
 

 

Câmara de Sintra corta no apoio às escolas 

A aposta em fazer vingar diferentes soluções que revelem mais-valias, 

num processo dinâmico e de abertura franca a novas perspetivas, em 

contraponto à cristalização das soluções só porque se acreditou na sua 

eficiência, faz parte dos princípios em que nos revemos e que enformam 

o Movimento “Sintrenses com Marco Almeida”. 

Ora vem isto a propósito do anúncio que o atual Executivo da Câmara 

Municipal de Sintra fez chegar às Direções dos Agrupamentos de 

Escolas do Concelho, dando-lhes nota de que terá sido necessário 

ajustar o valor da 3ª e última tranche do “Programa de Manutenção e 

Conservação dos Equipamentos Escolares”, alegadamente em 

cumprimento das orientações constantes na Lei do Orçamento de 

Estado, conjugadas com as determinações internas em matéria de 

realização de despesas por parte do Município, resultando num corte de 

até 20% no valor da mesma. 

Convirá salientar que este Programa respondia, à data do seu 

lançamento pelo anterior Executivo, ao reconhecimento de que uma 

gestão de proximidade, também ao nível das Escolas, é facilitadora da 

resolução eficiente e eficaz dos problemas, bem como ainda da 

desejável co-responsabilização dos diferentes utentes pela manutenção 

das instalações, tendo redundado na celebração de protocolos com os 

diferentes Agrupamentos, visando a reparação corrente, manutenção 

periódica e geral dos equipamentos escolares, suportados por 

comparticipações financeiras que consagravam uma verba base em 

função da dimensão da escola e outra por aluno. 

Para além das já referidas agilização e responsabilização, a poupança e 

a valorização dos recursos endógenos, na medida em que as 

intervenções poderão porventura ser assumidas sem recurso a meios 

exteriores à própria escola, não serão vantagens menores. 

 



 

Tal acordo anunciava no próprio texto que era celebrado livremente e de 

boa-fé. 

Somos tentados a alegar que boa-fé é o que parece faltar na medida 

agora anunciada, já que da autarquia não terá havido sequer a 

observância daquilo que o respeito entre parceiros pressuporia, ainda 

para mais ferida de irregularidade, já que estipula o clausulado que 

qualquer alteração só será válida se constar de documento escrito, 

carecendo da assinatura de ambos os outorgantes. 

Parceira ou não, eis a questão! 

Ao arrepio das mais elementares regras de bom senso e de zelo por um 

relacionamento institucional com as escolas que permita entrever 

parceria e reciprocidade de objectivos para chegar melhor ao que é o 

bem comum, a autarquia opta por “mudar as regras a meio do 

campeonato”, de forma unilateral, afrontando os princípios basilares 

duma convivência sã e comprometendo as vantagens que foram sendo 

capitalizadas nos últimos anos. 

E, se tivermos em conta, que as razões economicistas terão ditado este 

atropelo, bastará pensar que tal medida poderia ter-se visto diferida para 

Setembro deste ano, coincidindo com a data de celebração de novo 

protocolo. 

Não se goravam expectativas e, afinal, a poupança, a revelar-se crucial, 

concretizar-se-ia do mesmo modo, porquanto se trataria do mesmo ano 

económico! 

O fim seria o mesmo. Mudava-se apenas o meio para o conseguir.  

E isso faz TODA a diferença! 

 

Aos 30 de Abril de 2014 

Os Vereadores eleitos pelo Movimento “Sintrenses com Marco Almeida” 


