Porto, 16 de outubro de 2012
Exmo(a). Sr(a). Diretor(a),

A Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, abre a possibilidade de as escolas tomarem a
iniciativa de propor ao Ministério da Educação a celebração de um contrato de autonomia para a
implementação de “um plano de desenvolvimento” articulado com “um projeto educativo
contextualizado, consistente e fundamentado”.
A “nova versão” dos contratos de autonomia permite a integração de diversos parceiros.
Atenta às necessidades e expetativas das escolas e dos professores, a Universidade Católica organizouse para apoiar a direção das organizações educativas no conhecimento das diversas realidades
organizacionais, criando um Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas (SAME).
O SAME integra três membros (Professores Joaquim Azevedo, José Matias Alves e Joaquim Machado)
que já fizeram parte e presidiram a comissões de acompanhamento de quatro escolas com contrato de
autonomia desenvolvido de 2007/2008 a 2011/2012.
A Universidade Católica está aberta a considerar propostas de colaboração e apoio às escolas
que queiram celebrar contrato de autonomia, numa das seguintes modalidades:
i) Consultoria externa na elaboração do plano de desenvolvimento da autonomia;
ii) Consultoria externa na autoavaliação da escola e na monitorização do cumprimento do
contrato de autonomia;
iii) Participação como parceiro privilegiado na elaboração, implementação e avaliação do
plano de desenvolvimento de autonomia.
A terceira modalidade inclui a participação como parceiro na comissão de acompanhamento, prevista
no artigo 9º da Portaria.
A participação da Universidade Católica nos processos de desenvolvimento das escolas integrase na sua missão de fortalecer dinâmicas de reconhecimento de escolas de referência em dimensões de
ação educativa, promover redes e práticas de cooperação entre escolas que possuam identidades e/ou
projetos afins e capacitar os profissionais, as equipas e as lideranças para a mobilização dos atores
educativos.
Poderá aceder a informações complementares, contactando o secretariado do SAME via mail
fmartins@porto.ucp.pt ou pelo telefone 226 196 200, extensão 183. Se preferir, pode contactar-me
através do meu mail pessoal jalves@porto.ucp.pt.

Com os melhores cumprimentos,
José Matias Alves
(Coordenador do SAME)

