
Óbidos testa nova escola municipal

As competências das autarquias ainda não entram na sala de aula foto antónio pedro ferreira

Os novos poderes
da autarquia ainda
estão a ser
negociados. Projeto
deve arrancar no
próximo ano letivo
E se o currículo das escolas bási-
cas e secundárias espalhadas pe-
lo país deixasse de ser definido,
centralmente, pelo Ministério
da Educação? E se as autar-
quias passassem a ser responsá-
veis pela contratação dos profes-
sores das escolas do seu municí-
pio? Se isto acontecesse, estaría-
mos perante uma revolução no
sistema educativo. Para já, não
é disso que se trata, mas há uma
câmara municipal, a de Óbidos,

que está a negociar com o Go-
verno um novo modelo de ges-
tão, para garantir uma maior in-

tervenção na organização das

suas escolas. A grande novidade
é que as competências a transfe-
rir não ficam pela manutenção
dos edifícios, atividades extra-
curriculares ou pessoal não do-
cente — as poucas matérias pre-
vistas hoje — e vão envolver

questões pedagógicas.
"A ideia é ganhar autonomia

pedagógica. O grande problema
do sistema de ensino não está
nos professores ou no ministro
que ocupa a pasta. A questão é

que é impossível a partir da 5 de
Outubro gizar uma política na-
cional de Educação que se ajus-
te à diversidade do território",
argumenta Humberto Marques,
presidente da Câmara de Óbi-
dos. "O que queremos fazer é

construir modelos pedagógicos,
com capacidade para acrescen-
tar novas matérias, que tenham
a ver com o território em que as
escolas se inserem. E que a co-
munidade se envolva na defini-

ção desse modelo", continua.
Mesmo dentro do concelho, os

currículos poderão ser diferen-
tes nos três agrupamentos esco-
lares que aí existem, já que a rea-
lidade de cada uma é diferente.

"O planeamento e a gestão do
dia a dia seriam nossos. Ao Mi-
nistério caberia avaliar o cum-
primento do contrato e transfe-
rir as verbas para as despesas
correntes e investimento", ante-
cipa o autarca.

"Não queremos politizar"

Quanto à gestão dos recursos
humanos, a questão mais com-
plexa a tratar, Humberto Mar-
ques esclarece que a ideia é man-
ter os professores nos quadros
do ME mas passar a ser respon-
sável pelos contratados. "Sem-

pre com regras transparentes.
Não queremos politizar a esco-

la", garante. Os planos também

passam por flexibilizar a organi-



zação dos horários — quem des-
se mais aulas ganharia mais.

Só que há ainda muito a defi-
nir em relação às novas "escolas

municipais". Por agora, o gabi-
nete de Nuno Crato apenas con-
firma que "no âmbito do Progra-
ma Aproximar (descentraliza-
ção das políticas públicas), o

MEC, em colaboração com o mi-
nistro do Desenvolvimento Re-

gional está a estudar a hipótese
de implementar projetos de au-
tonomia educativa municipal,
que promovam a liberdade de es-

colha e a concorrência entre pro-
jetos educativos".

Num país de tradição adminis-
trativa centralizadora, a transfe-
rência de competências na Edu-

cação tem-se feito de forma len-
ta e nem sempre bem-sucedida,
apesar de o princípio até estar

consagrado na Constituição e
na Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo, lembra João Barroso, in-

vestigador do Instituto de Edu-
cação da Universidade de Lis-
boa. "O processo tem sido olha-
do com desconfiança pelo poder
central e pelo poder local. Por
vezes transferem-se competên-
cias sem os meios necessários.

Noutras, não passa de uma estra-

tégia para deslocar os proble-
mas, mantendo-se o controlo es-

tratégico", explica. À descon-

fiança entre as partes, junta-se a
oposição dos sindicatos a uma
municipalização que implique

transformar o atual concurso na-
cional de colocação de professo-
res em processo de seleção lo-
cal, acrescenta o investigador.

Mesmo os contratos de autono-
mia celebrados com algumas de-
zenas de escolas expressam essa

"desconfiança permanente", na
medida em que o que se transfe-
re são matérias "insignifican-
tes". Para o investigador, não há
nenhum problema no princípio
da descentralização e o mais im-
portante é a operacionalização:
"O processo deve ser progressi-
vo e só se for solicitado pelas au-
tarquias ou escolas".
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