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"Pode criar- se um
berbicacho às autarquias"
João Pinhal estudou a delegação de competências do Estado central para as
autarquias desde a Revolução dos Cravos. Defende a descentralização mas
considera que o actual Governo está a dar um passo maior do que as pernas.
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A descentralização das

funções do Estado

para o poder local
conta já com mais de

30 anos de história. Com avanços e

retrocessos, iniciou-se em 1984 com
a passagem do pré-escolar e do I.°
ciclo do ensino básico para as autar-

quias. Mas da lei à prática decorre-

ram vários anos: "É aregulamenta-
ção e a afectação de verbas que atra-

sa a assunção destas competências,

carasecomplexas,pelas autarquias
locais, sendo conhecidos os confli-
tos e as queixas dos municípios con-

tra o Estado, devido aos problemas
da regulamentação, à exiguidade
das verbas transferidas ou a diver-

sas dificuldades colocadas à acção
autónoma dos municípios", explica

João Pinhal que tem estudado os

processos de descentralização de

competências para as autarquias
desde o 25 de Abril.

Com a extensão da escolarida-

de obrigatória para nove anos, a

questão agravou-se. Segundo o in-

vestigador, "os municípios tinham
uma responsabilidade acrescida

com as escolas dos 2.° e 3.° ciclos".

Competências que só se efectiva-
ram mais tarde em 1999, quando o



Governo de Guterres criou nova le-

gislação sobre as autarquias locais,

confirmando a responsabilidade
municipal pela construção, manu-

tenção, conservação e equipamen-
to das escolas de todo o ensino bá-

sico, mas a regulamentação e o fi-
nanciamento só apareceram em
2008, j á com José Sócrates no po-
der. Este é o regime que se encon-
tra actualmente em vigor.

Até que em 2015, o Governo

PSD/CDS decide lançar uma ex-

periência-piloto de delegação de

competências para as autarquias
através de contractos interadmi-
nistrativos entre o Estado e as câ-

maras. Aderiram a este programa,
designado de "Aproximar Educa-

ção", 14 municípios que a troco de

um reforço do financiamento esta-

tal comprometeram-se a gerir os

edifícios e os auxiliares de educa-

ção de todas as escolas do conce-

lho, incluindo as secundárias, até

2019. Sobre este programa, Pinhal
é taxativo: "Não concordo com a

possibilidade de serem fixadas

competências aos municípios por
via contratual. Entendo que as atri-

buições e competências munici-

pais devem ser fixadas por lei e que,
como diz a Carta Europeiada Au-
tonomia Local, devem ser plenas e
exclusivas. A delegação de compe-
tências deixa o delegado na depen-
dência do delegante, mesmo que
haja um contrato entre eles, e essa

não me parece ser a melhor manei-

ra de se defender a autonomia das

autarquias locais, que é um princí-
pio constitucional".

Muito do que foi legislado ain-
da está por concretizar, por isso

João Pinhal considera "exagera-
do" aquilo que o actual Governo

pretende fazer que, na prática, é

alargar a responsabilidade muni-

cipal às escolas secundárias e ao

seu pessoal não docente, funções

que na maior parte dos casos e ex-

ceptuando alguns concelhos que
aderiram ao Aproximar Educação
ainda se mantêm na esfera da Ad-

ministração Central.
"É um passo prematuro por-

que não estão consolidadas as

transferências de verbas e compe-
tências das leis anteriores". Por

isso, João Pinhal não vê motivo

"para pegar num regime jurídico
novo que passe mais competências

para os municípios porque mais di-

ficuldades se lhes vão acrescentar".

O investigador adianta ainda:

"com muitas destas competências
instrumentais ligadas ao sistema

escolar estrito, os municípios ficam

sem capacidade para desenvolver

as competências políticas na área

da educação. Podeficarprejudica-
do um projecto educativo local que
envolva todas as dimensões da

vida". E remata: "o que se pode é

criar um berbicacho às autarquias
locais. O sistema educativo não se

pode tratar aos repelões nem com
medidas bruscas". ¦

CRONOLOGIA

Quem gere
as escolas

A descentralização da educação

arrancou em 1984 e foi lentamen-

te evoluindo até aos dias de hoje,
altura em que o Goveno da "gerin-

gonça" se prepara para delegar
mais competências às câmaras.

1984-1999
PRÉ-ESCOLAR E l.° CICLO
0 Governo de Mário Soares arran-

ca com o processo de descentrali-

zação através do Decreto-Lei n.°

77/84, de 8 de Março. A Adminis-

tração Central começa a transferir

para as autarquias a gestão do Pré-

escolar e do Primeiro Ciclo do En-

sino Básico. Descentralização que
só seria regulamentada anos mais

tarde em 1999 já com António Gu-

terres como primeiro-ministro.

2003
2.0 E 3.0 CICLOS
A gestão camarária das escolas e

do pessoal não docente é alarga-
da ao segundo e terceiro ciclos do

Ensino Básico, de forma gradual,
com uma repartição dos custos

entre autarquias e o Poder cen-

tral.

2008
PESSOAL NÃO DOCENTE
É durante o primeiro Executivo de

José Sócrates que é publicado De-

creto-Lei n.o 144/2008 de 28 de Ju-

lho que confirma a responsabilida-

de municipal pela construção, ma-

nutenção, conservação e equipa-

mento das escolas de todo o ensino

básico e do pessoal não docente. Es-

tas novas competências são opcio-

nais e negociadas caso a caso com

cada autarquia.

2015
APROXIMAR EDUCAÇÃO
A gestão dos edifícios e do pessoal

não docente é alargada em certos

casos ao ensino secundário, mas



só nos 14 concelhos que aderiram

ao programa "Aproximar Educa-

ção" lançado pelo Governo de Pas-

sos Coelho: Águeda, Amadora, Ba-

talha, Cascais, Crato, Matosinhos,

Mealhada, Óbidos, Oeiras, Olivei-

ra de Azeméis, Oliveira do Bairro,

Sousel, Vila Nova de Famalicão e

Vila de Rei.


