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AS MEDIDAS ECONÓMICAS  FUTURAS 

NÃO PODEM PÔR EM CAUSA A QUALIDADE E A EQUIDADE EM EDUCAÇÃO 

 Ao contrário do que desejávamos, tornou-se imprescindível e inultrapassável uma 

intervenção externa conduzida pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu 

e a Comissão Europeia, com vista ao resgate da dívida pública nacional. 

 A verdade é que já ao longo dos últimos três anos foram sendo exigidos significativos 

sacrifícios aos portugueses em geral e em particular aos trabalhadores da administração 

pública, primeiro devido à crise financeira e consequente crise económica, e depois devido à 

necessidade de redução do défice orçamental.  

 A FNE sempre denunciou esta sequência de medidas, exigindo em cada momento que 

cada uma delas constituísse a resposta eficaz e definitiva para dar resposta aos problemas que 

enfrentávamos. 

 Infelizmente, erros políticos nacionais e a resposta titubeante da União Europeia à 

especulação financeira, que recaiu sobre alguns Países, conduziram à actual situação. 

 É agora conhecido o memorando assumido por aquelas três entidades com o Governo 

português, e particularmente o que nele se exprime relativamente à educação. 

 Trata-se de um conjunto de medidas que poderiam ter sido evitadas e que, tendo um 

impacto mais imediato nos próximos três anos, não deixará de ter efeitos por mais de uma 

década. 

 Em termos globais, o memorando conduz a novos sacrifícios e ao agravamento 

genérico da situação das famílias portuguesas, nomeadamente pelo crescimento de impostos 

directos e indirectos e pelo congelamento dos salários e das pensões por mais dois anos na 

administração pública. 

 Nesta área da educação, as medidas até agora anunciadas, pelo seu carácter vago e 

impreciso, suscitam-nos muitas dúvidas e legítimas preocupações. 

 Como tem sido sublinhado por múltiplos dirigentes nacionais e internacionais, mesmo 

em tempo de crise a educação não pode deixar de ser considerada estratégica para o 

desenvolvimento.  

 Aliás, a necessidade de investir substancialmente em educação e formação goza de um 

forte suporte ao nível da União Europeia, como se exprime claramente na declaração do 

Conselho de 14 de Fevereiro de 2011: É urgente um investimento eficiente em sistemas de 

educação e formação de alta qualidade, modernizados e reformados, porque neles se funda, 



quer a prosperidade europeia a longo prazo, quer o domínio de conhecimentos e 

competências que permitem respostas adequadas a este tempo de crise.  

 Partindo agora para a análise do que já se conhece em termos do texto do memorando 

no que diz respeito à área da educação, registamos que a forma como as questões são 

apresentadas deixam vários caminhos possíveis para a intervenção do próximo Governo. 

 Se a aposta na autonomia das escolas constitui uma orientação que claramente 

sempre defendemos, já a sua ligação a mecanismos de financiamento relacionados com os 

resultados escolares e com o cumprimento de objectivos que sejam de mera poupança tem de 

ser inserido numa lógica de subsidiariedade; são de rejeitar reduções no financiamento das 

escolas que ponham em causa as respostas educativas adequadas, nomeadamente em 

contextos sócio-económico mais desprotegidos e onde os resultados escolares são claramente 

inferiores aos de outros contextos. 

 A verdade é que cortes orçamentais  que sejam cegos têm impactos negativos, quer ao 

nível da qualidade quer ao nível da equidade do acesso à educação e formação. Cortar nos 

orçamentos da educação e da formação como resposta ao deficit público compromete o 

futuro das novas gerações e torna o país ainda mais vulnerável perante a galopante 

competição global. 

 Realizando-se no próximo dia 19 de Maio um Conselho Europeu da Educação, a FNE 

vai enviar à Ministra da Educação uma declaração que insiste na obrigação nesta reunião se 

defender a educação e a formação como prioritárias no investimento de cada país e na 

determinação das políticas nacionais; e ainda na necessidade de deixar claro que cortes cegos 

nos orçamentos da educação e da formação contradizem as metas definidas pela Estratégia 

União Europeia 2020. 

 A FNE tem vindo a realizar um conjunto de encontros com os Partidos Políticos, 

apresentando o seu Roteiro para a Legislatura, assente precisamente no conceito de que 

“Mesmo em tempo de crise, a aposta na educação e formação é estratégica”. 

 A seguir à tomada de posse do Governo que resultar das eleições de 5 de Junho, a FNE 

promoverá a realização de reuniões com os Ministros que tutelarem as áreas em que a FNE 

intervém, batendo-se de forma inequívoca e clara por uma educação de qualidade que 

respeite e dignifique os trabalhadores do sector. 
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