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O setor público de educação em Portugal é
crucial para promover a igualdade de
oportunidade no nosso país. Assim sendo, é
premente garantir que o aproveitamento do
investimento disponível para esta área é
maximizado para aumentar a equidade e a
qualidade do serviço. Cada euro
desperdiçado é uma oportunidade perdida.

Atualmente, o sistema de educação pública é
dirigido centralmente, os medidores de
qualidade e de eficiência são escassos e a
capacidade dos pais e alunos influenciarem o
mesmo é praticamente nulo. Assim,
advogamos a consideração de modelos de
quasi-mercado, com alguma inspiração nos
que são aplicados no Reino Unido, para criar
incentivos no setor público que o tornem mais
sensível à experiência dos seus utilizadores.
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O setor público de educação em Portugal é crucial para
promover a igualdade de oportunidade no nosso país. Assim
sendo, é premente garantir que o aproveitamento do
investimento disponível para esta área é maximizado para
aumentar a equidade e a qualidade do serviço. Cada euro
desperdiçado é uma oportunidade perdida.

Atualmente, o sistema de educação pública é dirigido
centralmente, os medidores de qualidade e de eficiência são
escassos e a capacidade dos pais e alunos influenciarem o
mesmo é praticamente nulo. Assim, advogamos a consideração
de modelos de quasi-mercado, com alguma inspiração nos que
são aplicados no Reino Unido, para criar incentivos no setor
público que o tornem mais sensível à experiência dos seus
utilizadores.

Estes modelos dão aos pais alguma liberdade de escolha na
escola dos seus filhos, criando assim competição entre escolas
para captarem alunos e tornando-as mais sensíveis à
experiências dos mesmos. Ao mesmo tempo, também se garante
que os custos permanecem contidos ao implementar um sistema
limitado de ‘lucro’, incentivando assim as direções escolares a
conter-se nos seus gastos.
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Os princípios básicos dos quasi-mercados na educação seriam garantir
a liberdade de escolha dos pais e fazer com que os pagamentos feitos
a escolas dependam, em larga medida, dos serviços prestados e não
dos custos incorridos. Assim, não deixando de manter todos os serviços
sobre a alçada pública, se bem que possivelmente com parcerias com o
privado, é criada concorrência entre prestadores na qualidade e no
custo dos serviços que prestam. Assim, melhoramos a provisão do
serviço de educação pública em Portugal sem aumentar a sua fatura.

Para o mecanismo da concorrência funcionar efetivamente, seria
naturalmente necessário expandir as competências das direções
escolares, tornando-as numa entidade administrativa que seleciona
professores, métodos de disciplina e a alocação de classes, entre
outras matérias essenciais para a prestação da escola.

Quaisquer decisões estratégicas de longo-prazo acerca da
reestruturação, fusão, abertura ou encerramento de escolas
continuariam a ser tomadas a nível político, como acontece
atualmente. No entanto, beneficiariam de informação prestadas pelo
quasi-mercados. Ademais, o sistema proposto não põe em causa a
cobertura geográfica da oferta de educação por todo o país pois trata
os custos fixos das escolas de maneira separada dos custos variáveis
(aos quais se aplica o modelo acima).
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Liberdade de Escolha: A escola de uma criança não seria  limitada pela sua
zona de residência, mas sim decidida pela escolha informada dos seus pais.
Alunos de zonas desfavorecidas teriam a oportunidade de mudar para
escolas melhores.

Melhoria da Qualidade: As Direções Escolares de escolas que prestem maus
serviços e não atraiam alunos suficientes serão penalizados, quer por uma
redução de bónus a curto-prazo como por uma reestruturação a longo
prazo.

Contenção dos Custos: O pagamento fixo por cada aluno que a escola educa
significa que as escolas poderão reter mais lucro, que se refletirá no bónus
da Direção, se conseguirem conter os seus custos por aluno.

A reforma do sistema de financiamento da educação pública teria três
objetivos basilares, os quais é importante manter presente na apreciação dos
princípios da reforma:

Para atingir estes mesmos objetivos, a presente moção sugere a
implementação dos princípios abaixo referidos, que garantiriam não só a
existência de concorrência na educação pública, mas também que a provisão
universal e equitativa de educação não é prejudicada. Existem variadíssimas
nuances na maneira como os quasi-mercados poderiam ser implementados,
mas cremos que as opções abaixo tomadas conferem um equilíbrio adequado,
não sendo de forma alguma prescritivas.

