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e par com a Saúde, a Educação é a área onde mais um Estado deve investir para assegurar, a 

médio e a longo prazos, uma sociedade saudável, informada e competente, social e 

economicamente sustentada, capaz de criar valor,  produzir riqueza e promover uma cultura 

baseada na meritocracia. 

Pelo seu lado, a administração pública com responsabilidades na Educação vêm-se focando no debate 

dos modelos de financiamento e do acesso à Educação, numa conjuntura em que estudos internacionais 

apontam que é menor a diferenciação social e económica nos países em que o Estado assegura o 

financiamento da educação a alunos desfavorecidos que frequentem escolas privadas.  

Consultado um estudo recentemente publicado pela OCDE1, conclui-se que nos países em que há uma 

menor clivagem sócio-económica entre escolas estatais e privadas, assegurando o Estado equidade e 

acessibilidade dos alunos a qualquer uma destas escolas, os resultados escolares do PISA – Programme 

for International Student Assessment são melhores, evidenciando-se uma relação causa-efeito entre a 

equidade social e a melhoria dos resultados educativos. 

No que especificamente concerne às escolas privadas ou cooperativas, com financiamento é assegurado 

pelo Estado através de contratos de associação – como é o caso do nosso colégio – têm-se registado, 

nos últimos anos, profundas e gravosas alterações, justificadas por um alegado custo determinado para 

cada aluno das escolas estatais. No entanto, pese as incontornáveis conotações ou complexos 

ideológicos inerentes, todos concordaremos que os modelos e as regras de financiamento das escolas 

estatais devem ser matérias de uma análise mais transparente e rigorosa. 

Com efeito, nos contratos de associação em vigor, registam-se profundos cortes nos financiamentos ou 

rescisões unilaterais, sem aviso prévio, não obstante estes estabelecimentos particulares e cooperativos 

garantirem acesso e qualidade de ensino a uma comunidade escolar com perfis socioeconómicos 

idênticos ao das escolas estatais, negligenciando-se o prejuízo educativo, social e económico ou de, no 

limite, obrigar ao encerramento de boas escolas. E não haverá melhor exemplo para ilustrar a qualidade 

das escolas privadas e cooperativas do que o nosso Externato Delfim Ferreira que, não obstante se 

enquadrar numa área geográfica económica e socialmente deprimida (Vale do Ave), obtém resultados 

nacionais de excelência, seja nas notações das provas dos seus alunos, seja nos rankings anuais, 

posicionando-se nos lugares cimeiros nacionais, ou como a melhor escola do concelho de Vila Nova de 

Famalicão e uma das melhores do distrito de Braga. 

Com efeito, se, na década de 80, os contratos de associação eram justificados pela insuficiência de 

escolas estatais, facilitando assim o acesso aos alunos residentes nessas áreas, parece-nos que o 

                                                 
1 “Public and Private Schools – How Management and Funding Relate to Their Socio-Economic Profile” (abril de 

2012). 
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conhecimento adquirido e a casuística comparada nos levam hoje, 30 anos volvidos, a inverter o 

paradigma. 

Em matéria de custos, há pouca transparência ou um menor rigor na contabilização pública do custo 

médio por aluno nos estabelecimentos estatais, o que nos leva a questionar a equidade, a justiça 

retributiva e, no limite, a boa gestão dos dinheiros de todos os contribuintes, registando-se 

preocupações quando notícias recentes nos dão conta de que uma auditoria da Inspeção Geral de 

Finanças concluiu que o “custo de cada obra da Parque Escolar subiu mais de 400% desde 2007”2! 

Inevitavelmente questionamos se estes e outros custos3 estão incluídos no valor que o Estado assegura 

corresponder a cada aluno nas escolas públicas quando o mesmo Estado se socorre deles como indicador 

para justificar reduções unilaterais e iníquas de financiamento. 

Relativamente à acessibilidade e à liberdade de educação, Portugal parece esquecer direitos consignados 

na Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH) que, no seu art. 26.º, defende o direito à 

educação, devendo esta ser e obrigatória, atribuindo ainda aos pais o direito de escolher o género de 

educação para os seus filhos, bem como direitos previstos na Constituição da República Portuguesa que, 

no seu art. 16.º acolhe os direitos fundamentais do texto da DUDH, ou, nos artigos 73.º e 74.º o direito 

geral à educação democratizada, o direito à igualdade de oportunidades de acesso. Relativamente à 

iniciativa privada, o art. 75.º da Constituição reconhece-a e atribui ao Estado deveres fiscalizadores. 

É, portanto, tempo de introduzir maiores liberdades no sistema. 

Importará incrementar a liberdade de escolha, sob um princípio de desestatização da Educação, com 

eficácia aferida pelo mercado. Para tal, importa promover uma oferta diversificada, propostas 

pedagógicas variadas e modelos de gestão alternativos.  

Desta forma, inverter-se-á o paradigma em que o Estado é, ao mesmo tempo, financiador, prestador do 

serviço e fiscalizador. Aos pais devolver-se-ia a capacidade de escolha e, consequentemente, uma maior 

responsabilização para um projeto de educação dos seus filhos, sendo certo que há evidências de que o 

desempenho académico dos alunos que frequentam escolas de escolha é superior ao dos alunos das 

escolas públicas tradicionais. 

                                                 
2 Jornal SOL, 6 de Março de 2012. 
3 Como, por exemplo, os serviços assegurados pelas autarquias. 


