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27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que Inês Ribeiro Lei-
tão, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da 
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P., para desempenho de funções correspondentes à categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES da Grande 
Lisboa XI — Cascais, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

10 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206929976 

 Aviso (extrato) n.º 6054/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no  Diário 
da República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio de 2011, aviso 
n.º 10926/2011, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, 
com a trabalhadora Helena Maria Fialho Beirão, para preenchimento de 
um posto de trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES VII de Amadora, com a renume-
ração definida nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 
de 22 de setembro, e no Decreto -Lei n.º 122/2010 de 11 de novembro 
correspondente a 1.968,540 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Ema Conceição Silva Farinha Resende, Enfermeira do 
Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII, Amadora.

Vogais: Maria Odete Fernandes Martins Pinto Bravo, Enfermeira do 
Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora, que 
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Paulo Jorge 
Oliveira Bruno Moita, Enfermeiro Chefe do Agrupamento dos Centros 
de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de 
setembro.

17 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206935467 

 Aviso (extrato) n.º 6055/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 95/2011, de 17 de maio de 2011, aviso n.º 10926/2011, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, com efeitos a partir de 17 de setembro de 2012, com a trabalhadora 
Fernanda Cristina Matos Fonseca, para preenchimento de um posto de 
trabalho da categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do 
mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I. P./ACES VII de Amadora, com a renumeração definida nos termos 
do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, e no Decreto-
-Lei n.º 122/2010 de 11 de novembro correspondente a 1.610,62 €.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Ema Conceição Silva Farinha Resende, Enfermeira do 
Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII, Amadora

Vogais: Maria Odete Fernandes Martins Pinto Bravo, Enfermeira do 
Agrupamento de Centros de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora, que 
substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Paulo Jorge 
Oliveira Bruno Moita, Enfermeiro Chefe do Agrupamento dos Centros 
de Saúde da Grande Lisboa VII Amadora;

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

17 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206936099 

 Centro Hospitalar do Oeste

Aviso (extrato) n.º 6056/2013
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do 

artigo 254.º do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para 
cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa do 
pessoal do Centro Hospitalar de Torres Vedras, integrado no Centro 
Hospitalar do Oeste, que cessou funções por motivo de Aposentação no 
período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012:

Maria Natália Alberto P. Teodoro, Assistente Operacional, 
01 -03 -2012 — nível remuneratório entre 2 e 3, posição remuneratória 
entre 2.ª e 3.ª

Fernando José da Cruz Beijoca, Assistente Operacional, 
01 -04 -2012 — nível remuneratório entre 6 e 7, posição remuneratória 
entre 6.ª e 7.ª

Mira Malesevic de Jesus Lourenço, Enfermeira, 01 -04 -2012 — nível 
remuneratório entre 27 e 30, posição remuneratória entre 4.ª e 5.ª

Maria Lurdes Conceição Silva Ventura, Assistente Operacional, 
01 -04 -2012 — nível remuneratório entre 3 e 4, posição remuneratória 
entre 3.ª e 4.ª

Maria Manuela Tavares de Castro, Assistente Graduado Hospitalar, 
01 -04 -2012 — nível remuneratório entre 85 e 86, posição remuneratória 
entre 5.ª e 6.ª

Idalina de Jesus Santos Simões, Assistente Operacional, 
01 -06 -2012 — nível remuneratório entre 2 e 3, posição remuneratória 
entre 2.ª e 3.ª

Lucinda Lino Póvoa de Sousa, Assistente Operacional, 
01 -06 -2012 — nível remuneratório entre 3 e 4, posição remuneratória 
entre 3.ª e 4.ª

Gracinda dos Santos Pereira Silva, Assistente Operacional, 
01 -07 -2012 — nível remuneratório entre 2 e 3, posição remuneratória 
entre 2.ª e 3.ª

Amália Augusta Scarlet Wilson, Assistente Técnico, 
01 -07 -2012 — nível remuneratório entre 12 e 13, posição remunera-
tória entre 7.ª e 8.ª

Berta Maria Henriques Mergulhão, Enfermeira, 01 -07 -2012 — nível 
remuneratório entre 39 e 42, posição remuneratória entre 8.ª e 9.ª

Maria Rosa Vieira Botelho, Enfermeira, 01 -07 -2012 — nível remu-
neratório entre 33 e 36, posição remuneratória entre 6.ª e 7.ª

Maria Adelaide Alves Martins, Assistente Operacional, 
01 -11 -2012 — nível remuneratório entre 8 e 9, posição remuneratória 
entre 8.ª e 9.ª

Maria Otília Henriques Silva, Parteira, 01 -12 -2012 — nível remune-
ratório entre 9 e 10, sem posição remuneratória.