OBJETIVOS DA REFORMA



Quasi-Mercados: Repensar a Prestação de
Educação do Setor Público

1) AS ESCOLAS TÊM DE GARANTIR O ACESSO A TODOS OS ALUNOS DA SUA
ÁREA DE RESIDÊNCIA MAS DEPOIS DISTO PODEM ACEITAR MAIS ALUNOS
ALEATORIAMENTE.

A capacidade de aceder a escolas que não a da sua área de residência é
essencial não apenas para dar liberdade de escolha aos pais na educação dos
seus filhos, mas também para gerar concorrência entre as diferentes escolas
para atrair alunos.
No entanto, é importante garantir que isto não leva a uma situação em que
alunos são obrigados a deslocar-se longas distâncias para ir à escola contra a
sua vontade, pois a sua escola local é muito competitiva. Assim, damos
prioridade a alunos da área geográfica da escola.
Para além disto, urge também garantir que as melhores escolas não passam a
escolher os melhores alunos por serem mais fáceis de educar e darem
melhores resultados nos rankings. Isto tenderia a meter os alunos de classes
sociais mais altas, com melhores condições de aprendizagem em casa, nas
melhores escolas e iria contra o intuito desta reforma. Assim, depois de
garantir o acesso a alunos da área de residência, determinamos que as
escolas deviam aceitar mais alunos aleatoriamente.
Na prática, recomendamos um sistema centralizado de lotaria eletrónica em
que os alunos possam candidatar-se a uma escola fora da sua área da
residência e onde poderão entrar nesta se houver vagas e ganharem a lotaria
eletrónica. Caso isto não aconteça, serão alocados à escola da sua área de
residência. Outros métodos com um efeito semelhante seriam também
possíveis.

PRINCÍPIOS DA REFORMA
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2) AS COMPETÊNCIAS DA DIREÇÃO ESCOLAR SERIAM GRANDEMENTE
EXPANDIDAS, TORNANDO-SE NUMA ENTIDADE ADMINISTRATIVA
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DA ESCOLA

Atualmente, o sistema educativo é gerido de maneira muito centralizada. O
exemplo mais gritante disto é a alocação de professores a escolas por todo o
país ser decidido pelo Ministério da Educação. A presente reforma implicaria
tornar as direções escolares em entidades muito mais independentes com a
capacidade de contratar e dispensar professores, de organizar (dentro de
certos limites) os horários escolares dos alunos, de escolher as alocações de
turmas e de escolher os métodos de disciplina apropriados, entre outras
decisões centrais para a prestação da escola.

Assim, garantimos que quem toma as decisões referentes às escolas são as
pessoas com mais conhecimento das necessidades específicas da mesma, as
direções escolares. Para além disto, ganhamos também a possibilidade de
responsabilizar as mesmas pela prestação das suas escolas, atráves do
mecanismo da concorrência, criando assim os incentivos adequados para
maximizarem a eficiência da sua escola, como descrito nos pontos abaixo.
Descentralizamos a tomada de decisões e aumentamos a responsabilização
pelas mesmas.

Esta alteração do centro decisório poderá requerer uma reconfiguração da
distribuição de pessoal no setor da educação pública em Portugal, com menos
funcionários no Ministério da Educação central e mais nas direções escolares
das diferentes escolas.

PRINCÍPIOS DA REFORMA
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3) AS ESCOLAS SÃO PAGAS UM VALOR FIXO POR CADA ALUNO QUE EDUCAM.
O ‘LUCRO’ QUE FAÇAM É DESTINADO A BÓNUS DA DIREÇÃO ESCOLAR.

O pagamento de um valor fixo, ajustado por nível de escolaridade apenas,
por cada aluno que uma escola educa é essencial do ponto de vista da
contenção de custos. O modelo atual assenta num pagamento direto dos
custos da escola pelo Estado, o que incentiva a inércia na minimização de
custos e na busca da eficiência, dado que qualquer ganho não beneficiará a
escola. Um pagamento fixo por aluno cria os incentivos adequados, pois a
escola terá direito a manter quaisquer poupanças que faça nos custos.

Em termos práticos, o pagamento fixo por aluno num certo ano de
escolaridade basear-se-ia no cálculo da média anual do custo variável por
aluno (tendo por base os 5 anos anteriores a nível nacional). Em acréscimo a
este valor médio seria adicionada uma ‘margem de lucro’. O pagamento fixo
poderia ser ajustado com base em prioridades políticas (ex. Um desejo de
alocar mais recursos à educação).

