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DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
 

Processo em curso 

 
O Poder Local Democrático, com a autonomia que a Constituição da República lhe atribui, tem concedido à 

Educação e ao Ensino um estatuto prioritário na sua intervenção, com vista à concretização deste direito 

fundamental de todos os cidadãos. 

 

A transferência de competências na área da educação tornou-se efectiva a 1 de Abril do corrente ano (5 

meses), e chamar descentralização ao processo imposto e em curso – não se alterando as atuais 

circunstâncias - é continuar ignorando que o mesmo se trata de um processo de transferência de 

encargos que faz do Município um tarefeiro, e que pretende desresponsabilizar o governo de funções e 

responsabilidades, em competências que deveriam ser de caracter universal e cujo subfinanciamento se 

perpetua. 

 

O Município de Silves assumiu as responsabilidades, por via impositiva, e tem mantido o trabalho próximo 

com as escolas, as suas direcções, trabalhadores, professores e associações de pais, garantindo que tudo 

continua a funcionar com normalidade, mas não deixando de denunciar e lutar pela correcção de um 

processo que começou mal, para que se introduzam as alterações que vão ao encontro das nossas 

reivindicações. 

 

Reivindicações, que os Municípios CDU vêm reiterando ao longo deste processo, cuja última missiva 

chegou em Julho à ANMP e que aguardamos possam ser concretizadas com a saída das respectivas Portarias 

e alterações, que de acordo com a Lei deveriam ter sido publicadas em 2020, e que se garanta que estas 

ultrapassam o subfinanciamento crónico não só da Educação, mas também dos outros sectores. 

 

A experiência do Município de Silves, nesta matéria decorrente da gestão do Contrato de Execução 

estabelecido com o Ministério da Educação, em 2009, confirmou a inadequação de meios e incoerências 

legislativas que colocam enormes constrangimentos na gestão e nas respostas adequadas às necessidades 

das escolas, impondo aos municípios o eterno encontrar de soluções adicionais e suporte dos encargos 

à sua exclusiva responsabilidade. 
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Hoje, o número de pessoal não docente afeto às escolas do concelho, e apesar das duas alterações 

realizadas à Portaria, continua a não dar a resposta necessária, registando-se constrangimentos vários que 

não são considerados no cálculo de atribuição dos trabalhadores.  

 

Aguardamos as alterações necessárias à portaria 272-A/2017 na sua redacção actual, para que possamos 

alcançar o número adequado de pessoal não docente por Agrupamento, contemplando: 

 

 Critério para o cálculo do rácio de trabalhadores afecto às cozinhas e que são excluídos,  

 A revisão da tipologia dos edifícios, que tal como é do vosso conhecimento com o aumento do 

número de turmas e a não ampliação das escolas, levou a que edifícios de diferentes funcionalidades 

(ex.: balneários de apoio à actividade física) tivessem sido transformados em salas de aulas; 

 A consideração do horário de funcionamento dos estabelecimentos, que em muitas situações 

funcionam das 7.00 h da manhã até às 18.30h, ultrapassando em muito o número de horas de 

trabalho normal dos funcionários. 

 

Relembrando a realidade do parque escolar do 2.º e 3.º ciclos com um edificado de idade igual ou superior 

a 40 anos, com equipamentos envelhecidos e desadequados às aprendizagens, cozinhas, instalações 

eléctricas, rede de água e saneamento obsoletas, recintos envolventes e campos de jogos degradados, 

coberturas deterioradas, e acessibilidades inadequadas, que a rectificação contemple também – até às obras 

de requalificação das escolas - a valoração por m2, que é muito inferior à considerada nos edificados da área 

da saúde, para as intervenções de manutenção e conservação, sendo que em ambos os casos, estamos a lidar 

com edifícios públicos. 

 

Na saúde  - edifícios com mais de 10 e menos de 19 anos (14,00 euros/m2). 

Na educação – edifícios com mais de 10 anos (6,00 euros/m2) 

 

Cabe ainda, neste capitulo uma referência à transferência de titularidade dos edifícios para os 

Municípios, edifícios que ao longo de décadas, foram alvo de um fastidioso desinvestimento que conduziu a 

estados de conservação e funcionamento das escolas, de grande debilidade e de todo inaceitáveis. 
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Onde se continua a impor a identificação dos contratos necessários ao seu regular funcionamento, tais como: 

seguros, planos de emergência, incêndios e evacuação, higiene e segurança, climatização. 

 

Propomos que somente após a requalificação do edificado se faça a sua transferência, com a 

respectiva assinatura do auto. 

 

Dos constrangimentos /impactos deste processo de descentralização na Educação, salientamos: 

 

- os procedimentos e as despesas de funcionamento dos Agrupamentos que são agora assumidas pelo 

Município e dependentes de contratação externa.  

 

- a densidade e complexidade dos procedimentos das escolas, com implicações ao nível dos recursos 

humanos e da organização administrativa e jurídica, dada a tipologia e duração dos contratos em vigor 

(comunicações, electricidade, gás e combustíveis, água, materiais de limpeza e higiene e outros, sistemas de 

vigilância, sistemas de ar condicionado, leite escolar, transportes especiais) e as diversas formas de 

funcionamento dos Agrupamentos. 

 

 Nesta matéria, justificam-se alterações significativas nas Portarias a publicar. 

 

Chamo a atenção, por exemplo, para a gestão dos refeitórios escolares que se encontra sob administração 

directa no Município. 

 

O aumento de escala nesta área de intervenção provocará uma complexificação de procedimentos na 

aquisição de produtos alimentares, com forte impacto na economia local.  

 

Em função dos valores envolvidos, os fornecimentos que eram resolvidos a nível local, deixarão de o ser, 

prejudicando a agilidade dos processos e a própria economia local. 

O início do ano lectivo arrancou ontem no nosso concelho, e por parte do Município de Silves reiteramos a 

nossa determinação na defesa da autonomia dos Municípios e das populações que representamos. 
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Envidaremos todos os esforços para que o Governo reforce o investimento na Escola Pública, publicando as 

Portarias em falta, e alocando as correspondentes verbas no Orçamento de Estado, por forma a dar resposta 

faseada e calendarizada às necessidades emergentes do parque escolar, defendendo a Escola Pública e a 

universalidade da Educação.  

 

Silves, 17 setembro 2022 

Rosa Palma 

Presidente da CM de Silves  


