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RESUMO
A expansão do modelo de gestão privatizada na
escola pública em diversos países tem sido
encarada como próprio da evolução das
organizações fazendo surgir, dentro do espectro da
descentralização e alinhado com a chamada Nova
Gestão Pública, a transferência de competências,
neste caso, para o privado. Partindo da análise do
modelo charter school (Estados Unidos da
América), observar-se-ão, ainda que à distância,
modelos semelhantes existentes noutros países.
Sob o enquadramento do fenómeno de
globalização, do policy borrowing e da influência
transnacional na regulação das políticas educativas
nacionais, analisar-se-á a menção a um projeto
semelhante em Portugal - escolas independentes -
pelo XX Governo Constitucional. Optou-se por um
estudo de metodologia mista, quantitativo e
qualitativo, recorrendo-se ao inquérito por
questionário à comunidade educativa para um
levantamento do conhecimento sobre este modelo
de escolas e a possibilidade de ser implementado
em Portugal, bem como ao inquérito por entrevista
semiestruturada aos representantes de algumas
entidades relevantes no panorama educativo.

OBJETIVOS

Que tendências se 
manifestam nas 

perceções dos vários 
atores da comunidade 

escolar sobre a 
implementação de um 

modelo de gestão 
privada nas escolas 

públicas portuguesas
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Compreender as lógicas 
globais que regulam as 
políticas educativas 
nacionais/internacionais

Compreender e analisar 
criticamente a introdução da 
NGP em Educação tendo 
por base o exemplo de 
outros países

Fazer o levantamento crítico 
da literatura sobre a gestão 
privada da escola pública 
em diversos países

Caracterizar as perceções 
existentes sobre o modelo 
charter school na 
comunidade escolar

Problematizar a opinião generalizada 
sobre a implementação de um modelo 
semelhante em Portugal e sobre as 
possíveis entidades gestoras

A expansão do 
fenómeno da gestão 
privada das escolas 

públicas 

Tipos de administração 
pública/Nova Gestão 
Pública/Governança 

Delegação e 
transferência de 

competências para o 
privado

Charter School
Friskoler/or

Free school/Academy

Modelos de influência 
neoliberal:

EUA, Canadá, Chile, 
Colômbia, Inglaterra, 

Nova Zelândia

Modelos escandinavos:
Noruega e da Suécia

QUADRO TEÓRICO

NATUREZA RECOLHA DE DADOS
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Generalizar os resultados de uma forma 
mais ampla;

Complementar o estudo com uma visão 
centrada na interpretação que os 
indivíduos possuem / fazem sobre o 
objeto em estudo.

Organizações 
Sindicais;

Associação Nacional 
de Dirigentes 

Escolares;
Conselho das Escolas;
Conselho Nacional da 

Educação; 
Confederação Nacional 

das Associações de 
Pais; 

Associação Nacional 
de Municípios 
Portugueses.

Inquérito por 
entrevista

Comunidade educativa:
professores, diretores, 
pessoal não docente, 
famílias, alunos do 
ensino secundário, 
autarcas, empresas.

Inquérito por 
questionário

Literatura académica;
Documentos governamentais;
Programas políticos.

Análise 
Documental

Análise de conteúdo8 –
WebQDA

Inquérito por 
entrevista

Análise Estatística7
– SPSS

Inquérito por 
questionário

Confrontar dados provenientes de diferentes fontes
Compreender de forma mais completa o fenómeno a analisar

Triangulação9

TRATAMENTO DE DADOS

Construção do Quadro teórico e metodológico do estudo 
Fevereiro de 2021 a setembro de 2022 
• Construir o quadro teórico 
• Construir os instrumentos de recolha de dados que permitam responder às 

questões e atingir os objetivos do estudo
• Validar os instrumentos de recolha de dados.

Recolha de dados 
Junho de 2022 a dezembro de 2022
• Difundir inquéritos por questionário
• Realizar entrevistas

Tratamento dos dados 
Janeiro de 2023 a outubro de 2023
• Analisar dados
• Apresentar resultados

Redação da Tese e disseminação dos resultados
Fevereiro de 2021 a julho de 2024
• Participar em eventos científicos e publicar artigos científicos
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