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Capítulo II – Enquadramento legal de suporte para a actuação dos 

Municípios no que à Educação diz respeito 

 

2.1 Dos primórdios à primeira eleição municipal 

  

Consideramos ser oportuno fazer uma breve retrospectiva sobre os 

diferentes conceitos de Município ao longo da História de Portugal. Desde a 

época medieval, passando pelo período do liberalismo constitucional, da 

Primeira República até ao Estado Novo e aos tempos modernos, concluímos 

através de uma pesquisa bibliográfica que o poder e as competências das 

autarquias locais foram ganhando forma e notoriedade.  

Assim, na época medieval, a concentração de poderes do sistema 

monárquico fazia com que as competências dos Municípios fossem 

praticamente nulas. Este facto verificou-se sobretudo na segunda metade do 

século XIII, na chamada época do absolutismo real, até ao século XIX. 

Herculano ataca as medidas centralizadoras do poder central já em 1858, 

defendendo a descentralização como princípio de excelência do renascimento 

da vida pública, ao contrário da ideia vigente que os “Municípios eram 

associações de homens de trabalho contra os poderosos” (Ibidem, p.166).  

A partir de 1820, a monarquia constitucional criou um novo e inovador 

modelo autárquico, inspirado na prática francesa. Foi, precisamente, essa 

matriz que vigorou até ao 25 de Abril de 1974, considerando alguns autores 

que provêm daí os alicerces para o Estado moderno. 

A centralização “imposta” pelo liberalismo teve uma excepção, ao 

reconhecer aos municípios o monopólio da representação dos interesses locais 

(SERRA, 1996, p.270). A reforma de Rodrigues Sampaio de 1878, alargou as 

atribuições dos municípios, designadamente no domínio da instrução primária, 

embora em 1896 o Código Administrativo reponha o funcionamento 

centralizado da administração local. 

No liberalismo constitucional era o Estado que nomeava os autarcas, 

como agentes representantes do poder central, ao contrario da actualidade, já 

que os autarcas são eleitos directa e universalmente pela população, 

(OLIVEIRA, 1996, p. 195). 
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A instauração do Liberalismo no país em 1820 inspira a criação de um 

novo sistema de ensino público, compatível com os ideais transformadores do 

projecto burguês então ambicionado. A Carta Constitucional de 1826 aponta 

programaticamente para o princípio da gratuitidade do ensino a todos os 

cidadãos (SERRÃO, 1981), mas só em 1835, com a Reforma de Passos 

Manuel, a obrigatoriedade escolar do ensino primário e claramente instituída 

(NÓVOA, 1987).  Portugal é, aliás, um dos primeiros países ocidentais a 

decretá-la. A maioria dos restantes países só a faz em finais do século XIX, ou 

mesmo nos inícios do século XX, casos da França, Irlanda, Holanda, 

Luxemburgo ou Bélgica (CANDEIAS, 2001). O ensino para todos é um 

desígnio nacional. Para tal, o Estado faz apelos, nomeadamente este em 1836 

(cit por CARVALHO, 1986, p. 562): 

“Todos os pais de família têm rigorosa obrigação de facilitar a seus filhos a instrução 

nas escolas primárias. As municipalidades, os párocos, os próprios professores 

empregarão todos os meios prudentes de persuadir ao cumprimento desta obrigação 

os que nela forem descuidados”.  

Foram criadas as escolas do sexo feminino em todas as capitais de 

distrito, contribuindo para que o número de escolas públicas triplicasse na 

segunda metade do século XIX (NÓVOA, 1987, p. 349). Contudo, as taxas de 

alfabetização não seguiram a mesma tendência de crescimento. A ida à escola 

continua a ser uma prática urbana. (ALMEIDA, 2006, p. 56).  

Foi o regime republicano de 1910 que trouxe consigo as mais 

significativas reformas para a administração autárquica, nomeadamente a 

Reforma do Ensino Infantil, Primário e Normal (FERNANDES, 1999). Contudo, 

a República manteve a presença dos magistrados administrativos de sua 

confiança e continuou a limitar assentuadamente o poder político e financeiro 

dos Municípios.  

Segundo OLIVEIRA (1996, p. 259), a justificação desta contínua 

limitação de poderes deve-se ao facto do republicanismo se encontrar dividido 

entre o ideário republicano da descentralização construído durante o período 

do liberalismo constitucional, e o centralismo ideário dos jacobinos, impondo a 

supremacia da administração central.   

A implantação do Estado Novo em 28 de Maio de 1926 veio alterar a 

situação politica do país. Foi originada, sobretudo, contra a instabilidade 
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instaurada pelo parlamentarismo republicano. Num ambiente de ditadura militar 

de 1926 a 1930, Oliveira Salazar encontrou as condições ideais para consolidar 

uma ruptura política com a ditadura militar, com a própria República 

democrática e parlamentar. 

Como a estrutura jurídico-política do Estado residia na supremacia do 

Governo e do presidente do Conselho de Ministros sobre todos os órgãos de 

soberania, as autarquias viam-se confrontadas novamente com o centralismo 

dominante de Lisboa (Idem, p. 291). O próprio Ministro das Finanças de então, 

Oliveira Salazar, colocou como condição para aceitar a pasta das Finanças, em 

1928, que todas as despesas realizadas no âmbito do Orçamento do Estado 

teriam de ter aprovação formal do Ministro, ou seja, do próprio líder e fundador 

do regime. Este Ministro das Finanças dotado de um poder praticamente 

ilimitado nunca iria aceitar que as autarquias locais tivessem alguma 

autonomia. É neste contexto político que é decretado o Código Administrativo 

em 1940 que consagra a definição de autarquia local e respectivas funções. 