O ‘lucro’ que as escolas façam por este mecanismo (‘lucro’=total pagamentos
fixos-total custos variáveis) seria destinado ao pagamento de um bónus
variável ao conselho de administração da escola, de modo a criar assim o
incentivo certo ao mesmo procurar reduzir os custos da escola, tal como se
verifica no setor privado. Os salários-base do conselho de administração
seriam ajustados de modo a garantir que esta medida seria fiscalmente
neutra (a remuneração seria a mesma em média, mas variaria com a
quantidade de alunos atraídos).

PRINCÍPIOS DA REFORMA
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Uma escola que tenha um ‘prejuízo’ nesta métrica teria o seu prejuízo coberto
pelo Estado, mas o mesmo terá consequências se tal situação se mantiver a
médio prazo (ver ponto 4).
O apêndice 1 inclui uma ilustração de como este processo de atribuição de
fundos às escolas funcionaria. 
Custos variáveis incluem, mas não se limitam, a despesas com professores,
livros e tecnologia.

4) OS CUSTOS FIXOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO FINANCIADOS
DIRETAMENTE PELO ESTADO, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE ALUNOS.

É importante garantir que escolas em áreas com menos densidade
populacional, que terão proporcionalmente mais despesas fixas, não são
prejudicadas pela inserção de quasi-mercados no sistema educativo. Com isto
em atenção, os custos fixos de manutenção das escolas seriam financiados
diretamente pelo Estado.
Apesar de este mecanismo não incorporar um o incentivo de redução de
custos pelas escolas que foi aplicado nos custos variáveis, os custos fixos
necessitam menos do mesmo, pois tendem a ser mais difíceis de alterar.
Custos fixos incluem, mas não se limitam, a manutenção, água e eletricidade.

PRINCÍPIOS DA REFORMA
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5) A MÉDIO-LONGO PRAZO, A QUANTIDADE DE ALUNOS QUE SE CANDIDATA A
UMA ESCOLA E O ‘LUCRO’ DE UMA ESCOLA SÃO INDICADORES DA SUA
EFICIÊNCIA E SERÃO USADOS PARA DECISÕES ESTRATÉGICAS

À medida que o tempo passa, as melhores escolas terão muitos alunos a
candidatarem-se às mesmas. Assim, escolas que rejeitem muitos alunos por
falta de capacidade (e tenham ‘lucro’) serão vistas como boas candidatas a
receberem fundos para investimento em expansão da parte do Estado,
satisfazendo assim a procura dos pais.
De maneira oposta, escolas que eduquem menos alunos do que a sua
capacidade permite poderá indicar uma de duas coisas. Uma possibilidade é
que estejam sobredimensionadas, em cujo caso poderá ser equacionada uma
redução da sua capacidade. Alternativamente, poderão estar a ser mal
administradas, prestando serviço de má qualidade que afasta alunos. Se o
estão a fazer e a ter ‘lucro’ um ajuste dos incentivos contidos no seu bónus e
um aviso para gastar mais poderá bastar. Caso tenham ‘prejuízo’, isto indica
má qualidade do conselho de administração e uma substituição deve ser
equacionada.
É importante também realçar o potencial de fazer fusões de administrações
de escolas, em que o conselho de administração de uma escola com uma boa
prestação pode passar a administrar também uma escola com má prestação
para melhorar os seus resultados.
O apêndice 2 inclui uma ilustração de como o processo de avaliação
estratégica poderia usar as informações disponibilizadas pelos quasi-
mercados.

PRINCÍPIOS DA REFORMA
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6) AS ESCOLAS PRIVADAS OU SOCIAIS PODERÃO TAMBÉM SUBSCREVER AO
SISTEMA EM MOLDES SEMELHANTES ÀS ESCOLAS PÚBLICAS, MAS SEM O
ESTADO PAGAR PREJUÍZOS

De modo a reforçar ainda mais o mecanismo de concorrência, este modelo
estaria também aberto a escolas do setor privado e social. Caso uma escola
esteja disposta a educar um aluno pelo mesmo custo que ele teria no setor
público e haja alunos interessados na escola, não existe uma razão para não
o fazer. Neste caso, o pagamento por custos fixos não será feito e quaisquer
prejuízos não serão cobertos pelo Estado.

Este princípio é importante devido à informação divulgada em 2021 de que o
custo médio de alunos no ensino público é superior às propinas de alguns dos
melhores colégios privados[1]. Apesar de esta medida simples obviamente
ofuscar muitos outros fatores, poupanças significativas poderão ser atingidas
ao utilizar também o setor privado para provisão pública.

