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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O projeto de lei n.º 363/XIII/2.ª, da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

(PCP), estabelece um regime de gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e dos ensinos básico e secundário, revogando o regime em vigor, inserto no Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de 

setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

O projeto de lei retoma duas iniciativas apresentadas pelo mesmo Grupo Parlamentar no início de 

2008 e de 2010 e reproduz, no essencial, as propostas deles constantes, atualizando algumas 

disposições em função de alterações legislativas1 2. 

 

Os autores justificam a reapresentação desta iniciativa com o facto de não fazerem uma apreciação 

positiva do regime constante do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, entendendo que o exercício 

da gestão centrou-se sobre indivíduos em vez de em órgãos colegiais e a participação das 

autarquias e das forças que as compõem introduziram na gestão escolar a disputa política. Por outro 

lado, referem que os diretores das escolas são meros executores de uma política estabelecida pelo 

Ministério da Educação. 

 

No preâmbulo do projeto de lei são indicadas as opções fundamentais e os traços distintivos do 

mesmo, que se resumem abaixo: 

 

 A direção e gestão das escolas é atribuída a órgãos colegiais, cujos membros são eleitos e 

concilia-se a intervenção da comunidade (designadamente pais e autarquias) com a 

autonomia da escola, respeitando-se a importância da participação dos estudantes e dos 

pais na vida da escola; 

 Cria múltiplos mecanismos para assegurar um diálogo permanente a nível da gestão entre 

todos os corpos da escola e entre estes e a comunidade, reforçando a importância do 

conselho pedagógico e assegurando a necessária separação e complementaridade entre a 

direção e a gestão, criando novos mecanismos de coordenação local; 

                                                           
1 O PCP apresentou em 8/2/2008 o projeto de lei n.º 458/X/3.ª, que foi rejeitado na sessão plenária de 26/9/2008 (já após a entrada em 

vigor do novo regime constante do Decreto-Lei nº 75/2008), com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP, registando os votos a favor do 

PCP, do BE, do PEV e da deputada Luísa Mesquita (não inscrita).  
2 O PCP apresentou em 4/2/2010 o projeto de lei n.º 151/XI/1.ª, que caducou em 19/06/2011. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40864
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/249866/details/normal?q=Decreto_lei+n.%C2%BA%2075%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/249866/details/normal?q=Decreto_lei+n.%C2%BA%2075%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489733/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20224%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489733/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20224%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489733/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20224%2F2009
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33716
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35075
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 Cria ainda novos meios de participação na definição da política educativa a nível regional; 

 Institui formas de compensação a nível de redução do horário letivo e de remuneração para 

os detentores dos principais cargos em órgãos de direção e gestão democráticas e em 

estruturas de orientação educativa. 

 

O projeto de lei prevê a existência de 4 órgãos de direção e gestão, colegiais – conselho de direção, 

conselho de gestão, conselho pedagógico e conselho administrativo - com membros eleitos, para 

além dos que são designados por inerência. 

 

Estabelece ainda a criação de conselhos regionais de educação, que funcionarão junto de cada uma 

das delegações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) respetivas e que se 

pronunciarão sobre questões da política educativa com incidência específica na região. 

 

O regime atualmente em vigor prevê que a gestão da escola seja assegurada por um diretor (em 

contrapartida ao conselho de gestão proposto na iniciativa do PCP), eleito pelo conselho geral na 

sequência de um procedimento concursal. 

 

Regula ainda a celebração de contratos de autonomia, na sequência de negociação entre a escola, 

o Ministério da Educação, a câmara municipal e eventualmente outros parceiros da comunidade 

interessados, tendo já sido celebradas várias dezenas de contratos. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

 

A iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, nos termos do 

artigo 167.º da Constituição e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que 

consubstanciam o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do 

disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do 

artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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É subscrita por 14 Deputados, respeitando os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 119.º e 

nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do Regimento, relativamente às iniciativas em geral, 

bem como os previstos no n.º 1 do artigo 123.º do referido diploma, quanto aos projetos de lei em 

particular. Respeita ainda os limites da iniciativa impostos pelo Regimento, por força do disposto nos 

n.os 1 e 3 do artigo 120.º. 

