CONS ID ERAÇÕES
DO
CO NSELHO

DIRECTIVO
SOBRE

DA
O

DECRETO DE G ESTÃO DAS ESCOLAS

A -

F . C.T.U.C.

DO

ENSINO

SUPERIOR

O Decre to-Lei n~781-A/76, de 28 de Outubro, Intro duzi u alterações

prof-lm-

das nas regras de gestão dos Estabelec imentos do Ensino Super ior .Destacamos as
segu intes:
1 - A Ass emb I e i a

de

E s co I a deixou de possuir qualquer poder

efectivo, passando apenas a poder apr e c iar. Compete-lhe apreciar as linhas

ge-

rais de orientação da Escola, a actividade da Assembleia de Representantes e do
Conselho Directivo , o relat6ri o do Conselho Dir ecti v o referen te ao ano transacto
e o projecto de plano orçamenta l e de ac t ividades pa ra o ano seguinte, e também cs
problemas re l evantes p ara o ens ino

e

a juvent ude ou quaisquer outros de interesse

gera I do ponto de vista académico. Não possui , no entanto , compe tência para ~r=
eiar as actividades do chamado Conselho Cientrfico e do Conselho Discipl inar.

2 - A

Assemb l eia

de Representantes passou a existirobri-

gatoriamente. Os r epresentantes dos corpos estarão presentes na proporção de 2
docentes, 2 est udantes , 1 funcionár io. Compete-lhe a eleição dos Conselhos Dire~
tivo

e

Discipl inar, podendo também

destituir o Conselho Directivo, mas não

o

Discipl inar .

3 - ào Cons elho Dire ctivo

são retirados tod os os poderes que

o tornam o verdadeiro 6rgão de gestão da Escola. Passa a ser um -:mero executor
das dei iberações dos ou tros Conse lhos e do proces so administrativo, não lhe sendo I rei to prote lar o a ndament o dos assuntos que lhe forem presentes.

4 - O

Consel ho P edag6gi co passa a ser composto por 1 profes

sor, 1 ass istente e 1 estudante , representantes de cada rurso, no máximo de 24.
Na nossa Escola existex 11 cursos , o que multipl icado por 3 elementos por

rurso

dá num total obrigat6ri o de 3 3 membros, nómero este s uperior ao máximo permiti

do!
Deixa de lhe competir a distribuição do serviço docente,

que passa a

ser atribuição do chamado Conselho Cientrfico. Compete-lhe fazer propostas e dar
parecer sobre a orientação pedag6gica e os métodos de ensino da escola.

Compe-

te-lhe também designar um professor encarregado da direcção da biblioteca da es
cola.

5 - O

Conse I ho

C ient rfi co deixa de ser representativo eeleito,

passando a ser const iturdo vital i ciamente por todos os professores. Pelas impO"tan
tes atribuições que lhe são conferidas (ver artQ 25 Q), passa a ser o v erdadeiro 6r
gão de gestão (antidemocrático) da Escola . A sua actividade não pode ser aprecia
.
=
da nem pela Assembleia de Representar-ltes, nem pela Assembleia Geral da Escola.
O Conselho Directivo não pode protelar a execução das suas dei iberações.

6-Ecriadoo

Consel ho Disciplinar , o qual

éeleitodecmocr~

ticamente pela Assembleia de Repres en tantes, com a finalidade de executar tarefas que ainda se desconhecem e que serão definidas por legislação especial.

Não

pode ser destiturdo pela Assembleia de Representantes, nem a sua actividade pode
ser apreciada por esta Assembleia ou pela Assembleia Gera I da Esco la.

B -

Do expo sto concl uiu-se que:

a)

O

novo decreto

de gestão

é

antidemocrático.

Com efeito o poder efectivo da Escola é entregue ao chamado

Conse-

lho Cientffico que é um 6rgão não eleito, não representativo ( - constituIdo

apenas

por um sector do corpo docente) e cuja actividade não pode sel"'se quer apreciada
por outro 6rgão interno da Es col a.

b)O novo decreto

de gestão

é

conservad o r.