Para ser claro, esta solução diferencia-se da solução de uma solução pura de
cheque-ensino pois financia a educação numa escola do setor social e privado
apenas se a mesma não tiver qualquer custo adicional para os pais. Assim,
garante-se que este financiamento não é utilizado para propósitos anti
redistributivos no financiamento de escolas privadas caras.

[1] Ver https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/custo-medio-por-aluno-no-
ensino-publico-e-superior-as-propinas-nos-melhores-colegios-privados

PRINCÍPIOS DA REFORMA
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7) SERÁ RECOLHIDA E AMPLAMENTE DIVULGADA UMA LARGA QUANTIDADE DE
INDICADORES DE QUALIDADE DAS DIFERENTES ESCOLAS.

É essencial para o correto funcionamento deste mecanismo, e também para
garantir igualdade de oportunidade, que os pais tenham fácil acesso a toda a
informação necessária para uma escolha bem ponderada.
Com este propósito seriam criados uma variedade de indicadores de
qualidade das diferentes escolas, baseados em inquéritos de satisfação de
alunos, resultados de exames e testes e medidores de progressão escolar.
Esta informação seria usada para criar rankings, numa versão alargada dos
rankings escolares anuais atualmente publicados amplamente na
comunicação social.
Estes indicadores seriam publicados numa plataforma online de fácil e
intuitivo acesso para os pais e seriam também disponibilizados à
comunicação social para serem divulgados[2]. 

[2] Para um exemplo dos indicadores sugeridos, ver https://www.compare-
school-performance.service.gov.uk/schools-by-type?
step=default&table=schools&region=all-england&for=primary 
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A educação pública é um mecanismo essencial do elevador social na sociedade
portuguesa. Como tal, é importante garantir que os recursos a ela dedicados
têm o melhor aproveitamento possível e se consegue uma educação pública
de topo sem custos descontrolados. Ademais, a equidade no acesso à
educação é também prioritária para atingir altos níveis de mobilidade social.

Esta moção sugere que a aplicação de quasi-mercados no setor da educação
pode atingir todos estes objetivos, utilizando de forma limitada mecanismos
de mercado que criam alguma concorrência entre prestadores e, através de
mecanismos de ‘lucro’, geram os incentivos certos para um aumento da
eficiência nas escolas. Ao mesmo tempo, através da liberdade de escolha
dada aos pais na escola dos seus filhos, retirar-se-ia a limitação geográfica
que até agora restringia alunos de zonas desfavorecidas a permanecerem
necessariamente em escolas dessas mesmas zonas, onde a qualidade da
educação tende a ser de nível inferior.

Importa também referir o papel que a informação adicional gerada pelos
quasi-mercados teria na capacitação de decisões estratégicas de longo-prazo
do Ministério da Educação e o aumento de eficiência que seria expectável
atingir simplesmente devido ao descentralizar das decisões escolares (através
da capacitação das direções escolares).

Finalmente, é importante também clarificar o que esta moção não é, pois
tivemos muito cuidado para assegurar que a mesma não coloca em causa
princípios basilares da provisão pública de educação. Esta moção não é um
cheque-ensino puro, pois os pais podem apenas inscrever os filhos em escolas
onde a provisão seja gratuita e paga pelo Estado nos moldes definidos acima
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Não coloca em causa a ampla cobertura
geográfica da escola pública em todo o
território nacional, mesmo em escolas em
áreas de menor densidade populacional onde
possa haver proporcionalmente mais custos
fixos. Garantimos também que, apesar de ser
criada mais informação para a mesma,
qualquer decisão de encerramento ou re-
estruturação de escolas seria tomada
politicamente, como acontece atualmente.

Concluímos expressando o desejo de inserir a
reforma da escola pública no centro do
debate público, de modo a criar um nível
melhor e mais uniforme de prestação de
serviços de educação aos jovens portugueses,
com toda a importância que os mesmos
acarretam. Cremos que os princípios contidos
nesta moção seriam uma base sólida para
criar um verdadeiro aumento de eficiência
neste setor. Por fim, realçamos também que
os princípios de quasi-mercados, usados aqui
na discussão da educação pública, seriam
também de muito valor acrescentado na área
da Saúde e incentivamos a discussão dos
mesmos neste contexto.
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Ilustração do Processo de Financiamento das Escolas
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