Aliás, isto vem reforçar o que já tinha sido definido na Constituição de 1933. 

Estes diplomas definem que as autarquias são simples instrumentos ao serviço 

do Estado central, sem autonomia e sem recursos financeiros próprios. 

A Constituição Portuguesa, no n.º 1 do artigo 6.º, compara os Municípios 

aos indivíduos, às famílias ou outras pessoas colectivas, públicas ou privadas, 

não lhes conferindo qualquer atribuição relevante no âmbito autónomo e 

reforça essa ausência de autonomia no artigo 127º quando define que: 

“A vida da administração das autarquias locais está sujeita à inspecção de agentes do 

Governo, podendo as deliberações dos respectivos corpos administrativos depender da 

autorização ou exigir a aprovação de outros organismos ou autoridades e ser 

submetidas a referendum”. 

O Código Administrativo de 1940 acentua e dependência das autarquias 

relativamente ao Estado Central quando no n.º 1 do artigo 36.º, consagra que 

tanto o presidente como o vice-presidente são da confiança do Governo e não 

das populações: “A Câmara Municipal é o corpo administrativo do concelho e 

compõe-se de um presidente e de um vice-presidente, nomeados pelo Governo 

e de vereadores eleitos quadrienalmente pelo conselho municipal”. 

Conclui-se que as Câmaras Municipais dependiam da centralidade do 

Estado Novo, no domínio político (nomeação do presidente e vice-presidente 
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pelo Governo e a possibilidade de dissolução apoiada na acção interventora e 

inspectiva dos Ministérios das Finanças e do Interior) e no domínio financeiro, 

com a obrigatoriedade de aprovação pela administração central de 

determinadas deliberações municipais (OLIVEIRA, 1996, p. 310). 

 

 

2.2 Da primeira eleição municipal à primeira Lei de Bases da 

Educação 

 

O período que decorre entre a revolução de 25 de Abril de 1974 e o dia 

2 de Abril de 1976, no momento em que foi votada na Assembleia da República 

a primeira Constituição Democrática, é um período marcante na vida 

portuguesa, em geral, e na autárquica em particular. Até à tomada de posse do 

primeiro Governo provisório, a 15 de Maio de 1974, foram diversas as 

manifestações populares, sedentas de expressar a opinião e com vontade de 

ocuparem os lugares entretanto disponíveis nas Câmaras Municipais e Juntas 

de Freguesia. Estas manifestações tomaram de assalto as autarquias, 

anulando toda a máquina administrativa local corporativa e afastando o pessoal 

dirigente ligado à ditadura. Surgiram as Comissões Administrativas que vieram 

a assumir o poder, nomeadamente após a realização de plenários de cidadãos. 

Mais tarde aquelas comissões foram empossadas formalmente pelos 

governadores civis (OLIVEIRA, 1996, p. 350). 

Um dos primeiros diplomas legais do Pós 25 de Abril, é o Despacho n.º 

40/75, considerado como o normativo enquadrador da gestão democrática do 

ensino primário, referindo ainda de forma ténue que “embora não expresso 

com carácter obrigatório, cumpre incentivar a participação dos pais, autarquias, 

comissões de moradores e de aldeias”. 

Pouco a pouco, vai-se percebendo que as populações precisam que os 

seus problemas sejam resolvidos localmente. Problemas como a falta de 

habitação, resultado também da chegada de muitos “retornados” das ex-

colónias, e a ausência de saneamento básico, conduzem à necessidade dos 

Municípios serem reforçados com um maior número de competências para 

uma maior capacidade de resolução estratégica. A Constituição de 1976 já 

encara os Municípios como um garante para o desenvolvimento local, 
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assumindo a descentralização e a autonomia das autarquias, tal como vem 

expresso no n.º 1 do artigo 235.º: “A organização democrática do Estado 

compreende a existência de autarquias locais”.  

As autarquias locais neste enquadramento legal adquirem estatuto de 

“pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respectivas”. 

A descentralização e a autonomia de poderes estão bem expressas no 

n.º 1 do artigo 6.º: “O Estado é unitário e respeita na sua organização e 

funcionamento o regime autonómico insular e os princípios de subsidiariedade, 

da autonomia das autarquias locais da descentralização democrática”. 

Se no Estado Novo, o poder financeiro das autarquias era nulo, com a 

Constituição de 1976 há uma definição clara de autonomia, também neste 

domínio. No seu artigo 238º, a Constituição concede aos Municípios a 

capacidade para possuir um património, finanças e receitas próprias, e dispor 

de poderes tributários nos casos e nos termos previstos na lei. 

O Poder Local ganha, então, forma com a eleição dos órgãos 

administrativos por sufrágio universal, na atribuição de novas competências, na 

retracção das tutelas, que passaram a ser substituídas por um controlo 

jurisdicional; na ausência de interferência dos governadores civis, que 

continuam como representantes do governo nos distritos. 

O poder autárquico começa a emancipar-se no final da década de 70, 

altura em que foram publicados importantes de decisivos instrumentos 

legislativos. É o caso da Lei Eleitoral, Lei n.º 701-B/76, da Lei de Atribuições 

das Autarquias e Competências dos respectivos Órgãos, Lei n.º 79/77, e a 

primeira Lei das Finanças Locais, Lei n.º 1/79, que consagram em definitivo o 

Poder Autárquico democrático, e com capacidade gestionária. Abre-se assim 

caminho para a descentralização de poderes e para a autonomia do poder 

local. A Lei das Finanças Locais conferiu aos municípios e às freguesias a 

posse de património e finanças próprias e outorga a gestão aos respectivos 

órgãos, agora já eleitos democraticamente. O normativo é explícito ao afirmar 

que a gestão é exercida dentro dos limites que a lei lhe confere e deve 

salvaguardar a democraticidade e a autonomia do poder local (n.º
s
 1 e 2 do 

artigo 1.º). A importância do regime da autonomia financeira, vem permitir às 

autarquias elaborar, aprovar e alterar planos de actividades e orçamentos, 
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dispor de receitas próprias e receber as receitas que por lei lhes forem 

destinadas e, ainda, gerir o seu próprio património (n.º 3, art. 1.º). 