 

Este projeto de lei deu entrada no dia 22 de dezembro de 2016, foi admitido e anunciado no dia 

seguinte e baixou, na generalidade, à Comissão de Educação e Ciência (8.ª). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O projeto de lei inclui uma exposição de motivos e cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei 

formulário (Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de 

julho), uma vez que tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto [disposição idêntica à da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do Regimento].  

 

Por razões de caráter informativo e de acordo com as regras de legística, entende-se ainda que “as 

vicissitudes que afetem globalmente um ato normativo, devem também ser identificadas no título, o 

que ocorre, por exemplo em revogações expressas de todo um outro ato”3. Nesses termos, uma vez 

que a iniciativa em apreço pretende revogar o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, em caso de 

aprovação, na parte final do título deverá passar a constar “… (revoga o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril)”. 

 

Quanto à entrada em vigor, uma vez que o projeto de lei em apreço nada dispõe sobre a data de 

início da sua vigência, deve atender-se ao disposto no n.º 2 do artigo 2.º da lei formulário, que diz o 

seguinte: “Na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor, em 

todo o território nacional e no estrangeiro, no 5.º dia após a publicação.” 

 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

                                                           
3 In “LEGÍSTICA-Perspetivas sobre a conceção e redação de atos normativos”, de David Duarte e outros, pag.203. 

https://dre.pt/application/file/a/234257
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25345900/details/maximized?p_auth=yj9SIyPR&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=43%2F2014
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25345900/details/maximized?p_auth=yj9SIyPR&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=43%2F2014
https://dre.pt/application/file/a/249886


 
Nota Técnica 

 

Projeto de lei n.º 363/XIII/2.ª (PCP)          5 

Comissão de Educação e Ciência (8.ª) 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

 

O presente projeto de lei visa estabelecer o regime jurídico para a autonomia, qualidade e liberdade 

escolar, no desenvolvimento da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 

14 de outubro, diploma disponibilizado na sua versão consolidada no Diário da República Eletrónico 

(DRE), contemplando as alterações operadas pelas Leis n.os 115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 

30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto. 

 

O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação 

encontra-se regulado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril4, que se norteia pelos princípios e 

objetivos identificados na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º: 

 

a) Integrar as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do ensino e 

das atividades económicas, sociais, culturais e científicas; 

b) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos; 

c) Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo, nomeadamente 

dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias e de entidades representativas das 

atividades e instituições económicas, sociais, culturais e científicas, tendo em conta as 

características específicas dos vários níveis e tipologias de educação e de ensino; 

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e representatividade dos órgãos 

de administração e gestão da escola, garantida pela eleição democrática de representantes 

da comunidade educativa. 

 

O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como dos respetivos agrupamentos, estava antes 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, alterado por apreciação parlamentar pela Lei 

n.º 24/99, de 22 de abril, regime que foi, entretanto, revogado pelo já referido Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril. 

 

                                                           
4 O DRE disponibiliza a versão consolidada desta lei, com as alterações do Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, e 

do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34444975/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34444975/view?p_p_state=maximized
http://www.dre.pt/pdf1s/1997/09/217A00/50825083.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2005/08/166A00/51225138.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2005/08/166A00/51225138.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/08/16600/0563505636.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34457775/view?w=2012-07-02
http://www.dre.pt/pdf1s/1998/05/102A01/00020015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1999/04/094A00/21242126.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1999/04/094A00/21242126.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34457775/view?w=2012-07-02
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489733/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178527/details/maximized
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Refira-se ainda que o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

152/2013, de 4 de novembro, que revogou o Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro. 

 

Em termos de antecedentes, cumpre mencionar que a matéria sobre a qual se debruça a iniciativa 

em apreço já foi, em legislaturas passadas, objeto de iniciativas por parte do mesmo autor (PCP). É 

o caso, nas legislaturas mais recentes, do projeto de lei n.º 151/XI/1.ª — Gestão democrática dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário —, que deu entrada 

em fevereiro de 2010, ou do projeto de lei n.º 458/X/3.ª — Gestão democrática dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário -, apresentado em fevereiro de 2008. 

