

 
 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

O SINDEP verificando os compromissos assumidos no Programa do XIX Governo Constitucional, 

o Memorando de Entendimento e o Programa Nacional de Reforma 2020 quando afirmam:  

 

1 – O  Programa do XIX Governo Constitucional,  

«... 

Racionalização da rede de oferta de ensino 

- Incrementação progressiva da descentralização de competências no domínio dos 

estabelecimentos de ensino, em cada comunidade e município, integrando as escolas 

nas suas comunidades locais; 

- Estabilização do processo de organização dos agrupamentos de escolas, 

privilegiando a verticalização pedagógica e organizacional de todos os níveis de 

ensino, bem como a progressiva autonomia da sua organização e funcionamento; 

 

Gestão descentralizada da rede de estabelecimentos de ensino 

Neste domínio, importa assegurar uma maior articulação e cooperação entre a 

oferta de ensino pública e privada, visando potenciar a sua complementaridade. 

Essa cooperação e articulação serão concretizadas em torno do objetivo de 

qualificação e de racionalização do serviço público de educação com o melhor 

aproveitamento possível dos recursos existente, através das seguintes medidas: 

- Defesa da política de contratos de associação com estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo que prestam serviço público de ensino em regime de contrato 

com o Estado; 

- Concessão de estabilidade jurídica e equidade económica ao modelo de 

financiamento dos contratos de associação e contratos simples com o ensino particular 

e cooperativo; 

- Lançamento de concursos públicos para contratualização de oferta privada em 

situações de carência ou rutura da rede de oferta de ensino..» (p.116 ss) 

 

2 – “Memorando de entendimento sobre condicionalismos específicos de política 

económica” (maio de 2011) 
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«Educação e formação 

4.10 O Governo irá prosseguir a sua ação no sentido de combater a baixa 

escolaridade e o abandono escolar precoce e de melhorar a qualidade do ensino 

secundário e do ensino e formação profissional, tendo em vista o aumento da eficiência 

no sector educativo, o aumento da qualidade do 

capital humano e a facilitação da adaptação ao mercado de trabalho. Para este fim, o 

Governo irá:   

i. criar um sistema de análise, monitorização, avaliação e apresentação de resultados 

de modo a avaliar com rigor os resultados e os impactos das políticas de educação e 

de formação, nomeadamente os planos já implementados (por exemplo, relativos a 

medidas de redução de custos, ensino e formação profissional e políticas para 

melhorar os resultados escolares e limitar o abandono escolar precoce). [T4‐2011] 

ii. apresentar um plano de ação para melhorar a qualidade dos serviços do ensino 

secundário, nomeadamente através: (i) da generalização dos acordos de confiança 

entre o Estado e as escolas públicas, definindo autonomia alargada e um 

enquadramento de financiamento baseado numa fórmula que inclua critérios de 

evolução do desempenho e de responsabilização; (ii) um quadro de financiamento 

simples orientado para os resultados para as escolas profissionais e privadas com 

contratos de associação baseado em financiamento fixo por turma e incentivos 

associados aos critérios de desempenho; (iv) um papel reforçado de supervisão da 

Inspeção-geral. [T1 - 2012];” 

 “ iii. apresentar um plano de ação com o objetivo de (i) garantir a qualidade, 

atratividade e relevância em termos no mercado de trabalho da ensino e formação 

profissional, através de parcerias com as empresas e outros agentes; (ii) valorizar os 

mecanismos de orientação e aconselhamento profissional para potenciais estudantes 

de ensino e formação profissional. [T1‐2012]” 

 

3 –Programa Nacional de Reformas – Portugal 2020,  

 

