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Na	  polémica	  dos	  contratos	  de	  associação	  entre	  o	  Estado	  e	  as	  escolas	  privadas	  tem-‐se	  argumentado	  que	  
o	  dinheiro	  público	  deve	  ser	  utilizado	  para	  financiar	  as	  escolas	  públicas	  (e,	  bem	  assim,	  professores	  e	  outro	  
pessoal	  do	  sector	  público)	  em	  detrimento	  das	  escolas	  privadas,	  bem	  como	  os	  seus	  professores	  e	  demais	  
pessoal.	  

	  

Mas	  não	  é	  assim.	  O	  dinheiro	  na	  posse	  do	  sector	  público	  –	  que,	  de	  resto,	  foi	  cobrado	  ao	  sector	  privado	  a	  
título	  de	  impostos	  –	  não	  pertence	  ao	  sector	  público,	  com	  exclusão	  do	  sector	  privado.	  É	  dinheiro	  comum	  
dos	  portugueses	  e	  que	  se	  destina	  a	  promover	  o	  bem-‐comum	  dos	  portugueses	  (e	  não	  o	  bem	  exclusivo	  dos	  
professores	  e	  respectivos	  sindicatos	  do	  sector	  público).	  

	  

Ora,	   o	   bem-‐comum	  exige,	   neste	   caso,	   que	   tal	   dinheiro	   seja	   utilizado	  para	  proporcionar	   às	   crianças	   e	  
adolescentes	  portugueses,	  qualquer	  que	  seja	  a	  sua	  condição	  social,	  a	  melhor	  educação	  possível	  ao	  mais	  
baixo	  custo	  possível.	  

	  

Neste	  binómio	  qualidade-‐preço,	  ambos	  os	  termos	  jogam	  a	  favor	  do	  sector	  privado.	  Embora	  possa	  haver	  
diferenças	  entre	  as	  múltiplas	  escolas	  envolvidas,	  é	  claro	  que	  a	  melhor	  qualidade	  da	  educação	  é	  fornecida	  
em	  Portugal	  pelas	  escolas	  privadas,	  como	  mostram	  os	  consecutivos	  rankings	  anuais	  das	  escolas	  baseados	  
nos	  exames	  nacionais	  dos	  4º,	  6º,	  9º	  e	  12º	  anos	  de	  escolaridade.	  

	  

Todos	  os	  anos,	  os	  lugares	  de	  topo	  do	  ranking	  são	  ocupados	  por	  escolas	  privadas	  –	  com	  grande	  destaque	  
para	  as	  escolas	  católicas	  –	  e	  a	  posição	  relativa	  das	  escolas	  públicas	  não	  cessa	  de	  se	  deteriorar.	  No	  ano	  
passado,	  por	  exemplo,	  no	  ranking	  relativo	  ao	  12º,	  que	  abrange	  todo	  o	  ensino	  secundário,	  entre	  as	  30	  
melhores	  escolas	  do	  país,	  apenas	  uma	  era	  pública,	  e	  ainda	  assim	  em	  posição	  bem	  modesta.	  

	  

Quanto	  ao	  custo,	  os	  cálculos	  efectuados	  o	  ano	  passado	  pelo	  Tribunal	  de	  Contas,	  a	  pedido	  do	  Governo	  
anterior,	  mostram	  que	  é	  mais	  barato	  o	  Estado	  pagar	  o	  estudos	  dos	  alunos	  em	  escolas	  privadas	  (cerca	  de	  
4400	  euros	  por	  ano	  por	  aluno)	  do	  que	  em	  escolas	  públicas	  (4900	  euros	  por	  ano	  por	  aluno).	  

	  

Se	  o	  actual	  Ministério	  da	  Educação	  prosseguisse,	  de	   facto,	  o	  bem-‐comum	  e	  não	  o	  bem	  exclusivo	  dos	  
sindicatos	   dos	   professores	   do	   sector	   público,	   estaria,	   neste	  momento,	   a	   generalizar	   os	   contratos	   de	  
associação	  com	  escolas	  privadas	  e	  não	  a	  restringi-‐los.	  

	  

É	  a	  maneira	  de	  os	  filhos	  do	  povo,	  com	  recursos	  modestos,	  terem	  acesso	  à	  melhor	  educação	  possível,	  e	  
não	  apenas	  os	  filhos	  dos	  ricos,	  e	  de	  fomentar	  a	  tradição	  católica	  da	  nossa	  cultura	  segundo	  a	  qual	  as	  elites	  
podem	  surgir	  de	  todas	  as	  camadas	  sociais	  e	  não	  apenas	  de	  alguma	  aristocracia	  financeira	  ou	  de	  família.	  

	  



	  

As	  principais	  instituições	  educadoras	  de	  uma	  criança	  são,	  por	  esta	  ordem,	  a	  família	  e	  a	  escola.	  Um	  criança	  
pode	  nascer	  pobre,	  mas	  se	  tiver	  talentos	  e	  acesso	  a	  uma	  escola	  de	  qualidade,	  pode	  bem	  vir	  a	  ascender	  
na	  escala	  social.	  Pelo	  contrário,	  se	  a	  uma	  família	  modesta	  se	  juntar	  uma	  escola	  modesta	  é	  que	  a	  ascensão	  
social	  lhe	  fica,	  quase	  de	  certeza,	  vedada.	  

	  

Permitir,	   ao	   abrigo	   dos	   contratos	   de	   associação	   –	   como	   a	   actual	   legislação	   já	   permite	   –	   que	   os	   pais	  
escolham	  as	  escolas	  para	  os	   seus	   filhos,	   facultando	  aos	   filhos	  dos	  pobres	  acesso	  às	  escolas	  dos	   ricos,	  
sendo	  a	  sua	  educação	  paga	  pelo	  Estado,	  é	  um	  factor	  determinante	  para	  promover	  a	  mobilidade	  social	  
ascendente.	  

	  

Pelo	  contrário,	  aquilo	  que	  o	  ministério	  da	  Educação	  está	  a	  fazer,	  restringindo	  os	  contratos	  de	  associação,	  
é	  manter	  os	  ricos	  ricos	  e	  os	  pobre	  pobres,	  para	  defender	  os	  interesses	  dos	  professores	  do	  sector	  público	  
e	  demais	  pessoal	  que	  gira	  em	  torno	  das	  escolas	  públicas.	  


