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“Autarquias podem criar
escolas profissionais”
Descentralização Todas as câmaras passam a gerir “directamente ou através de empresas”
as “escolas profissionais privadas ou associativas”, podendo contratar os professores.

“Trocámos

Ana Petronilho
ana.petronilho@economico.pt

AntónioLeitãoAmaroexplica que
além dos projectos-piloto da des-
centralização da Educação, Cul-
tura e Saúde, todas as autarquias
dopaís vãoassumir competências
nos transportes e gerir “directa-
mente ou através de empresas” as
escolas profissionais “privadas ou
associativas”. As escolas profis-
sionais públicas, que funcionam
no IEFP ou nas escolas básicas e
secundárias, “mantém-se no Es-
tado”, explica em entrevista ao
Económico.

Mais de 30 autarquias avançaram
com a descentralização. Corres-
pondeàsexpectativas?
Supera o nosso objectivo inicial.
Naeducação,porexemplo, tínha-
mos traçado um objectivo de dez
autarquias, para este projecto-pi-
loto. Acabámos com 15.Há outras
áreas onde fizemos uma descen-
tralização universal para todas as
autarquias.
Quais?
É assimnodomínio dos transpor-
tes. A lei está publicada, entra em
vigor dentro de dias, diria que na
segunda semana de Agosto. E há
outra lei que faz uma descentrali-
zação, reconhecimento e atribui-
ção de funções, na área do ensino
profissional. Atribuímos essas
competências de forma transver-
sal e universal, para os 308muni-
cípiosde todoopaís.
Como vai funcionar como ensino
profissional?
A lei foi alterada dando aosmuni-
cípios a competência de desen-
volverem o ensino profissional.
Podem desenvolver as escolas
profissionais municipais, compe-
tênciaquenão tinhamna lei. Sen-
do que mantemos uma compe-
tência concorrencial, as escolas
profissionais públicas podem
manter-senoEstado.
Oque vão poder gerir osmunicí-
piosnasescolasprofissionais?
Passamateropoderparagerires-

ENTREVISTA ANTÓNIO LEITÃO AMARO Secretário Estado da Administração Local
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O governante
mais jovem
Aos 35 anos, António Leitão Amaro
é o governante mais jovem em
funções. Antes de assumir funções
como secretário de Estado da
Administração Local – em 2013 – foi
eleito deputado pelo PSD, em 2009,
e foi secretário-geral da JSD entre
2008 e 2010. Licenciado em Direito
pela Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, desde
2003, concluiu mais tarde, em
2008, um mestrado na Universida-
de de Harvard e um doutoramento
na Universidade Católica. É também
assistente convidado da Faculdade
de Direito da Universidade de Lis-
boa e professor auxiliar convidado
do Instituto Superior Técnico.

colas. Até agora só podiam ser
participantesminoritários nas es-
colas privadas ou associativas.
Agora podem geri-las directa-
menteouatravésdeempresas.
Podem contratar os professores?
Sim.
Só duas câmaras do projecto-pi-
loto da descentralização estão na
lista do Fundo de Apoio Munici-
pal. Houve algum cuidado nesse
aspecto?
Sim. É um grande desafio para as
autarquias e se ummunicípio está
em desequilíbrio financeiro, a sua
prioridade deve ser o reequilíbrio
e o seu processo de ajustamento.
Houve uma preocupação parti-
lhadaentrenóseosmunicípios.
SóCascais assumiu todas as áreas.
Gostaria de ter mais municípios
nesta situação?
Não necessariamente. Foi um
exercício sem esse sub-objectivo
específico. Não havia de todo essa
expectativa.
Na saúde avançam, para já, oito
autarquias. Estenúmeroaindavai
subir, como aconteceu com a
Educação?
Temos várias manifestações de
interesse de autarquias do Norte,
do Sul, algumas com quem já tí-
nhamos conversado. No futuro, o
Estado e os governos devem estar
disponíveis para responder e tra-
balhar com estas câmaras que es-
tão interessadas. Esse trabalho
temqueser feito.Masaprioridade
agora é implementar os processos
neste primeiro grupo [de 34 au-
tarquias].
A expectativa das câmaras, na
saúde, era avançar coma transfe-
rênciadepessoal...
Algumas câmaras manifestaram
interesse e outras não tinham in-
teresse nisso. Não se vai tão longe
comonaEducaçãomas jáestamos
a dar um grande salto em haver
algum envolvimento, que não é
nada pequeno, dosmunicípios na
saúde. As responsabilidades no-
vasvãodarmuito trabalho.
Asverbas transferidaspeloEstado
prevêem novas contratações de