A partir deste decisivo momento, as autarquias deixam de ser vistas 

como mera extensão do Estado, substituindo-a por uma perspectiva mais 

universal e abrangente (FERNANDES, 1999, p.172). 

O Decreto-Lei n.º 238/79, de 31 de Dezembro, que institui o 

cumprimento da escolaridade obrigatória de 6 anos, no n.º1, do artigo 14.º, fixa 

que as autarquias locais poderão anualmente, com a colaboração das 

estruturas próprias do Ministério da Educação, proceder ao recenseamento das 

crianças em idade escolar, quando não matriculados nos ensinos público, 

particular ou cooperativo. Desta forma, já se anunciava a necessidade da 

articulação entre os actores locais, no sentido de evitar o abandono escolar. 

As competências dos municípios no domínio da Educação foram 

também crescendo à medida que o Estado começou a perceber a capacidade 

autonómica e descentralizada das autarquias locais. 

Na década de 80, a adesão de Portugal à então CEE – Comunidade 

Económica Europeia – aproximou-nos de modelos mais descentralizadores. A 

troca de experiências transnacionais, através da assinatura da Carta Europeia 

da Autonomia Local, e da representação municipal no Comité Europeu das 

Regiões, abriu novas perspectivas neste campo. A partir dos anos de 1980 

assiste-se, portanto, a uma nova vaga de reformas, mas desta vez pondo em 

ênfase no próprio estabelecimento de ensino e nos mecanismos de gestão 

local da escola, fazendo apelo à abertura da escola à comunidade, à 

adaptação da escola aos contextos locais, à elaboração de projectos 

educativos pelas próprias escolas. É neste período que se difunde a ideia de 

que à escola, enquanto estabelecimento local de ensino, cabe um papel central 

em termos da mudança educativa, e de que ao Estado cabe um papel 

regulador no quadro de politicas de “territorialização” (Charlot cit por 

FERREIRA, 2005, p. 451). Mas, como o que está em causa não é tanto uma 

crise da escola, mas sobretudo uma crise de legitimidade do Estado trata-se, 

em grande medida, do surgimento de “estados locais de emergência” 

(Robertson e Dale cit por FERREIRA, 2005, p. 451), tendo em vista a gestão 

de problemas de legitimação e controlo em educação.  
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Foi de igual modo uma década frutífera em aprovação legislativa, e 

sobre a qual nos vamos debruçar com um pouco mais de atenção. 

Em 1983 é aprovada a Lei n.º 42/83 de 31 de Dezembro – Orçamento 

de Estado para 1984. No seu artigo 47.º, definem-se novas competências 

municipais no capítulo educativo, nomeadamente em matéria de gestão dos 

equipamentos da educação pré-escolar, do ensino primário e do ciclo 

preparatório TV (“Telescola”) e também a coordenação do processamento de 

vencimentos do pessoal auxiliar de apoio afecto a estes níveis de ensino. 

Contudo, não há bela sem senão e no tocante aos vencimentos do pessoal 

auxiliar só em 1998 é que os Municípios passam efectivamente a ser 

responsabilizados pelo pessoal não-docente a partir desse ano contratado para 

os jardins-de-infância da rede pública. Os outros níveis de ensino estão ainda 

hoje de fora da tutela municipal, não obstante esta Lei de 1983. Essa 

responsabilidade foi conseguida graças a um protocolo tripartido assinado 

entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Ministério da 

Educação e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social, renovado 

anualmente. Sobre este documento falaremos mais à frente. 

A Lei 42/83 de 31 de Dezembro, a que nos reportamos, define de igual 

modo competências das autarquias em matéria de acção social escolar para os 

níveis já anteriormente referidos, bem como no que diz respeito aos transportes 

escolares, com aplicação a partir do ano lectivo de 1984/85. As verbas 

correspondentes ao exercício das novas competências e que se encontrassem 

inscritas no orçamento do Ministério da Educação, seriam transferidas para os 

municípios, o que nem sempre sucedeu. Aliás, a própria Lei indica que o 

exercício das novas competências seria objecto de regulamentação própria 

através de diploma conjunto dos Ministério das Finanças e do Plano, da 

Administração Interna e da Educação, o que efectivamente não chegou a ser 

concretizado na totalidade.  

A construção de centros de educação pré-escolar, e outros, passam a 

ser competência municipal, de acordo com o Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de 

Março, o qual estabelece o regime da delimitação e da coordenação das 

actuações da administração central e local em matéria de investimentos 

públicos. Na alínea e) do artigo 8.º, as autarquias passam a ser responsáveis 

pela construção dos “centros de educação pré-escolar”, as “escolas dos níveis 
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de ensino que constituem o ensino básico”, “residências e centros de 

alojamento para estudantes”, “transportes escolares” e “actividades 

complementares da acção educativa na educação pré-escolar e no ensino 

básico, designadamente nos domínios da acção social escolar e da ocupação 

dos tempos livres” e ainda “equipamentos para a educação de base de 

adultos”. Contudo, a necessária regulamentação prevista no mesmo diploma 

legal, concretizando as competências, o apoio técnico do Estado e o 

financiamento, nunca chegou a verificar-se.  