“ 3. A reorganização e racionalização da rede escolar 

A reorganização e racionalização da rede escolar, iniciada em 2005, pretende criar 

condições para a concretização do objetivo de universalização da oferta de pré-escolar 

aos 5 anos e para o alargamento da  escolaridade obrigatória aos 18 anos, bem como 

para a redução das taxas de saída precoce do sistema de educação e formação. Para 

além desta dimensão de eficácia, a reorganização da rede tem também um 

objetivo de eficiência associado à redução de custos de funcionamento do 

sistema educativo e à otimização do seu funcionamento.  
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As duas medidas associadas ao planeamento da rede escolar são: 

O encerramento de escolas de pequena dimensão (com menos de 21 alunos) e a  

criação de centros escolares,  aspeto que  permite uma adequação das condições e da 

dimensão das escolas à promoção do sucesso e ao combate ao abandono, por via da 

garantia da igualdade de oportunidades de acesso a espaços educativos de qualidade 

e com infraestruturas que permitam a concretização da escola a tempo inteiro e com 

contextos educativos favorecedores da socialização dos alunos e do desenvolvimento 

profissional dos professores;  

A reorganização dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, com o 

objetivo da criação de unidades de gestão com todos os níveis de ensino. Esta 

medida permite uma melhor articulação entre ciclos e níveis de ensino e o 

desenvolvimento de projetos educativos integrados, aspeto essencial para a redução 

dos níveis de insucesso e de abandono que se verificam, sobretudo, nas transições de 

ciclo. “ (p.40)», 

 

não pode deixar de concluir que o que está em causa é a adequação das propostas de alteração 

agora apresentadas a uma visão economicista da Educação. 

Verifica-se que a proposta agora apresentada em pouco, ou nada, vem dar resposta aos ensejos 

que o SINDEP vem continuadamente defendendo sobre o modelo de gestão e administração 

escolares que deve ter a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 49/2005 de 30 de agosto) 

como suporte, uma vez que contém em si a orientação para qualquer desenvolvimento de um 

modelo de gestão das escolas, a reger-se pelo seguinte artigo. 

 

 Artigo 48º 

Administração e gestão dos estabelecimentos de ensino 

 

2- Em cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos de educação e 

ensino a administração e gestão orientam-se por princípios de 

democraticidade e de participação de todos os implicados no processo 

educativo, tendo em atenção as características específicas de cada nível de 

ensino. 

3- Na administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino 

devem prevalecer critérios de natureza pedagógica e científica sobre 

critérios de natureza administrativa.  

4- A direção de cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos dos ensinos 

básico e secundário é assegurada por órgãos próprios, para os quais são 

democraticamente eleitos os representantes de professores, alunos e 

pessoal não docente, e apoiada por órgãos consultivos e por serviços 
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especializados, num e noutro caso segundo modalidades a regulamentar para 

cada nível de ensino. 

 

Deste modo o SINDEP não pode deixar de demonstrar a sua desilusão pelo facto de, mais uma 

vez, esta equipa ministerial não estar a empreender as necessárias medidas reformistas tão 

propaladas, mas sim a dar mera continuidade e adequação aos tempos impostos pelo 

Memorando dos diplomas que então, enquanto oposição política, criticava.  

 

O atual modelo de gestão contém virtualidades e defeitos que deveriam ter sido objeto de uma 

avaliação aprofundada nesta revisão. Não foi esse o entendimento desta equipa ministerial ao 

limitar-se a induzir uma orientação fortemente controladora ainda que num quadro de autonomia, 

reforçando cada vez mais o papel centralista da função do diretor, que se expande a um 

agrupamento, não se espelhando reforço algum de descentralização nos cargos de gestão 

intermédia. 

 

Não há uma efetiva separação de poderes e orientações sob o palco principal da atividade 

coletiva da escola, que é a organização pedagógica e comportamental, em relação a todas as 

outras áreas. Na definição das competências e descentralização das atividades deverá existir um 

diretor pedagógico eleito com funções ativas na revitalização e regeneração de todas as 

atividades pedagógicas e de avaliação interna da escola.  

