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“Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos” 
Art.º 26.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

 

os contratos de associação em vigor com escolas de iniciativa privada (que prestam 

ensino público), registaram-se profundos cortes nos financiamentos ou rescisões 

unilaterais, não obstante estes estabelecimentos garantirem acesso e qualidade de 

ensino a uma comunidade escolar com perfis socioeconómicos idênticos aos das escolas 

estatais, negligenciando-se o prejuízo educativo, social e económico ou de, no limite, obrigar 

ao encerramento de boas escolas. 

E não haverá melhores exemplos de escolas de iniciativa privada com resultados 

positivos mensuráveis e evidências de qualidade do que o nosso Externato Delfim Ferreira, 

com a acrescida vantagem de que não é por se enquadrar numa área económica e 

socialmente deprimida, como é o Vale do Ave, que deixa de obter resultados nacionais de 

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

(primeiro lugar no distrito de Braga, entre as escolas de serviço público gratuito), mesmo 

quando comparado com escolas dos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto. Neste 

particular, devemos considerar os estudos internacionais que confirmam a menor 

diferenciação social e económica nos países em que o Estado assegura o financiamento da 

educação a alunos desfavorecidos que frequentem escolas privadas, destacando-se um 

estudo recentemente publicado pela OCDE, onde se assevera que os resultados escolares do 

PISA – Programme for International Student Assessment são melhores nos países em que há 

uma menor clivagem sócio-económica entre escolas estatais e escolas de iniciativa privada, 

evidenciando-se uma relação causa-efeito entre a equidade social e a melhoria dos 

resultados educativos. 

Em matéria de financiamento, não foi com grande surpresa que, em Outubro 

pretérito, constatámos que o relatório da auditoria do Tribunal de Contas sobre o 

"Apuramento do Custo Médio por Aluno" (ano lectivo, de 2009/2010) revelou que, nos 2.º e 

3.º ciclos, o Estado português gasta em média com os colégios com contrato de associação 

menos €399,44/ano com cada aluno do que nas escolas puramente estatais: os valores 

médios revelam que os contribuintes pagam €4.921,44/ano por cada aluno, enquanto que 

nos colégios com contrato de associação pagam €4.522,00/ano. 

Este panorama é ainda agravado, considerando que não está devidamente ajustado, 

já que o Tribunal de Contas não considerou valores com despesas de investimento 
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(nomeadamente as da Parque Escolar ou em infra-estruturas), as despesas do Ministério da 

Educação imputáveis à administração, manutenção e gestão das escolas estatais 

(nomeadamente, com a contratação, gestão, avaliação e formação dos professores) e 

despesas das Autarquias Locais (como transportes, arranjos de espaços e jardins, acção 

social, etc.). 

Importa olhar para o financiamento do ensino sem preconceitos de qualquer natureza, 

sem esquecer que o direito da sociedade civil criar estabelecimentos de ensino particulares e 

cooperativos está expressamente previsto no art. 75.º da nossa Constituição, sendo nosso 

entendimento que o Estado deveria consolidar a sua rede de estabelecimentos, estatais ou 

não, sujeitando todos à sua regulação e supervisão. Apontamos os exemplos do Reino Unido, 

onde o Estado chama à rede pública as escolas de sucesso geridas por entidades privadas; 

ou da Holanda, onde o sistema público é composto sobretudo por escolas não-estatais. 

Se, na década de 80, os contratos de associação eram justificados pela insuficiência 

de escolas estatais, facilitando assim o acesso aos alunos residentes nas áreas onde o Estado 

não tinha capacidade de resposta, parece-nos que o conhecimento adquirido e a casuística 

comparada nos levam hoje, 30 anos volvidos, à necessidade de inverter o paradigma, em 

que não seja a oferta privada a colmatar as carências existentes na rede, mas sim o Estado a 

intervir onde a iniciativa privada não assegure resposta às necessidades, garantido a 

acessibilidade. 

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

direitos consignados na Declaração Universal dos Direitos do Homem que, no seu art. 26.º, 

defende o direito à educação, devendo esta ser obrigatória, atribuindo ainda aos pais o 

direito de escolher o género de educação para os seus filhos. Também não nos devemos 

esquecer de direitos consignados na Constituição da República Portuguesa, que acolhe o 

direito geral à educação democratizada ou o direito à igualdade de oportunidades de acesso. 

Fomentar maior liberdade e autonomia educativa alavancaria a qualidade, a inovação, 

a adequação aos desafios e, acima de tudo, colocaria o aluno no centro do processo 

educativo, permitindo, por exemplo, que os jovens do concelho de Vila Nova de Famalicão 

estudassem o “nosso” Camilo Castelo Branco (não integra os programas nacionais), ou até 

Aurélio Fernando. Por que não?… 

É, portanto, tempo de introduzir mais autonomia e maiores liberdades no sistema. 

Assim, teremos uma escola que promove a inovação, o empreendedorismo e a 

cidadania, geradora de externalidades sociais, gerando uma sociedade mais crítica e 

culturalmente diversificada. 

 

Homenagem da AAAEDF aos antigos professores e ao fundador 

No dia 27 de Abril de 2012 – dia do 84.º aniversário do Doutor Aurélio Fernando - a 

AAAEDF homenageou os antigos professores e o fundador do Colégio, promovendo para o 



efeito uma cerimónia presidida pelo pároco de Riba de Ave e que contou com a presença do 

muitos antigos alunos. 

 