O Decreto-Lei n.º 98/84, de 29 de Março, revisão da Lei n.º 1/79, de 2 de 

Janeiro (lei das finanças locais), afirma no seu preâmbulo que se deve destacar 

como filosofia subjacente ao sistema financeiro das autarquias “a preocupação 

de que estas possam gerar um máximo de receitas próprias”. As receitas 

referidas no articulado do diploma dizem respeito ao aumento do número de 

impostos locais, aumento das taxas e recurso ao crédito bancário. 

O Decreto-Lei n.º100/84, de 29 Março, revisão da Lei n.º 79/77, de 25 de 

Outubro, reforça algumas competências dos órgãos autárquicos. Logo no n.º 1, 

do artigo 1.º, refere que “a organização democrática do Estado compreende a 

existência de autarquias locais.” O artigo n.º 2 mantém as atribuições em 

matéria de educação e ensino, talvez de uma forma mais organizada. Passou 

este Decreto-Lei a ser a legislação de referência para as autarquias. 

O Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, regulamenta a 

responsabilização da Administração Local pelo processo de organização, 

funcionamento e financiamento dos transportes escolares, a partir do ano 

lectivo de 1984-85, de acordo com o já previsto na Lei n.º 42/83, de 31 de 

Dezembro e no Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março. Esta legislação encontra-

se ainda em vigor 20 anos depois, não obstante as muitas críticas das 

autarquias, escolas e associações de pais por considerá-la obsoleta. O mesmo 

diploma cria o Conselho Consultivo de Transportes Escolares, onde participam 

as autarquias, as escolas, as estruturas desconcentradas do Ministério da 

Educação e as empresas concessionárias de serviço público. Este Conselho foi 

em 2003 extinto, graças à criação dos Conselhos Municipais de Educação.  

O Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Setembro, ainda hoje em vigor, 

visa dar cumprimento ao artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 77/84, regulamentando 

o modo e a forma como os municípios iriam exercer a transferência das 



   87

competências em matéria de acção social escolar. Esta transferência incide no 

domínio dos refeitórios, do alojamento em agregado familiar e auxílios 

económicos destinados às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 

ensino primário e do ciclo preparatório TV, oficial, particular e cooperativo com 

contrato de associação e paralelismo pedagógico (artigo 1.º). É criado em cada 

Município o Conselho Consultivo da Acção Social Escolar (artigo 2.º), de que 

faziam parte representantes da autarquia, das delegações escolares e dos 

docentes. Estes Conselhos foram, nalguns locais, muito importantes para a 

detecção e apoio a situações de exclusão social, na criação dos primeiros 

refeitórios das escolas primárias e pré-escolar. 

As Câmaras Municipais passaram, assim, a ter que assumir 

competências no tocante a: deliberar sobre a criação, manutenção e 

administração dos refeitórios escolares; deliberar sobre a atribuição da 

responsabilidade da gestão dos refeitórios, aos órgãos directivos dos 

respectivos estabelecimentos de ensino; aprovar a atribuição de auxílios 

económicos onde estão incluídos: subsídios para livros e material escolar, 

incluindo neste o equipamento para educação física e subsídio para 

equipamentos contra a chuva e o frio (artigos 14.º e 17.º). No que diz respeito 

aos refeitórios, a tensão entre o Governo e as autarquias logo começaram e 

não mais terminaram. Os Municípios entendem que não lhes foi transferido 

“nada”, porque ao nível da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico 

não existiam, praticamente, refeitórios. No que diz respeito a verbas, 

propriamente ditas, os autarcas consideram que as verbas afectas no 

Orçamento do Estado diziam respeito apenas às refeições, não contemplando 

verbas para a construção de cantinas nem para o respectivo pessoal de apoio. 

 

2.3 Da primeira Lei de Bases da Educação à actualidade 

 

Num estudo sobre as politicas educativas em Portugal no período de 

governação social-democrata, compreendido entre 1985 e 1995, Almerindo 

Afonso (cit por FERREIRA, 2005, p. 437) afirma que apesar de se encontrarem 

vectores do gerencialismo neoliberal ao nível mais geral da definição das 

políticas públicas, eles não se traduziram de forma tão clara em termos de 

orientações concretas para a gestão das escolas. Considera, por isso, que não 
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é possível falar no caso do nosso país, de uma valorização mais do que 

retórica da ideologia do mercado no domínio da educação pública, tratando-se 

antes de um “neoliberalismo educacional mitigado”.  

 O documento mais estruturante em matéria de ensino foi publicado em 

1986, a chamada Lei de Bases do Sistema de Ensino (LBSE) – Lei n.º 6/86, de 

14 de Outubro. O Município começa a ser visto a uma luz diferente. 

(FERNANDES, 2004, p. 37). Este diploma estabelece o quadro geral do 

sistema educativo português, e vem reforçar o direito constitucional à educação 

como forma de permitir o desenvolvimento global da personalidade, o 

progresso social e a democratização da sociedade. Este diploma vem reunir 

uma série de legislação dispersa, alguma anterior ao 25 de Abril.  

A Lei de Bases reconhece um papel educativo ao Município em certas 

áreas ou modalidades do sistema educativo. É o caso da Educação Pré-

Escolar, da Formação Profissional, da Educação Especial, da ocupação de 

tempos livres e de outras modalidades de educação extra-escolar. Trata-se de 

novas áreas não suficientemente cobertas pelas escolas integradas no sistema 

educativo público sob a designação de outras modalidades de educação que o 

Estado não tinha capacidade de assegurar ou não considerava prioritário 

investir. Uma outra mudança legislativa importante foi o reconhecimento do 

Município como parceiro social na definição e gestão da politica educativa 

nacional e local. Nessa função, passou a participar através da Associação 

Nacional dos Municípios de Portugal (ANMP) com Conselho Nacional de 

Educação instituído em 1987 e no Conselho Consultivo das Escolas Básicas e 

Secundárias a partir de 1989 (Ibidem, p. 37). 