 

Assim, do exposto, verifica-se que a proposta agora apresentada não dá a real importância ao 

primado da pedagogia, conforme obriga a Lei de Bases do Sistema Educativo, e assenta em 

critérios administrativo agravados pela centralização na "pessoa" do diretor.  

Tais modelos de enquadramento da gestão e administração escolares veem agora agravada a 

subalternização do primado da pedagogia pelas contingências que refletem as medidas a 

implementar no âmbito da educação e que se encontram consignadas no referido Memorando de 

Entendimento, subordinando os interesses pedagógicos do modelo público de educação a 

critérios de duvidosa eficácia como os designados por meras “medidas de redução de custos”. 

 

APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 
Tendo em consideração que as alterações agora propostas apresentam, ainda assim, mudanças 

de orientação nos procedimentos, designações e adequações a diplomas que ou já vigoraram ou 

que pressupostamente entrarão oportunamente em vigor, o SINDEP não pode deixar de salientar 

o seguinte: 

 

Preâmbulo (Decreto-Lei em vigor) 
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Tendo em consideração que apesar do texto preambular ter a força jurídica que tem, não faz 

sentido operar alterações no corpo do diploma agora em apreço sem operar as mesmas 

alterações no texto preambular, sob pena de desvirtuar a sua função de meio de interpretação do 

espírito do normativo e do articulado que encerra. 

Deste modo, salienta-se a título de exemplo o seguinte: 

"A estruturação da carreira com a criação da categoria de professor titular, à qual são reservadas 

as atividades de coordenação e supervisão ... ",. 

"No sentido de reforçar a liderança da escola e conferir maior eficácia, mas também mais 

responsabilidade ao diretor, é-lhe conferido o poder de designar os responsáveis pelos 

departamentos curriculares, principais estruturas de coordenação e supervisão pedagógica." 

Entre outras. Proceda-se de modo a tornar conformes uma e outra parte do Diploma.  

 

Artigo 6.º 

- Nas propostas de alteração a este artigo não resulta claro o que acontece à alínea c) do nº1, 

nem à alínea d) do nº2, do Decreto-Lei em vigor. 

- O número 2, alínea c) deverá ter a seguinte redação: “Eficiência da gestão dos recursos 

humanos, pedagógicos e materiais;”  

- Ainda neste artigo não parece ser consentânea com as regras de técnicas de produção de 

documentos legislativos a remissão para o próprio artigo, conforme ocorre no nº7 do artigo 6.º, 

pois remete para "...os objetivos previstos no artigo 6º do presente diploma". 

Fica-se sem se saber se é para o artigo 6.º do diploma alterado, incorrendo no mesmo pecado, ou 

se a sua remissão é para o diploma de alteração e para o seu artigo 6.º, e ainda assim tal menção 

não se coaduna com o conteúdo de todo o nº7 agora em apreço. Deve portanto ter-se em 

consideração esta constatação.  

Entendemos que a reformulação ou criação de agrupamentos deveria ser posterior à publicação 

de “um mapa da rede escolar” decorrente da aplicação do referido diploma. 

 

Artigo 9.º 

No número 1, alínea b) deverá ler-se: “«Regulamento interno» o documento que define o regime 

de funcionamento do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, de cada um dos seus 

órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, 

técnicos e técnico -pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade 

escolar e definição de critérios para a distribuição de serviço docente.” 

 

Artigo 12.º 

A redação apresentada para o nº3 merece melhor atenção, pois, mesmo que, evidentemente, não 

seja essa a intenção do legislador podem, lato sensus, enquadrarem-se na tipologia de docentes 
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agora proposta todos os trabalhadores que tenham "vínculo contratual com o Ministério da 

Educação e Ciência". Caberá encontrar a redação que aclare tal situação.  