Com efeito, se, por um lado, nunca se menciona que a - actividades da
Escola devem ser perspectivadas no sentido da criação duma soci ( dade socialista,
pelo outro, o novo decreto de gestão fá-Ias depender, fundamental nente, da orien
tação est-abefeeida pel.o chamadoConselho Cientffico.
·Ora, pela :compoelçãe vitalrcia

e fechada deste 6rgão , e pelos moldes

em que vai funcionar ao abrigo das crrticas de Escola, essa orientação

tenderá

necessariamente a tornar-se conservadora. Este feito é tanto mai s grave quanto é
o pr6prio Conselho
ção futura,

que desempenha o papel fundamental, escolha da sua composi-

w

-;

pel"al" que essa ol"lentação seja essencialmente consel"vadol"a. Na vel"dade , o charnado Conselho Cientrfico não é mais do que um Conselho de Pl"Ofessol"es que . pelas suas atl"ibuições, se assemelha muito ao antigo Conselho Escolal", embol"a não
possuindo a inc6moda competência di scipl inal".

c)" n o v o
da

d e c I" e to

de g e s tão

é

de ses ta b i I i z a d o I" da vj

escolar.

Não sendo permi ti9a sequeI" a apl"eciação da actuação do Conselho

de

Professores pelos outros 61"gãos intel"nos, qualquer crrtica tem tomar necessari~
mente a fOl"ma de cont estação ilegal, o que é altamente desestabilizador da

vida

escolal".
d) {) novo decre to de ges tão

é

mi st i fi cadol".

Com efeito, ele procura di strair os estudantes, os funcionários

e

a

maior ia dos docentes com um processo compl icado destinado a eleger 6rgãos desti
turdos de podeI" efectivo, enquanto que o verdadeiro órgão de poder dentro da Escola não é eleito. Além disso q4al ifica este. 61".gão de CJentriico quando. ele não se
Qestina fundamenf~L~te à defInição e prorrl~ão dá actlvldilde .çtentfft. da Esco-

ta, a

~1

conUnJa ' a,.p~~ ~ atravéS ..dos

Centt"Qs de Inves t-i gição do fNI C ,

J}J;tS depend& .dcw~creiaria_ de Estadº----.J:> Cons~ lho_dito Cientrfico

é de fJlcto um

Conselho de Pl"Ofessol"es encal"regado da dil"ecção da Escola, t endo sido eliminado
o Conselho Cientrfico pl"evisto no decreto-lei agora revogado.
e) O

novo decreto

da de s

que

de gestão

é

inedequado às

finali

_

se p r e t 'en de m a I c a n ç a r •

Com efeito, no preâmbulo do diploma refere-se que o governo se propõe alcançar os object ivos seguintes: instituir uma efectiva democracia nas escolas, pl"omovel" a qual idade cientrfica e pedag6gica do ensnio super; or e estabele ceI" estrutul"as que garantam a cor e ecta util ização das dotações orçamentais.
No que diz respeito ao primeiro objectivo, ficou já demonstrado que o
novo decreto de gestão entl"ega o poder das Escolas a um ól"gão de classe, não eleito, o chamado Conselho Cientrfi co. O facto do Conselho Directivo ser eleit<;> democl"aticamente não é só por si suficiente pal"a garantir a democracicidade do pro
cesso de gestão, pois este 6ltimo Conselho é um mero órgão executivo e admi ni s trativo.
No que se refel"e à pl"omoção da CJ.,Ialidade cientrfica e pedagógica

do

ensino, pal"ece pouco provável que ela seja agora conseguida pelos mesmos agentes que se m9stl"aram incapazes em condições mais pl"op~cias à sua actuação, a mo
ser que o MEIC

aspire a obter a mesma qualidade de ensino praticado durante os

. anos derl"adeil"Os do regime anterior.
Quanto à OOl"recta utilização das dotações orçamentais, ela só

será

3

possrvel cOfl1 um planeamento elaborado em bases cientrticas das actividades

da Es ":

cola, propos t a esta que o MEIC tem vindo a recusar sistematicamente a este Conse
I ho Directivo.

C-Em co n cl u são :
- O novo decreto de gestão é não s6 inadequado ao ai cance dos objectivos a que o governo se propõe no seu preâmbulo, como é pissrvel d e ser

causa-

dor da desestabilização da vida escolar. são erros graves, que se ter iam evitad~
se o MEIC tivesse consultado previamente as Escolas, como ai iás lhe competia.

- A experiência acumulada ao longo de dois (acidentados) anos de ges
tão demo crática teria- concerteza si do muito mais útil do que as lu c ubraç ões de inideai s à custa das escolas

dividua i idades que pretendem construir escolas
que desconhecem. Estamos cer t os de que a

reais

correcção criteriosa das deficiências

do anter i or decreto de gestão, reveladads pela prática, seria muito ma i s eficaz do
que a elaboração apressada dum diploma que, p~etendendo cortar radical mente com
o passado recente, não consegiu furtar - se ao preciprcio do passado menos recen--te.

---

Coimbra, 8 d e Novembro de 1976.

O

CONSELHO

DA

DIRECTIVO

F.C.T.U.C.

"

•<

.