pessoalauxiliarparaasescolas?
O método de cálculo é muito ra-
cional e muito justo. É baseado
num rácio. Transferimos agora,
em2015,umnúmerode trabalha-
dores com o envelope financeiro
que esses trabalhadores impli-
cam. Depois fixamos um rácio e
caso o número de trabalhadores
que estamos a transferir seja infe-
rior ao rácio, ou caso os trabalha-
dores venham a sair por aposen-
tação, o Ministério continua a
transferir o valor do rácio. Se fo-
rem recrutados adicionalmente
ao rácio é uma decisão municipal
suportadamunicipalmente.
Quando vão começar a ser feitas
as transferências das verbas para
aEducação?
Está a ser definida, autarquia a
autarquia, a data em que cada
umadas competências passa a ser
exercida pela autarquia, para as-
segurar um início de ano lectivo
tranquilo. As transferências vão
ser feitas durante este ano ao lon-
godospróximosmeses, conforme
seja acertado comcadamunicípio
individualmente.No limitedos li-
mites, nos casos em que as com-
ponentes entram mais tarde, se-
rão feitasno finaldoano.
TemreceioqueoPS, casovenhaa
formar governo, venha a recuar
noprocesso?
Não, por duas razões: não acredi-
to que o PS venha a serGoverno e
ficaria boquiaberto se isso acon-
tecesse. O PS tem dito que a des-
centralização é importante e que
acredita na descentralização. Há
uma comparação interessante, o
ministro Poiares Maduro está a
atingir, nesta altura, o mesmo
tempo como ministro com res-
ponsabilidade nas autarquias,
queAntónioCosta teve comomi-
nistro com responsabilidades nas
autarquias. Ambos comdois anos
e dois meses. António Costa não
fez nada pela descentralização
quando foiministro. Fala agorade
descentralização mas teve a
oportunidade como ministro e
nada fez.■

Leitão Amaro recorda que foi
durante os governos socialistas
que mais escolas e serviços
encerraram.

O secretário de Estado da Admi-
nistração Local, cabeça de lista
por Viseu, prevê uma campanha
“muito exigente”.Mas, apesarde
não traçar um caminho de facili-
dades, Leitão Amaro, - o gover-
nante mais jovem em funções -
diz estar “convicto” que a vitória
da coligação “é justa e está ao al-
cance”. Até porque, salienta Lei-
tão Amaro, a somar aos sinais de
retoma económica, o Governo
lançou vários programas com
serviços, trocando a “receita do
encerramento pela receita da
proximidade”doEstado.

É cabeça de lista por Viseu. Vai
ter tempo para fazer acções de
rua durante a companha ou vai
aparecer só emcomícios?
Todo o tempo que conseguir en-
contrar para compatibilizar as
duas responsabilidades, assim

António Costa
não fez nada pela
descentralização
quando foi ministro.

Se ummunicípio
está em desequilíbrio
financeiro, a sua
prioridade deve
ser o reequilíbrio
e o seu processo
de ajustamento.