Este último viria a caducar com o fim da legislatura, enquanto o primeiro foi rejeitado.  

 

Em relação ao projeto de lei n.º 151/XI/1.ª, o projeto de lei sob análise reproduz, no essencial, as 

propostas dele constantes, atualizando algumas disposições em função de alterações legislativas 

supervenientes. É, por exemplo, o caso da substituição da referência às Direções Regionais de 

Educação – extintas em 2012 – por «Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino 

(DGEstE)».Também se aumenta a percentagem (de 25% para 30% e de 20% para 25%, 

respetivamente), a título de acréscimo de remuneração, pelo exercício dos cargos de presidente do 

conselho de gestão e de vice-presidentes do concelho de gestão (tabela anexa ao projeto de lei a 

que se refere o artigo 46.º). 

 

Ainda no capítulo dos antecedentes, refira-se, sobre a mesma matéria, as iniciativas legislativas 

apresentados pelo BE na XII e na XI legislaturas: o projeto de lei n.º 327/XII/2.ª, que «Altera o 

regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensino básico e secundário» (Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril)”, que foi rejeitado, e o projeto de lei n.º 229/XI/1.ª, que «Altera o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de Abril - Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 

Educação Pré-Escolar e dos Ensino Básico e Secundário», que caducou com o fim da legislatura. 

 

Finalmente, cumpre fazer referência às seguintes apreciações parlamentares ao Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, que «Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário», tendo 

todas caducado: 

 

 Apreciação parlamentar n.º 85/X/3.ª (CDS-PP); 

 Apreciação parlamentar n.º 83/X/3.ª (PCP); 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/504756/details/normal?q=decreto-lei+152%2F2013
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/504756/details/normal?q=decreto-lei+152%2F2013
http://www.dre.pt/pdf1s/1980/11/27000/39453956.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35075
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33716
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35075
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37421
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35229
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33938
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33917
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 Apreciação parlamentar n.º 82/X/3.ª (PSD). 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

 

Bibliografia específica 

 

CABRAL, Margarida Olazabal - Governo das escolas públicas. In O governo da administração 

pública. Coimbra : Almedina, 2013. ISBN 978-972-40-5091-1. P. 35-79. Cota: 04.36 – 193/2013. 

 

Resumo: O presente artigo aborda a questão da administração e gestão das escolas públicas, na 

tentativa de apreender o modo como as escolas são governadas. Segundo o seu autor, o desafio do 

presente trabalho é o de apreender a realidade da organização de uma entidade administrativa, 

como é a escola, numa perspetiva diferente, inspirada em preocupações que surgiram, em parte, no 

estudo do governo de entidades privadas, permitindo fazer uma reflexão crítica sobre a qualidade do 

seu sistema de governo. 

 

Depois de uma introdução ao tema são desenvolvidos os seguintes tópicos: panorama geral do 

governo do sistema educativo público; sistema interno de governo, democracia interna, abertura à 

participação e a organização interna da escola; separação entre política e administração – da 

autonomia da escola pública; a administração por contrato, abertura a formas de parceria com 

outras entidades, incentivos à produção ou contratação, os contratos de autonomia; governação em 

rede – os agrupamentos de escolas; responsabilidade perante estruturas externas de controlo, a 

prestação de contas e a avaliação das escolas. 

 

 Enquadramento internacional 

 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da UE: Alemanha, Espanha e 

França. Sendo o objeto do projeto de lei em análise o mesmo do projeto de lei n.º 151/XI (1.ª), 

reproduzimos, no essencial, a análise comparada feita a propósito desta iniciativa em sede de nota 

técnica, com as necessárias atualizações. 

 

ALEMANHA 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33916
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A natureza federal do sistema alemão determina que a administração do sistema educativo é uma 

competência quase exclusiva dos Länder, pelo que cada estado federado emite as suas próprias leis 

sobre o ensino. 

