
 

CICLO DE SEMINÁRIOS 

LEI DE BASES DO SISTEMA EDUCATIVO  

  

 

CENTRALIDADE, DESCENTRALIZAÇÃO  

E AUTONOMIA EM EDUCAÇÃO 

14 NOVEMBRO 2016  |  INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

    AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE  

   

 

Apoios: 

http://www.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2016/10/image001.png


Centralidade, Descentralização  

e Autonomia em Educação 

No âmbito do ciclo de seminários sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), 

promovidos pelo Conselho Nacional de Educação, o nono seminário que se realiza em 

Leiria, no próximo dia 14 de novembro, procura refletir sobre um dos princípios 

organizativos desta lei que, na alínea g) do Artigo 3.º, estabelece como um dos 

princípios organizativos do sistema educativo: descentralizar, desconcentrar e 

diversificar as estruturas e ações educativas de modo a proporcionar uma correta 

adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das populações, uma 

adequada inserção no meio comunitário e níveis de decisão eficientes.  

O Conselho Nacional de Educação tem prestado a melhor atenção a esta temática, 

nomeadamente através de Pareceres ou Recomendações emitidos em 1997, 2004, 2008 

e 2012, bem como a realização de Seminários e Colóquios cujas atas foram publicadas 

em 2007, 2008 e 2016. 

Da necessidade de dar cumprimento ao estipulado na LBSE, várias têm sido as 

iniciativas legislativas tendo em vista a descentralização, envolvendo a transferência de 

competências para os municípios e a autonomia das escolas. Importa procurar 

compreender o que foi feito neste domínio ao longo dos últimos 30 anos, que caminhos 

foram percorridos, que caminhos estão ainda por percorrer e qual a melhor forma de o 

fazer, perspetivando o futuro da descentralização no que à educação diz respeito. 

O seminário do Conselho Nacional de Educação – Centralidade, Descentralização e 

Autonomia em Educação – inclui um conjunto de intervenções provenientes de várias 

áreas do conhecimento como a educação, a economia, o direito e a administração 

pública e atores e especialistas que protagonizaram algumas das alterações mais 

relevantes neste domínio.  

As questões relativas à distribuição de competências pelos diferentes níveis da 

administração (a quem compete o quê?), a reflexão sobre o percurso da 

descentralização e da autonomia das escolas e o olhar sobre os futuros que se poderão 

construir nestes domínios estarão no centro dos debates que este seminário promoverá. 

PROGRAMA 

9h30 

ABERTURA 

Nuno Mangas Pereira 
Presidente do Instituto Politécnico de Leiria 

David Justino 
Presidente do Conselho Nacional de Educação 

 10h00 

PAINEL | Políticas de descentralização: 

   o caminho percorrido 

João Manuel Pinhal 
Instituto de Educação | Universidade de Lisboa 

António José Ganhão 
Professor Aposentado  

 Presidente da Mesa 

Porfírio Silva 
Conselho Nacional de Educação 

11h15 

Pausa para café 

11h30 

PAINEL | Desenvolvimento económico e 

atribuição de competências na educação 

Linda Gonçalves Veiga 
Escola de Economia e Gestão | Universidade do Minho 

Pedro Costa Gonçalves 
Faculdade de Direito | Universidade de Coimbra 

 Presidente da Mesa 

Nilza de Sena 
Conselho Nacional de Educação 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13h00 

 Almoço  livre 

14h30 

PAINEL | Descentralização/desconcentração 

  e autonomia em educação 

Alberto de Jesus Almeida  
Museu Pedagógico de Lamego 

Dora Fonseca de Castro 
Dep. de Educação e Psicologia | Universidade de Aveiro 

 Presidente da Mesa 

 Vanessa Silva 
Conselho Nacional de Educação 

15h45 

Pausa para café 

16h00 

PAINEL | Luzes e  sombras da   

   descentralização  

António Sousa Fernandes 
Instituto de Educação | Universidade do Minho 

António Neto-Mendes 
Dep. de Educação e Psicologia | Universidade de Aveiro 

 Presidente da Mesa 

Francisco Santos 
Conselho Nacional de Educação 

17h30 

ENCERRAMENTO 

David Justino 
Presidente do Conselho Nacional de Educação 
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