Sem pretendermos ser exaustivos na análise deste diploma, importa 

debruçarmo-nos apenas às referências aos Municípios. 

Assim, logo no n.º 5 do artigo 5.º, e no n.º 6 do artigo 18.º relativamente 

à educação pré-escolar e a ensino especial, determina-se que estas são 

constituídas por instituições próprias de iniciativa do poder central, regional ou 

local e de outras entidades, colectivas ou individuais designadamente 

associações de pais e moradores...”.  

No capítulo da formação profissional, é relevado o papel dos Municípios, 

ao assumir que as acções e cursos de formação podem funcionar 
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“estabelecendo protocolos com empresas e autarquias” (alínea g), n.º 6, artigo 

19.º).   

No artigo 23.º, nova competência municipal no que concerne à educação 

extra-curricular, mais conhecido como “Educação de Adultos”. O n.º 5 afirma 

que compete ao Estado promover a realização de actividades extra-escolares e 

apoiar as que neste domínio sejam de iniciativa das autarquias, associações 

culturais e recreativas, associações de pais, de estudantes, juvenis, sindicais 

de trabalhadores ou organizações cívicas. A maioria das estruturas concelhias 

de Educação de Adultos funciona em instalações cedidas pelas Câmaras 

Municipais. 

O n.º 2 do artigo 43.º, referente aos princípios gerais da administração 

do sistema educativo, define que as escolas devem ser dotadas de estruturas 

administrativas, de âmbito local, para assegurar a sua interligação com a 

comunidade mediante adequados graus de participação dos vários actores da 

comunidade educativa e das autarquias. 

Resta-nos dizer que, também no que diz respeito à LBSE, muitas 

expectativas foram goradas, tanto por incumprimento, tanto por falta de 

regulamentação específica. Aliás, no final do documento, no n.º 2 do artigo 

63.º, está expresso que legislação especial determinará as funções de 

administração e apoio educativo que cabem aos municípios, no âmbito do 

sistema educativo, o que não aconteceu em muitos casos.  

De seguida, uma tabela síntese da legislação mais relevante no tocante 

a atribuições municipais ao nível educativo.  
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Quadro n.º 7 – Legislação mais relevante de 1986 à actualidade 

Lei n.º 6/86, de 14 de Outubro Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Despacho n.º 8/SERE/89, de 8 de 

Fevereiro 

Regulamenta o Conselho Pedagógico e os seus 

órgãos de apoio. 

Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de Janeiro Cria as Escolas Profissionais.  

Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio Cria o Conselho de Escola. 

Lei n.º 23/97, de 2 de Julho Reforça as atribuições e competências das 

freguesias. 

Lei n.º 5/97, de 1 de Fevereiro Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar. 

Despacho Normativo n.º 27/97 de 2 de 

Junho 

Cria os primeiros Agrupamentos de Escolas.  

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho Define o ordenamento jurídico do 

desenvolvimento e expansão da rede nacional 

de educação pré-escolar. 

Resolução do Conselho de Ministros  

n.º 197/97, de 18 de Novembro 

Cria o Programa de Apoio à Implementação da 

Rede Social. 

Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio Cria os Agrupamentos de Escolas. 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro Estabelece um novo quadro de referência de 

atribuições e competências para as autarquias 

locais. 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro Mantém e reforça as competências próprias das 

freguesias no domínio educativo. 

Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 

de Agosto 

Define os princípios orientadores da constituição 

e organização dos Agrupamentos de Escolas. 

Despacho Normativo n.º 8/2002 – 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Regulamenta o Programa de Apoio à 

Implementação da Rede Social. 

Decreto-Lei 7/2003 de 15 de Janeiro Cria os Conselhos Municipais de Educação e as 

Cartas Educativas. 

Despacho n.º 22251/2005 (2.ª Série) Regulamenta o programa de generalização das 

refeições escolares no 1.º Ciclo do ensino 

básico. 

Despacho n.º 14753/2005 de 5 de Julho Regulamenta o programa de generalização do 

ensino de Inglês nos 3.º e 4.º anos do 1º ciclo do 

ensino básico. 

 

A representação da autarquia nos órgãos das Escolas surge em 1989. O 

Despacho n.º 8/SERE/89, de 8 de Fevereiro, reforça a autonomia da escola ao 

publicar o Regulamento do Conselho Pedagógico e dos seus órgãos de apoio, 

prevendo que no Conselho Consultivo esteja representada a autarquia. Muitas 
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escolas convidaram a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia a estarem 

presentes nesse órgão, contudo, como essa presença não tinha carácter 

obrigatório, essa não foi uma prática generalizada. A participação da autarquia 

tinha como objectivo fundamental colaborar na construção do projecto 

educativo de escola, apreciar o plano anual de actividades e colaborar na sua 

execução e, ainda, formular pareceres e dar sugestões que fossem solicitadas 

ou consideradas oportunas – competências do Conselho Pedagógico da 

Escola. 

As Escolas Profissionais são criadas graças ao Decreto-Lei n.º 26/89, de 

21 de Janeiro. As Câmaras Municipais podem ser promotoras dessas escolas, 

tal como prevê o n.º 1 do artigo 4.º, numa óptica destes estabelecimentos de 

ensino poderem dar resposta às necessidades de educação e formação da 

respectiva comunidade.  

