
Este estatuto do Ensino particular e cooperativo só serve  

a iniciativa privada e os mentores do neoliberalismo 

Em 2013, o anterior Governo de tendência neoliberal introduziu alterações de fundo no Estatuto do ensino 

particular e cooperativo (EEPC), que são manifestamente contrárias à Escola pública e aos princípios do 

Estado Social. Desde logo porque os contratos de associação – que, desde o início dos anos 80, só deveriam 

ser celebrados com escolas particulares situadas em zonas carecidas de escolas públicas (dl 553/80, artigo 

14º, nº 1) – deixam agora de ter essa limitação geográfica, à luz do citado estatuto. A nova modalidade de 

contratos de associação obriga, inclusive, os estabelecimentos de ensino particular «a aceitar a matrícula de 

todos os alunos até ao limite da sua lotação, seguindo as prioridades idênticas às estabelecidas para as 

escolas públicas» (dl 152/2013, artigo 16º, nº 2). 

Impõe-se uma pequena sinopse sobre este processo recente: 

- Em 2015, o Ministério da Educação e Ciência e o Ministério das Finanças, na senda neoliberal do novo 

EEPC, definiram as regras dos concursos para a celebração de contratos de associação, com a publicação da 

Portaria 172-A/2015, de 5 de Julho. 

- Por despacho do então Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, de 15 de Junho de 

2015, foi lançado o concurso referente ao triénio 2015-2018. Nele se definem – com interesse para o caso – 

a lista de turmas colocadas a concurso, divididas por área geográfica de implantação dessa oferta (Anexo I 

do referido despacho). A propósito do que quer dizer «implantação geográfica», o mesmo despacho 

esclarece: «(1) a unidade de referência para a delimitação das áreas geográficas de implantação da oferta é 

a unidade administrativa da freguesia (…).» 

- Já sob as orientações do novo Governo da maioria de esquerda, saiu o Despacho Normativo 1H/2016, de 

14 de Abril, o qual veio dar uma nova redacção ao artigo 3º, nº 9 do despacho normativo 7-B/2015, no 

referente ao processo de matrícula e renovação de matrícula de alunos entre os 6 e 18 anos: “A frequência 

de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação, na parte do apoio 

financeiro outorgado pelo Estado, é a correspondente à área geográfica de implantação da oferta 

abrangida pelo respectivo contrato”. 

Esta nova regra, para muitos dirigentes de Associações de colégios privados equivale a dizer que as 

matrículas, ao abrigo dos contratos de associação, ficam circunscritas aos alunos residentes na mesma 

freguesia onde o colégio está implementado. 

Damos de barato as questões sobre o alegado (in)cumprimento dos contratos actualmente vigorantes. A 

questão de fundo prende-se com a pergunta que o Partido Socialista colocou aos seus militantes na 

“newsletter” recentemente publicada na imprensa: 

- «Deve o Estado financiar escolas privadas onde haja escolas públicas com capacidade instalada não 

aproveitada?» 

A resposta só pode ser negativa. A luta contra esta ofensiva aos direitos sociais e económicos dos cidadãos é 

de sempre e deve ser fortalecida. Sem tréguas. 

Não podemos nem devemos consentir uma aceitação passiva da subversão do que está prescrito na 

Constituição da República e da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), a propósito do descarado 

financiamento público do Ensino particular e cooperativo – que só serve os interesses do neoliberalismo e 

vem destruir o Estado social, acentuando ainda mais as injustiças e as assimetrias regionais. 



As alterações introduzidas em 2013 pelo governo da direita ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo 

(EEPC), sob o falso pretexto de uma alegada dificuldade de dar cumprimento aos preceitos constitucionais 

de garantia da liberdade de escolha, pretendem sim, disfarçadamente, garantir o financiamento público da 

iniciativa privada, enquanto se assiste a um subfinanciamento da rede escolar pública, a qual compete ao 

Estado criar e cuja qualidade de funcionamento tem que garantir. 

Segundo o artigo 75º da Constituição da República, “O Estado criará uma rede de estabelecimentos 

públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população.” Estipulando-se depois, em número 

autónomo, que “O Estado reconhece e fiscaliza o ensino particular e cooperativo, nos termos da lei.” Não 

consta do preceito constitucional que o Estado garante o financiamento da iniciativa privada. 

Também segundo a LBSE, artigo 40º, capítulo dos recursos materiais, «Compete ao Estado criar uma rede 

de estabelecimentos públicos de educação e ensino que cubra as necessidades de toda a população.» 

Compete ao Estado garantir que “Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de 

oportunidades de acesso e êxito escolar”, (artigo 74º, nº 1 da Constituição). Não é com apoios financeiros 

às famílias que se deve garantir a igualdade de oportunidades, mas sim em sede de justiça social e fiscal 

(artigo 81º, alínea-b da Constituição). 

A Constituição é peremptória em como, na realização da política de ensino, incumbe ao Estado «criar um 

sistema público» (primeira parte da alínea-b, nº 2, do artigo 74º da Constituição). 

O próprio Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (Lei n.º 45/78, de 11 de 

Julho) não se refere ao ensino particular a propósito da rede escolar que incumbe ao Estado assegurar 

(confrontar o artigo 13º, nº 2, alínea-e, com o nº 3 do mesmo artigo deste Tratado de direito internacional). 

O novo Estatuto do Ensino particular (de 2013) invoca, ostensivamente, a «liberdade de escolha» e o 

«direito de escolha» (Preâmbulo do diploma, artigo 4º, nº 1, artigo 5º, nº 5, artigo 6º e artigo 8º), produzindo 

neste ponto crucial outra alteração relevante no diploma anterior, porquanto vem contrariar o carácter 

supletivo a que deveria estar remetido o ensino de iniciativa privada. 

O novo artigo 6º determina, assim, que compete ao Ministério da Educação no âmbito do direito de 

escolha das famílias: «Permitir o acesso das famílias às escolas particulares e cooperativas, através da 

celebração de contratos e da concessão de apoios financeiros, bem como zelar pela sua correcta 

aplicação, permitindo progressivamente o acesso às escolas particulares em condições idênticas às das 

escolas públicas». 

Dito de outra forma: Progressivamente, o Estado financiará a iniciativa privada, em manifesta subversão dos 

preceitos constitucionais, até ao desmantelamento da Escola pública.  

Paulatinamente, têm-se vindo a destruir as funções sociais do Estado – em manifesto desrespeito pela 

Constituição – e nós assistimos e resistimos com as armas que temos na mão: as armas da democracia activa 

e em unidade de acção. 

Lisboa, 18 de Maio de 2016 
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