 

Assim, a título exemplificativo, apresentam-se as leis de dois Estados Federados, a Baviera e 

Bradenburgo: 

 

1. Bayern - Na Baviera, a gestão dos estabelecimentos de ensino rege-se pelo disposto na Lei 

sobre o Ensino da Baviera (Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen – 

BayEUG). Nos termos desta lei, de entre as escolas privadas, podem existir Ersatzschulen, escolas 

ditas complementares, criadas por força da Lei das Escolas, por ato do Ministério da Educação. 

Estas escolas recebem este estatuto pelo seu grau particular de especialização pedagógica ou 

funcional, podendo mesmo vir a ser classificadas como escolas públicas (artigo 101).  

 

As escolas na Baviera têm os seguintes órgãos: 

 

 Diretor (Schulleiter) – que é sempre um membro do corpo docente da escola (artigo 57); 

 Conselho de Professores (Lehrerkonferenz) – responsável pela coordenação pedagógica 

(artigo 58); 

 Representante dos Alunos (artigo 62) e Associação de Pais (Elternbeirat - artigo 64); 

 Fórum Escolar (Schulforum, que não existe nas escolas primárias – artigo 69), que decide 

com carácter vinculativo e no qual têm assento o diretor e os representantes dos 

professores, dos pais e dos alunos. 

 

Ao nível do Estado da Baviera, existe ainda um Conselho Consultivo da Educação 

(Landesschulbeirat), composto por até oito representantes dos pais, oito representantes dos 

docentes, oito representantes dos alunos e um representante das seguintes instituições: Igreja 

Católica, Igreja Luterana, Parlamento da Baviera, associações de municípios e regionais 

(Bayerischen Gemeindetag, Bayerischen Landkreistag e Verband der Bayerischen Bezirke), 

Câmaras de Comércio e Indústria, Confederação de Sindicatos da Alemanha e Associação de 

Funcionários da Baviera, Associação de Agricultores da Baviera, Federação dos Jovens da Baviera 

(Jugendring), Universidades e escolas privadas (cf. artigo 73). 

 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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2. Brandenburg – A Lei das Escolas do Brandeburgo (Brandenburgisches Schulgesetz – 

BbgSchulG) estabelece regras que se destinam em primeiro lugar ao setor público. O Capítulo 10 é, 

no entanto, inteiramente dedicado ao setor privado. De entre as escolas privadas, podem existir 

Ersatzschulen, escolas ditas complementares, criadas por força da Lei das Escolas, por ato do 

Ministério da Educação. Estas escolas recebem este estatuto pelo seu grau particular de 

especialização pedagógica ou funcional numa área determinada e têm direito a um subsídio 

financeiro. 

 

Apesar de não possuírem personalidade jurídica, as escolas públicas têm autonomia para decidir 

nos campos pedagógico, didático, funcional e organizativo. 

 

Quanto à administração da escola, para além da direção (que pode ser composta apenas por um 

Diretor ou por uma Direção colegial - Schulleiter ou Erweiterte Schulleitung – cf. artigos 69 e 72), são 

reconhecidos direitos de participação que podem ser exercidos de forma direta ou por intermédio de 

várias Associações (Gremien), que se organizam nos termos dos artigos 74 a 80 e que representam: 

 

 Pais – para cada turma da escola, existirá uma assembleia de pais, composta pelos pais de 

todos os alunos daquela turma, que elegem de entre eles o seu Representante (artigo 81). 

Os representantes dos pais de cada turma formam em conjunto a Conferência de Pais da 

escola (Elternkonferenz - artigo 82); 

 Alunos – cada turma a partir do 4.º ano elege dois Representantes, nos termos do artigo 83. 

Nas escolas em que se lecionem o terceiro ciclo do ensino básico e o ensino secundário, 

será ainda eleita uma Conferência de Alunos (Konferenz der Schülerinnen und Schüler - 

artigo 84); 

 Professores – os professores elegem um Conselho de Professores (Konferenz der 

Lehrkräfte), responsável pela coordenação pedagógica (artigo 85), que se pode subdividir em 

função dos graus de ensino e das disciplinas lecionadas (artigos 86 e 87). 