Na década de 90, foi aprovado mais um conjunto de diplomas 

legislativos estruturantes.  

Em 1991 é publicado o então designado “novo modelo de gestão das 

escolas” a título experimental – o Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio – que 

define o regime de direcção, administração e gestão dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Surge, assim, uma 

nova forma de ligação ao poder autárquico ao criar o Conselho de Escola que 

deveria contar com a representação da Câmara Municipal (artigo 9.º), assim 

como das associações de pais, dos professores, do pessoal não docente, das 

associações culturais e sociais. Não obstante o legislador pretender valorizar o 

papel das autarquias no domínio educativo, na prática o representante do 

Município é considerado ao nível e com o mesmo grau de responsabilidade 

atribuído aos restantes representantes locais, estes, contudo, sem quaisquer 

responsabilidades políticas. 

Outro diploma de relevo é a Lei n.º 23/97, de 2 de Julho, que vem 

reforçar as atribuições e competências das freguesias. Até aí, as Juntas de 

Freguesia quase eram esquecidas pelo poder central, no que diz respeito a 

transferência de competências e apoio financeiro. Contudo, em muitas aldeias 

do país, a Junta de Freguesia é quem mais fácil e eficientemente consegue 

suprir as necessidades das populações. Também nos grandes centros 

urbanos, como Lisboa e Porto, foi a iniciativa das Juntas de Freguesia que 
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permitiu e pôr em funcionamento jardins-de-infância, cantinas e espaços para 

ocupação de tempos livres, muitas vezes funcionando graças à carolice e boa 

vontade dos autarcas das freguesias e de donativos das populações. Este 

diploma legal vem reforçar as atribuições das freguesias e confere-lhes, como 

competência própria, a atribuição do material de limpeza e de expediente das 

“escolas primárias e pré-primárias” (alínea e), artigo 4.º) e concretiza como 

delegação de competências dos municípios a conservação e reparação das 

escolas primárias e pré-primárias” (alínea g), n.º 4, artigo 6.º). 

Em 1997, é criada a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, 

de 1 de Fevereiro, concretizada através do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de 

Junho, que define o ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da 

rede nacional de educação pré-escolar). Continua a ser responsabilidade 

municipal a construção, aquisição, ampliação e remodelação das instalações 

existentes, no equipamento e apetrechamento e no funcionamento (artigo 19.º). 

O mesmo diploma prevê que as Câmaras Municipais possam beneficiar de 

comparticipação comunitária para a construção, remodelação e aquisição de 

equipamento, desde que o Jardim-de-Infância se encontre situado em zona 

carenciada (artigo 21.º). Contudo, agora a dificuldade residia no facto de haver 

disparidades de conceitos de “zona carenciada” por parte da administração 

local e central. A partir deste decreto-lei, foi celebrado um protocolo tripartido 

entre a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, o Ministério da 

Educação e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social, criando o 

“Programa de Apoio à Família”. Assim, as Câmaras Municipais passariam a 

contratar animadores/monitores que assegurassem o acompanhamento das 

crianças nos períodos extra-lectivos, nomeadamente no chamado 

“Acolhimento” antes das 9 horas da manhã, e no “Prolongamento” após as 

15.30 horas. Para além disso, assegura-se o período de almoço. Desta forma, 

responde-se às necessidades das famílias em ter onde ocupar os filhos após 

as 25 horas lectivas. Este protocolo ainda hoje é referido como sendo 

exemplar, considerando as mais-valias para cada comunidade e as respectivas 

comparticipações financeiras que representa para as autarquias que prestam 

este serviço. 

Contudo, o problema reside no facto de todos os anos, os Municípios 

estarem dependentes da renovação da assinatura do protocolo e da vontade 
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politica dos sucessivos governos, gerando instabilidade nas famílias e no 

pessoal auxiliar afecto. Muitas Câmaras não têm optado por abrir vagas para 

os seus quadros, contudo, a legislação do trabalho aplicada à Função Pública 

prevê que os contratos a termo certo possam ter uma duração limitada. Por 

outro lado, a coabitação no mesmo Jardim-de-infância de auxiliares das 

Câmaras e da Administração Central cria problemas de gestão de recursos 

humanos entre pessoal com hierarquias diferentes. O que as autarquias 

defendem é que este grau de ensino passe a ser efectivamente uma 

competência municipal, e não esteja dependente de um protocolo anual. 

Inclusivamente, defende-se a expansão desta medida para o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Depois do período experimental introduzido pelo Despacho Normativo 

n.º 27/97 de 2 de Junho, que criou os primeiros Agrupamentos de Escolas no 

país, o Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio veio institucionalizar o regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-

escolar ao ensino secundário, através da criação dos Agrupamentos de 

Escolas. De acordo com o enunciado no próprio diploma, este caracteriza-se 

por definir um quadro matricial comum para o universo das escolas, das quais 

se exceptua o ensino superior, o que faz pressupor uma lógica de articulação e 

de flexibilidade, de modo a permitir não só a adaptação a diferentes contextos 

em que as escolas se inserem, como a criação de mecanismos aptos a servir 

unidades de gestão viáveis, orgânica e pedagogicamente sustentáveis. 

As autarquias passariam a estar obrigatoriamente representadas na 

Assembleia de Escola, (n.º
s
 1 e 2, do artigo 8.º) órgão responsável pelas linhas 

orientadoras da direcção da escola. A própria criação dos Agrupamentos 

resulta de uma negociação tripartida entre a escola, a administração central e a 

administração municipal (artigo 47.º). 