“
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farei. Os tempos de governação e
os tempos de campanha são
muito exigentes. Mas têm mo-
mentospara se compatibilizar.
Como vai lidar com as críticas
sobre o encerramento de servi-
ços? Viseu é o distrito onde mais
escolas e tribunais encerraram….
Encerraram mais escolas no
tempo socialista. Trocámos a re-
ceita socialista do encerramento
por uma receita de proximidade,
com os programas Aproximar-
-Loja do Cidadão, Espaço Cida-
dão-Carrinha do Cidadão, com
poupanças muito grandes nos
custos. É uma diferença de com-
portamento completa. Aplicá-
mos aquilo que deve ser o cami-
nho para a reforma do Estado:
compatibilizar eficiência e sus-
tentabilidade na despesa com a
proximidadedoEstado.
Vai concorrer pelo distrito da sua
terra natal, que é conhecido por
‘Cavaquistão’. Como antevê a
campanha?
A nossa campanha vai ser muito
exigente. Simultaneamente, te-

mos de explicar o caminho que
fizemos e apresentar o rumopara
o futuro. Ainda há muita gente
com dificuldades – no desem-
prego e várias empresas vivem
momentos difíceis –, mas o país
já vê vários sinais novos. Quatro
anos depois vamos para campa-
nha com o país a subir. Estamos
satisfeitos? Não. Mas como esta-
mos a melhorar, creio que pode-
mos ir, convictamente, para a
campanha e dizer que deve ser
escolhido para continuar aos co-
mandos quem soube fazer o país
subir. E não trazer de volta quem
atirou o país para o buraco e quer
vir comamesma receita. A cam-
panha é exigente porque o perío-
do de governação foi extraordi-
nariamente exigente. Foi das le-
gislaturas mais difíceis, com de-
cisões difíceis que custaram qua-
lidadedevida amuita gente.
É possível a coligação ganhar
sem ter uma bandeira, sem ter
grandespromessas?
Temos umprograma commuitas
bandeiras, muitos caminhos, no

domínio da natalidade, no refor-
ço da competitividade económi-
ca, inclusão social, capacitação
das pessoas, descentralização,
coesão territorial...com muitas
medidas de concretização. O que
algumas pessoas podem dizer é
que não vamos ter um programa

ou uma campanha à antiga. Os
tempos sãodiferentes.
Vão sermais comedidos?
Vamos ser mais realistas. Não
adianta nada estarmos a fazer à
socialista e a dizer que o IVA da
restauração desce, TSU desce,
salários serão repostos pratica-
mente de imediato, fim de cor-
tes. Pôr nas palavras e depois, à
socialista, não conseguir fazer
porque, entretanto, o país es-
toura outra vez. Nós não. Temos
um discurso mais responsável
porque é isso que os portugue-
ses precisam.
E sendo mais realistas conse-
guemganhar as eleições?
Estou convencidoque sim.Ainda
temos um caminho para fazer
que vai exigirmuitomas a vitória
da coligação está ao alcance. É
justa, é possível e é o que país
precisa para quedaqui a três anos
não estejamos a discutirmais um
resgate, mais uma ‘troika’. O
tema agora é da amplitude da
nossa recuperação.
Alguma vez teve a sensação ou o

receio de que estava a ter uma
ascensão muito rápida na polí-
tica?
Olhando à volta sou um bocadi-
nho novo… Têm-me sido dadas
oportunidades interessantes, o
que só reforçaograudeexigência
que coloco a mim próprio. As
pessoas da minha idade são da
geração que não acredita muito
nos políticos e que está muito
descrente das governações em
geral. Sinto uma responsabilida-
de adicional por ser parte desta
geração, para tentar dar um
exemplo real de que é possível,
de que há gente em funções pú-
blicas que usam sentido ético
elevado, dedicação muito gran-
de, uma grande preocupação
com o interesse público. A ju-
ventude tem várias característi-
cas: a energia, o inconformismo,
o sonho… Não quero estar em
funções públicas apenas para ge-
rir as funções públicas. Não acei-
to estar apenas a gerir a função,
vim para aqui para ajudar a mu-
dar opaís.■ A.P.

O secretário de Estado da
Administração Local, António Leitão

Amaro, diz que o projecto-piloto da
descentralização “supera” as

expectativas do Governo.

Paulo Figueiredo

a receita socialista do encerramento pela proximidade”

Deve ser escolhido
para continuar
aos comandos
quem soube fazer
o país subir e não
trazer de volta
quem atirou o país
para o buraco.

“
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Câmaras de todo o país podem criar e gerir escolas profissionais
Secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro, fala, em entrevista, da descentralização das funções do Estado. ➥ P10 E 11