- No número 7 deverá ler-se: O Diretor e o Presidente do Conselho Pedagógico participam nas 

reuniões do Conselho Geral sem direito a voto (remete-se para artº33, 3ºA) 

 

Artigo 13.º 

No número 1 alínea q) esta intervenção carece de clarificação, designadamente em termos de 

peso na avaliação final  

 

Artigo 15.º 

Tendo em consideração que o nº2 do artigo 12.º aponta clara e inequivocamente, na redação 

proposta, que podem ser membros do Conselho Geral "docentes", e o nº3 do mesmo artigo define 

o âmbito do conceito de "docente", ao afirmar que é "aquele que tendo ou não serviço lctivo 

atribuído...", não conseguimos compatibilizar este entendimento com o que no nº3 do artigo 15.º 

se exige quando menciona "as listas do pessoal docente em serviço letivo efetivo...".    

Não se percebe como é que podendo fazer parte do referido Conselho em representação, e 

enquanto docente com ou sem serviço letivo atribuído, e depois não possa fazer parte das listas a 

concurso eleitoral para o efeito. Convirá, portanto, operar as necessárias adequações no que diz 

respeito à constituição do Colégio eleitoral. 

 

Artigo 18.º (Decreto-Lei em vigor) 

Reiteramos a nossa posição da não manutenção da redação deste artigo, por não se coadunar 

com a diferenciação dos princípios do primado da pedagogia sobre o da administração e de tais 

incumbências repousarem numa e mesma pessoa. 

 

Artigo 19.º (Decreto-Lei em vigor) 

Não se compreende a manutenção do nº3 quando se faz uma alteração legislativa sob o pendão 

da atribuição de maior grau de autonomia às Escolas. Como tal propomos a seguinte alteração: 

“Os critérios de fixação do número de adjuntos do Diretor deveriam ser propostos pelo 

Diretor do Agrupamento em função da situação geográfica, relevância pedagógica e 

número de alunos ao membro do Governo responsável pela área de educação.” 

 

Artigo 20.º 

- Número 2 alínea a) é fundamental que as competências, designadamente no que respeita à 

distribuição de serviço – ausência de componente letiva, distribuição dos docentes pelos 

diferentes estabelecimentos do agrupamento… - e à contratação de pessoal docente, deverá 

respeitar a graduação profissional nos termos do artigo 14 do DL 20/2006 de 31 de janeiro com a 

redação introduzida pelo DL 51/2009 de 27 de fevereiro, retirando a alínea c) do número 1. 
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- Número 4, alínea d) deve ler-se “Distribuir o serviço docente tendo por base a graduação 

profissional nos termos referidos do número 2 alínea a) e não docente.” 

- Número 4, alínea f) deve ler-se “Homologar os coordenadores dos departamentos 

curriculares eleitos pelos respetivos departamentos e designar os diretores de turma”;  

- Deve compatibilizar-se o número 7 deste artigo com as recentes alterações introduzidas no 

processo de avaliação dos docentes. Contudo, o SINDEP recusa que o diretor possa delegar as 

competências que lhe estão acometidas na alínea d) do número 5 na numeração agora proposta: 

“Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente.” Tendo, 

ainda assim, em consideração o novo contexto de avaliação dos docentes. 

 

Artigo 21.º 

 

- No número 3 deverá ler-se “Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no 

número anterior docentes dos quadros de nomeação definitiva (atenda-se à nomenclatura) 

do ensino público ou professores profissionalizados com contrato por tempo 

indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos, 

cinco anos de serviço.” 

- Eliminar o número 4 à luz da seguinte nota: 

Deve ser deixado ao Conselho Geral a análise do currículo e projeto de intervenção dos 

candidatos apenas limitado ao tempo de serviço e vínculo contratual. Designadamente não faz 

sentido impedir docentes das áreas da gestão, economia, direito, engenharia e outras de se 

candidatarem ao cargo de Diretor. 

 

 

Artigo 25.º 

- Atente-se à alínea a) do nº6 e adeqúe-se ao espírito das alterações propostas. 