Um dos mais importantes diplomas legais dos municípios é a Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, que vem estabelecer um novo quadro de 

referência de atribuições e competências para as autarquias locais e revoga o 

Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março e demais legislação que contrarie o que a 

presente Lei dispõe. Uma das novidades desta Lei é o conceito de 

contratualização, como forma de resolver a questão entre a administração 
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central e a local, relativamente às competências não universais (n.º 3, artigo 

6.º). 

Em termos metodológicos destacamos o conteúdo do n.º 3, do artigo 2.º, 

ao prever que a administração central e a administração local devem coordenar 

entre si a intervenção no exercício de competências próprias, designadamente 

através de formas de parceria, de modo a assegurar a unidade e evitar 

sobreposições de actuações. No n.º 2 do artigo 3.º, de destacar a referência 

expressa que as novas competências serão acompanhadas da respectiva 

comparticipação, não só em termos financeiros e patrimoniais, como também 

de meios humanos. Desta forma, o Governo evitou as críticas das autarquias, 

considerando as atribuições do passado sem a respectiva compensação 

orçamental e técnica.  

O mesmo diploma mantém as atribuições da Juntas de Freguesia no 

que à Educação diz respeito (alínea c) do n.º1, artigo 14.º).  

De assinalar que a transferência de poderes seria avaliada por uma 

comissão de acompanhamento, que até final do primeiro trimestre de 2001 

devia fazer a primeira avaliação formal do modo como estava a decorre a 

transferência (n.º 1, artigo 32.º). No mesmo articulado está prevista a 

composição da referida comissão, da qual fariam parte (n.º 3, artigo 32.º) um 

representante de cada uma das seguintes instituições: Ministério da tutela das 

autarquias, Ministério da tutela das competências a transferir, Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses e Associação Nacional das Freguesias. 

A mesma Lei mantém competências já definidas em diplomas anteriores, 

concretamente no que concerne ao planeamento e gestão dos equipamentos 

educativos, realizar investimentos na construção, apetrechamento e 

manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar e das escolas do 

ensino básico (n.º1, artigo 19.º); assegurar os transportes escolares, a gestão 

dos refeitórios, a comparticipação no apoio à acção social escolar, da 

educação pré-escolar ao ensino básico (n.º 3, artigo 19.º). Passa a ser 

competência do Município a elaboração da Carta Escolar, documento de 

planeamento educativo a integrar o Plano Director Municipal, bem como a 

criação dos Conselhos Locais de Educação, enquanto órgão consultivo do 

município. 
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Passa a ser competência municipal o apoio ao desenvolvimento de 

“actividades complementares de acção educativa” e às “actividades extra-

escolares”, sem contudo referir que tipo de apoio e qual o seu âmbito de 

aplicação. Esta omissão faz com que ainda hoje a maioria das escolas do 1.º 

Ciclo do país tenha um horário de funcionamento muito reduzido e incompatível 

com as necessidades, tanto das crianças no domínio pedagógico e lúdico, 

como das famílias que, trabalhando durante todo o dia, têm muitas vezes que 

recorrer a entidades privadas e estranhas à escola para a guarda da criança.  

O artigo 13.º da lei n.º 30-C/2000 de 29 de Dezembro e o artigo 12.º da 

Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro, pretendiam concretizar as mesmas. 

Tratou-se, contudo, de uma intervenção meramente formal que, em termos 

reais, nada acrescentou ao constante nos decretos-lei n.ºs 77/84, de 8 de 

Março, 299/84, de 5 de Setembro, 399-A/84, de 28 de Dezembro, e 115-A/98, 

de 4 de Maio. 

Outro diploma estruturante nasceu em 1999, a Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, o qual mantém e reforça as competências próprias das freguesias 

no domínio educativo – Nas alíneas l) e n), n.º 6 do artigo 34.º, reforça-se a 

ideia que as freguesias devem apoiar as actividades de natureza educativa. 

Por outro lado, na alínea c), n.º 4 do artigo 53.º, define-se que compete à 

Assembleia Municipal deliberar sobre a criação do Conselho Local de 

Educação, sob proposta da Câmara Municipal. No âmbito das competências 

das Câmaras Municipais, define-se que estas apoiam ou comparticipam a 

acção social escolar e as actividades complementares no âmbito de projectos 

educativos e mantém a competência na organização e gestão dos transportes 

escolares, e em matéria de acção social escolar o apoio na alimentação dos 

alunos dos 1.º Ciclo e Jardins-de-infância, alojamento e atribuição de auxílios 

económicos (alínea d), n.º 4, artigo 64.º). 

Também nestes diplomas fica claro que a ausência de regulamentação 

específica deixa muitas competências por cumprir, levando a que a educação e 

o ensino num determinado Município seja diferente do seu vizinho. Sem 

regulamentação, cada autarquia interpretava a Lei à sua maneira, variando 

tantas vezes conforme a vontade do respectivo Presidente da Câmara.  

Entrando no Século XXI, o primeiro diploma legal com relevância para o 

nosso estudo é o Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto. 
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Estabelece-se um conjunto de princípios orientadores da constituição e 

organização dos Agrupamentos de Escolas, nomeadamente a definição de um 

projecto educativo comum. Neste caso, de acordo com o artigo 4.º, é 

fundamental o parecer favorável da autarquia e os recursos disponíveis que 

viabilizem o agrupamento. 

O normativo prevê ainda que, em segundo lugar, pode caber às 

autarquias locais propor a constituição do agrupamento (artigo 5.º), devendo 

constar da proposta os recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis. 

De assinalar que pela primeira vez num diploma referido à gestão do sistema 

educativo, é citado o envolvimento da freguesia.  

