MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 2/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 23 de fevereiro de 2015
MOÇÃO
NÃO À MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Está em curso o processo de Municipalização da Educação através da
assinatura, com diversos Municípios, do “Contrato Inter Administrativo de Delegação
de Competências”. Este é um processo rodeado de secretismo com a intenção de
evitar que dele tenha conhecimento a comunidade educativa e em especial
professores e professoras, tentando que seja implementado sem qualquer
contestação. Tal contrato assenta em pressupostos economicistas, de
desresponsabilização do Estado relativamente a um sector essencial como é o da
educação.
Algumas das autarquias em dificuldades financeiras, têm sido aliciadas com a
transferência de verbas privilegiando-se valores instrumentais, como eficácia e
eficiência em detrimento de valores substantivos como democracia, nova cidadania,
formação cultural, respeito pela diferença e equidade.
Todo este processo significa também uma grande ingerência na gestão dos
estabelecimentos de ensino, ficando a autonomia dos mesmos ainda mais
amordaçada. A transferência de verbas para as autarquias fará com que a gestão
passe a ser feita por estas. Essa gestão também passará a ser feita ao nível dos
recursos humanos e técnicos.
Estamos num país onde as assimetrias são cada vez mais acentuadas,
configurando essas assimetrias um crescendo de desigualdade de oportunidades e de
acesso a uma educação de qualidade. A aposta desenfreada na privatização leva a
um empobrecimento da escola pública, aumentando os alunos por turma, reduzindo os
currículos, despedindo professores e professoras e com a municipalização o estado
pretende livrar-se da sua responsabilidade com a educação, num abandono claro de
um serviço que deveria ser a prioridade das prioridades, para um país que se quer
desenvolver.
Com este processo estaremos perante uma educação em saldos e a retalho
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Tendo em consideração os prejuízos que a municipalização acarretará para a
Educação e para o país, a Assembleia Municipal, na reunião realizada no dia 23 de
Fevereiro de 2015:

. Manifesta-se contra o processo em curso em diversas autarquias do país, e exige a
sua suspensão imediata

. Recusa qualquer processo de Municipalização da Educação ao nível do Município do
Barreiro

. Solidariza-se com a luta dos professores, e restante comunidade educativa contra a
Municipalização da Educação

Aprovado por maioria, com 26 votos a favor da CDU, do PS e do BE, 2
votos contra do PSD e 1 abstenção do MCI.

Barreiro, 23 de fevereiro de 2015

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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