 

De acordo com o referido diploma, prevê-se ainda uma Conferência Escolar (Schulkonferenz), em 

que participam o diretor e representantes dos professores, alunos, pais e funcionários da escola 

(artigo 90). A Conferência Escolar pode, por decisão por maioria de 2/3, requerer que os direitos de 

participação sejam exercidos de forma diversa em relação ao previsto na lei (artigo 96.º). 

 

http://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgschulg_2016
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgschulg_2016
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Ao nível municipal existem Conselhos Municipais (Kreisrat) de alunos, pais e corpo docente e um 

Conselho Consultivo de Educação (Kreissschulbeirat), eleito a partir dos conselhos municipais 

(artigos 136 e 137). 

 

Ao nível do Estado Federado, existem ainda Conselhos do Land (Landesräte) de alunos, pais e 

corpo docente e um Conselho Consultivo da Educação (Landesschulbeirat), composto por 

representantes dos Conselhos do Land e um representante das seguintes instituições: Igreja 

Católica, Igreja Evangélica, Confederação de Sindicatos da Alemanha e Associação de Funcionários 

Alemães, Câmaras de Comércio e Indústria e das Associações de Empresários, Associações de 

Jovens e de Mulheres do Estado de Brandeburgo, etc. (artigos 138 e 139). 

 

ESPANHA 

 

A matéria objeto do projeto de lei sob análise encontra-se, no caso espanhol, regulada pela Lei 

Orgânica n.º 2/2006, de 3 de maio, “sobre o Sistema Educativo”, que reformou o sistema educativo 

espanhol. Nos termos da alínea i) do artigo 1.º deste diploma, cabe ao Estado, às Comunidades 

Autónomas, às corporações locais e aos centros educativos, no quadro das suas competências e 

responsabilidades, estabelecer e adequar as atuações organizativas e curriculares.  

 

O Título V dispõe sobre a “Participación, autonomía y gobierno de los centros”. No artigo 119.º 

prevê-se que a participação da comunidade nos “centros docentes” se faça através dos “Claustros 

de Professores” e do “Conselho Escolar”. 

 

A composição e competências do “Conselho Escolar” estão definidas nos artigos 126.º e 127.º. O 

“Conselho Escolar” integra, assim, os representantes dos professores, auxiliares e administrativos, 

alunos e pais, autoridades locais, etc. O “Claustro de Professores” representa todos os professores 

e as suas competências centram-se genericamente nas questões pedagógicas (artigos 128.º e 

129.º). Os “Centros Docentes” públicos têm uma equipa diretiva definida nos termos do artigo 131.º 

O seu diretor, cujas competências se encontram previstas no artigo 132.º, é selecionado de entre 

professores de carreira, de acordo com os requisitos estabelecidos nos artigos 133.º e 134.º. 

 

Os artigos 114.º a 117.º regulam a existência dos “centros privados” e a sua relação com o Estado. 

De acordo com o artigo 116.º, se o ensino privado providenciar ensino que é declarado oficialmente 

gratuito, o Estado efetuará acordos com esses “centros privados”, que envolvem a transferência de 

verbas, nos termos definidos pelo artigo 117.º. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t5.html#a119
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t5.html#a119
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t5.html#a119
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t5.html#a119
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t5.html#a119
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t5.html#a119
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t4.html#a114
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t4.html#a114
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t4.html#a117
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FRANÇA 

 

As leis de descentralização ligaram os colégios (Ensino Básico) ao departamento e os liceus (Ensino 

Secundário) à região. A partir de 1989, os colégios e liceus viram a sua autonomia aumentada em 

matéria pedagógica e educativa, nomeadamente quanto à organização do estabelecimento, ao 

emprego das dotações em horas de ensino, à organização do tempo escolar, à preparação da 

orientação, à definição das ações de formação complementar e de formação contínua, à abertura do 

estabelecimento ao seu ambiente económico e social e às atividades facultativas. 