O Despacho Normativo n.º 8/2002 visa regulamentar o Programa de 

Apoio à Implementação da Rede Social, criado a partir da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro. Trata-se de uma 

“medida activa de política social que impulsiona um trabalho de parceria 

alargada”, incidindo na planificação estratégica da intervenção social local, 

compreendendo actores sociais de diferentes naturezas e áreas de 

intervenção, nomeadamente entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, 

“tendo em vista uma maior eficácia na erradicação da pobreza e exclusão 

social e na promoção do desenvolvimento social”. O seu âmbito mais 

específico é o de sinalizar as situações mais graves de pobreza e de exclusão 

social existentes nas áreas territoriais abrangidas pelas estruturas da rede e 

apreciação de propostas de solução a partir dos recursos locais ou, caso não 

seja possível encontrar uma resposta adequada nesta sede, de 

encaminhamento para outras entidades e níveis de intervenção, numa lógica 

de subsidiariedade. Apesar desta ser a linha mestra da Rede Social, este 

normativo legal admite a possibilidade de se promover a articulação 

progressiva da intervenção social dos agentes locais, nomeadamente através 

da planificação de projectos integrados que deverão ser dinamizados por 

entidades parceiras, podendo, para o efeito, haver lugar à celebração de 

contratos-programa, conforme previsto na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 197/97, de 18 de Novembro. Trata-se, no nosso entender, de um importante 

instrumento de trabalho em rede, possibilitando que, varias entidades juntas, 

possam mais facilmente encontrar soluções para a exclusão social. O ponto 

negativo, na nossa opinião, é que esta Rede Social, por ser uma iniciativa do 
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Ministério da Segurança Social e do trabalho, acaba por não ter uma visão 

alargada da sociedade e dos problemas sociais, mas apenas os da esfera da 

segurança social. O trabalho em rede devia ter começado logo aquando da 

iniciativa legislativa: em vez de incluir apenas um Ministério, o Governo deveria 

ter abrangido muitos outros em rede.  

Mais recentemente, o Decreto-Lei 7/2003 de 15 de Janeiro extingue os 

Conselhos Locais de Educação e cria os Conselhos Municipais de Educação, 

presididos pelo respectivo Presidente da Câmara (artigo 4.º, alínea a) 

referindo-se no seu preâmbulo que pretende colmatar o vazio prático das Leis 

anteriores. Todavia, limita-se a criar um órgão consultivo e não deliberativo, o 

que para muitos, também não vem trazer nada de novo, não obstante se referir 

pela primeira vez a competência municipal em coordenar o sistema educativo 

(artigo 4.º, alínea a) e a apreciar os projectos educativos a desenvolver no 

concelho (artigo 4.º, alínea d)).  

Embora a elaboração dos Planos Directores Municipais seja obrigatória 

desde o início da década de 90 do século passado (PINHAL, 2004, p. 54), as 

Cartas Escolares (ou, depois da evolução do conceito, as Cartas Educativas), 

que devem ser integradas nesses Planos, só muito recentemente viram 

concluído o seu processo de regulamentação (Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de 

Janeiro) e se tornaram de elaboração exigível para todos os Municípios. Esse 

diploma define que às Câmaras compete a elaboração de Cartas Educativas, 

em articulação com o Ministério da Educação, que iria definir os meios de apoio 

e financiamento. Contudo, esta articulação e o financiamento só foram 

definidos já no final de 2005, graças a um protocolo assinado entre o Governo 

e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.  

Também em 2005, e já no XVII Governo Constitucional chefiado pelo 

Primeiro-Ministro José Sócrates, importante medidas foram tomadas. O 

programa de refeições escolares no 1.º Ciclo viu finalmente a luz do dia, ao ver 

concretizada uma reivindicação antiga, concretamente a comparticipação por 

parte do Ministério da Educação. O Despacho n.º 22251/2005 (2.ª Série) define 

o Regulamento de acesso ao financiamento por parte dos Municípios, que 

passam a ser financiados até a um máximo de € 0.65 por refeição. O mesmo 

Regulamento prevê a criação de uma Comissão de Operacionalização e 

Acompanhamento (COARE). Pelo que nos foi possível apurar junto de vários 



   98

Municípios, as candidaturas viram, de facto, aprovada a comparticipação 

solicitada. Se o Governo passa a comparticipar o valor das refeições, fica a 

faltar um apoio para a construção de refeitórios escolares, fazendo com que 

muitas escolas do 1.º CEB continuem a não fornecer almoço aos alunos.  

Outra medida importante, e aposta do Partido Socialista já na campanha 

eleitoral, foi o “Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º 

anos do 1º ciclo do ensino básico”, como oferta educativa extra-curricular 

gratuita, que permitisse desenvolver competências e fomentar o interesse pela 

aprendizagem deste idioma ao longo da vida, bem como aumentar a 

competitividade dos trabalhadores e da economia portuguesa – refere o 

Despacho n.º 14753/2005 de 5 de Julho. Puderam aceder ao apoio financeiro a 

conceder nos termos do Regulamento (100 Euros por aluno/ano) os 

Municípios, as Associações de professores, as Associações de pais e os 

Institutos de línguas, obrigatoriamente em parceria com os Agrupamentos de 

Escolas e/ou as Escolas não agrupadas. Dá-se início, assim, a programas de 

ocupação dos tempos livres das crianças do 1.º CEB, o que acontece pela 

primeira vez como iniciativa do Ministério da Educação.  

Em suma, no contexto retórico da descentralização, da territorialização, 

da participação e da autonomia, verifica-se que o Estado descentraliza 

essencialmente as responsabilidades gestionárias, mas não descentraliza as 

funções que asseguram a construção das políticas públicas (Autés, cit por 

FERREIRA, 2005, p. 461).  

 

 

 

 

 

 

 