- No número 9 deverá ler-se: “Sem prejuízo do disposto no número anterior, bem como nos 

artigos 35.º e 66.º do presente diploma, quando a cessação do mandato do diretor ocorra antes do 

termo do período para o qual foi eleito, o subdiretor e os adjuntos asseguram a gestão corrente do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada até à tomada de posse do novo diretor, 

devendo o presidente do conselho geral desencadear o respetivo processo de recrutamento 

que deverá estar concluído no prazo máximo de 90 dias.“ 

- Salvo melhor entendimento e a bem do rigor exigido parece-nos que de acordo com o artigo 

72.º do Decreto Lei 75/2008, de 22 de abril, conjugado com o nº6 do artigo 63.º do mesmo 

diploma, o nº12 do articulado agora proposto deveria referir-se a 23 de abril e não a 22 de abril 

de 2008, pelo que deverá ler-se: “Para efeitos do disposto no nº 3 anterior, o número de 

mandatos começa a contar a partir de 23 de abril de 2008”. 
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Artigo 29.º 

Adeqúe-se a terminologia no que se refere aos funcionários e agentes da Administração Pública. 

 

Artigo 31.º 

Todo o artigo 31º deverá ser redigido de acordo com a designação de “Conselho Pedagógico de 

Agrupamento” e o SINDEP propõe que seja criado o artigo 31º-A nos mesmos termos para o 

“Conselho Pedagógico de Escola”, adequando-se, obviamente, todo o articulado do artigo 32º, 

com as devidas adaptações e a introdução do artigo 32º-A, para o Conselho Pedagógico de 

Escola. 

 

Artigo 32.º (Decreto-Lei em vigor) 

O número 1 deverá ter a seguinte redação: “A composição do Conselho Pedagógico é 

estabelecida pelo agrupamento de Escolas e Escola não Agrupada nos termos do respetivo 

regulamento interno cujo número de membros deverá estar de acordo com o número de 

departamentos criados.” 

Nota explicativa: dar cabal execução à proposta de autonomia do nº 3 do artigo 43º. 

- Não assentimos à manutenção do nº3 pelos motivos já anteriormente expostos e explicitados na 

apreciação na generalidade, pois o presidente do Conselho Pedagógico deve ser eleito de entre 

os seus membros docentes. O diretor passará a ter inerência neste órgão e o Presidente do 

Conselho Pedagógico no Conselho Geral. 

 

Artigo 33.º 

- Não assentimos também à alteração proposta pela alínea d) ao excluir das competências do 

Conselho Pedagógico o pessoal não docente. Não há evidência nem pedagógica nem científica 

da validade desta medida. Pelo contrário, o pessoal não docente também deve ter, e exige-se que 

tenha, formação e desenho de planos de formação no âmbito das atribuições que só o Conselho 

Pedagógico pode proporcionar e mandar prover, doutro modo menospreza-se uma importante 

função que desempenhariam neste Conselho, pelo que a redação deverá ser: “Apresentar 

propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de atualização do 

pessoal docente e não docente;” 

- Na alínea n) quando se pressupõe que são necessários “… mecanismos de avaliação dos 

desempenhos organizacionais dos docentes … credíveis …” reconhece-se que há 

diversidade de mecanismos de avaliação e que estes nem sempre serão da qualidade 

referenciada. Ora recentemente foi negociado um novo modelo de avaliação de desempenho 

docente em que a FENEI/SINDEP se bateu pelo princípio de parâmetros definidos a nível nacional 
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para serem utilizados na avaliação interna, não tendo o MEC, aquando daquela  negociação, 

aceitado a nossa proposta, deixando às escolas essa decisão. 

 

Artigo 37.º (Decreto-Lei em vigor) 

Adeqúe-se a alínea c) com o proposto no nº2 do artigo 46.º 

 

Artigo 40.º 

No nº3 deve ler-se “ … entre os professores titulares de turma.” 