 

Os Capítulos IV, V, VI e IX do Título III, Livro II da primeira parte legislativa do Código da Educação 

dispõem relativamente aos vários órgãos colegiais nacionais e locais de Educação Nacional, 

nomeadamente os Conselhos de Academia de Educação Nacional e Conselhos Departamentais de 

Educação Nacional, estabelecendo a sua composição e funcionamento. A “Academia” é a 

circunscrição administrativa do sistema educativo francês, existindo 30 “Academias” em França. A 

composição e designação dos membros destes órgãos encontra-se regulamentada, respetivamente, 

pelos artigos R234-2-3 e R235-2-3. 

 

O Código da Educação regula o funcionamento dos Estabelecimentos Públicos Locais de Ensino 

(Capítulo I do Título II do Livro IV da segunda parte legislativa). De acordo com o artigo L421-2 da 

Secção 1.ª, “Organização administrativa”, o Conselho de Administração destes estabelecimentos é 

composto, consoante a sua importância, por 24 ou 30 representantes dos vários intervenientes no 

processo educativo, distribuídos da seguinte forma: 

 

 Um terço de representantes do poder local, da administração escolar e uma ou mais 

personalidades qualificadas; no caso de estas últimas representarem o mundo económico, 

deve haver representação, em paridade, de representantes dos trabalhadores e do 

patronato;  

 Um terço de representantes eleitos pelos funcionários escolares;  

 Um terço de representantes eleitos pelos encarregados de educação e por alunos.  

 

O artigo L311-2 prevê que o Ministro da Educação estabeleça, por via de decretos ou outro 

instrumento legal, os princípios da autonomia pedagógica dos estabelecimentos públicos de ensino.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?dateTexte=20080220&cidTexte=LEGITEXT000006071191&fastReqId=2039724796&fastPos=1&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0198098190C446D890A3905105A1FFE9.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166783&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170105
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0198098190C446D890A3905105A1FFE9.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166786&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170105
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=01373C4677408E42052C0FAF651D645E.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182414&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BDF394CE5AFBE3E4F38AA0CB93D757ED.tpdila12v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166598&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080220
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A avaliação da educação é regulada pelo Título IV do Livro II da 1.ª parte legislativa do mesmo 

código. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Iniciativas legislativas e petições 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar, 

verificou-se que, neste momento, não se encontram pendentes quaisquer iniciativas legislativas ou 

petições sobre matéria idêntica. 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Consultas obrigatórias 

 

O Presidente da Assembleia da República (PAR) promoveu a audição dos órgãos de governo 

regionais, nomeadamente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), do Governo da Região Autónoma 

da Madeira (RAM) e do Governo da Região Autónoma dos Açores (RAA), em 23 de dezembro de 

2016, os quais serão disponibilizados, à medida que forem rececionados, na página da iniciativa 

legislativa. 

 

 Consultas facultativas 

 

Sugere‐se a consulta das seguintes entidades: 

 

 Ministro da Educação 

 Associações de estudantes do ensino básico e secundário  

 CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais  

 CNIPE – Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de 

Educação 

 Sindicatos  

http://www.education.gouv.fr/pid27/l-evaluation.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006524690&idSectionTA=LEGISCTA000006166591&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080220
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o FENPROF – Federação Nacional dos Professores 

o FNE – Federação Nacional dos Sindicatos da Educação 

o FENEI – Federação Nacional do Ensino e Investigação 

 

 FEPECI – Federação Portuguesa dos Profissionais de Educação, Ensino, Cultura 

e Investigação 

 Associação Nacional de Professores 

 Associação das Escolas Superiores de Educação – ARIPESE 

 Associações de Professores 

 Escolas do Ensinos Básico e do Secundário 

 Conselho Nacional de Educação 

 ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 

Públicas 

 ANDE – Associação Nacional de Dirigentes Escolares 

 Conselho das Escolas 

 

 

Para o efeito, a Comissão poderá realizar audições parlamentares e, bem assim, solicitar parecer e 

contributos online a todos os interessados, através da aplicação informática disponível para o efeito. 

 

 Contributos de entidades que se pronunciaram 

 

O parecer do Governo da Região Autónoma dos Açores foi recebido a 4 de janeiro de 2017. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível não é possível determinar ou quantificar eventuais encargos 

resultantes da aprovação da presente iniciativa. 

 

 

 