  

Artigo 42.º (Decreto-Lei em vigor) 

- Será que a alínea a) do nº2 do Decreto-Lei em vigor se coaduna com a atual Proposta de 

Revisão da Estrutura Curricular, apresentada pela mesma equipa ministerial? Manifestamos as 

nossas dúvidas e reservas. 

 

Artigo 43.º 

- A proposta de redação para o nº3 pode criar entraves ao funcionamento do Conselho 

Pedagógico apenas com 15 elementos e ao bom funcionamento do Conselho Pedagógico. 

- No nº5 deverá ler-se: “O coordenador deverá ser livremente eleito de entre os professores 

integrados na carreira docente do respetivo departamento, assegurando a participação de 

todos os docente no pedagógico, órgão essencialmente consultivo, salvaguardando a 

homologação pelo diretor em casos de violação da lei ou dos regulamentos.”   

 

Artigo 45.º 

Adeqúe-se o nº2, pelos motivos já anteriormente aduzidos. 

 

Artigo 46.º 

O SINDEP reitera as posições anteriormente assumidas sobre as chefias dos serviços 

administrativos. Assim, no que se refere à proposta de alteração do nº2 dever-se-ia ir mais longe 

no critério de qualidade e por isso se propõe que certa tipologia de Escolas não agrupadas ou 

Agrupamentos deveria ter a chefiar os serviços administrativos um técnico superior com formação 

adequada para o desempenho de tais exigentes funções e de elevada responsabilidade acrescida 

pela autonomia proposta. 

 

Artigo 50.º 

- Os termos do nº2 necessitarão da adequação atendível ao abrigo da Lei n.º 58/2008, de 9 de 

setembro. 

- No nº 3 deverá acrescentar-se: “…, sendo exonerados do cargo se tais medidas 

disciplinares forem aplicadas no decurso do mandato.” 
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Artigo 57.º 

No número 2 alínea c) quando se pressupõe que são necessários “… instrumentos credíveis e 

rigorosos de avaliação” reconhece-se que há diversidade de instrumentos e que estes nem 

sempre serão da qualidade referenciada. Ora recentemente foi negociado um novo modelo de 

avaliação em que a FENEI/SINDEP se bateu pelo princípio de parâmetros definidos a nível 

nacional para serem utilizados na avaliação interna e o MEC não aceitou a nossa proposta 

deixando às escolas essa decisão. 

 

Artigo 58.º 

A alínea a) do nº1 merece-nos o mesmo reparo que mencionámos no artigo 33.º, alínea f) no que 

se refere à proposta de Revisão da Estrutura Curricular. Ainda neste mesmo artigo e número não 

ficamos esclarecidos sobre o que acontece à anterior alínea i). 

 

Capítulo II 

 

Artigo 7.º A 

Em relação às alíneas a) e d) constata-se que muitas dessas escolas já foram integradas 

compulsivamente em agrupamentos os quais, por esse efeito, passaram a agrupamentos TEIP, 

sendo certo que uma só escola TEIP implicava que todo o agrupamento fosse considerado TEIP. 

No nosso entender o que deve ser corrigido é que só as escolas TEIP, integradas ou não, devem 

ter essa designação e o respetivo tratamento diferenciado, não fazendo, por isso, sentido o regime 

de exceção. 

 

Capítulo V 

Artigo 5.º 

Nota 

Temos vindo a assistir nos últimos anos à constituição de sucessivos agrupamentos, existindo 

casos em que uma escola já pertenceu a diferentes agrupamentos com todo o processo 

burocrático associado e instabilidade permanente. Assim, parece-nos fundamental, como se disse 

atrás, pôr termo a este processo publicando “um mapa da rede escolar”.  

A aplicação dos artº 5º e 6º propostos deveria decorrer após discussão aprofundada e constituição 

do referido mapa. 

 

FENEI/SINDEP, Lisboa, 17 de fevereiro de 2012 

 