30 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206933336 

 Aviso (extrato) n.º 6057/2013
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do 

artigo 254.º do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para 
cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa do 
pessoal do Centro Hospitalar do Oeste, que cessou funções por motivo 
de aposentação no mês de dezembro de 2012:

Albano Varela Costa, Assistente Operacional, 01 -12 -2012 — nível 
remuneratório 9, posição remuneratória 9.ª;

Adília Jesus Pereira Mendes, Técnica Superior, 01 -12 -2012 — nível 
remuneratório 27, posição remuneratória 5.ª;

Fernando Diogo Dias Nazário, Assistente Graduado Sénior de Pe-
diatria, 01 -12 -2012 — nível remuneratório entre 47 e 48, sem posição 
remuneratória.

30 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206933417 

 Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Louvor n.º 439/2013

O Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, na sua reunião de 10 de abril de 2013, deliberou tornar público 
um voto de louvor à Comissão Coordenadora do Diagnóstico e Trata-
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mento das Doenças Lisossomais (CNCDTDL) no momento em que 
esta cessa funções.

A CNCDTDL prosseguiu a sua missão garantindo a gestão e a co-
ordenação a nível nacional do Diagnóstico e Tratamento das Doenças 
Lisossomais de Sobrecarga (DLS), no Centro de Genética Médica Doutor 
Jacinto Magalhães, um Centro desconcentrado do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge no Porto. São louvados os seus elementos 
Dr.ª Ana Maria Fortuna, Doutora Lúcia Lacerda, Dr.ª Ana Gaspar, Dr. 
Carlos Soares, Dr.ª Elisa Leão Teles, Doutora Esmeralda Martins, Dou-
tora Letícia Ribeiro, Dr.ª Paula Garcia, Dr.ª Sílvia Sequeira, Dr. João 
Matos Costa, Dr.ª Teresinha Evangelista, Doutor João Paulo Oliveira 
que sempre agiram com profunda lealdade e profissionalismo, revelando 
elevada competência e sólidos conhecimentos no quadro do exercício 
das funções decorrentes tendo dado resposta ao diagnóstico e a todas as 
solicitações de pareceres para os tratamentos específicos do lisossoma 
pelo que se considera de inteira justiça este público reconhecimento.

11 de abril 2013. — O Presidente do INSA, I. P., Prof. Doutor José 
Pereira Miguel.

206930833 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Conselho Nacional de Educação

Recomendação n.º 2/2013

Recomendação sobre Estado da Educação 2012 — Autonomia
e Descentralização

Preâmbulo
No uso das competências que por lei lhe são conferidas e nos termos 

regimentais, após apreciação do relatório sobre O Estado da Educação, 
elaborado no âmbito da assessoria técnica sob a direção da Comissão 
Coordenadora, o Conselho Nacional de Educação, em reunião plenária 
de 5 de dezembro de 2012, deliberou aprovar as Recomendações do 
referido relatório, do qual se publica a presente síntese.

Síntese do relatório O Estado da Educação 2012: Autonomia
e Descentralização (1)

Introdução

Educação — base do desenvolvimento das pessoas e dos países
O terceiro Relatório sobre o Estado da Educação, relativo ao ano de 

2012, sai no auge de uma crise cujos efeitos não são ainda claramente 
percetíveis nos dados publicados. Apesar disso, as narrativas que nos 
chegam através dos membros do Conselho Nacional de Educação e de 
responsáveis por instituições educativas, com os quais tentamos dialogar 
em permanência, causam-nos profundas preocupações. Não podemos 
deixar de assinalar, designadamente, as dificuldades de alunos e famí-
lias, a insegurança vivida pelos professores e técnicos de educação, a 
diminuição dos recursos financeiros, a dificuldade de integração, num 
tempo muito curto, de um número significativo de mudanças que foram 
sendo introduzidas.

O acesso à educação e o direito de aprender são indispensáveis ao 
desenvolvimento dos talentos das pessoas, à afirmação dos países e ao 
equilíbrio e bem-estar das sociedades. Vivemos numa sociedade do 
conhecimento caraterizada pela diversidade, onde o direito à educa-
ção já não se restringe à possibilidade de frequência de uma escola. É 
também o direito à apropriação do saber e à aquisição de competências 
de cidadania, o que apela à necessidade de uma educação de elevadas 
qualidades pedagógicas e científicas.

É inquestionável que as pessoas constituem a maior riqueza de um 
país, razão pela qual a educação deve proporcionar a cada criança, cada 
jovem ou cada adulto as condições para o desenvolvimento dos seus 
talentos. Mas deve igualmente ter soluções para a qualificação daque-
les que deixaram a escola precocemente sem as competências que a 
sociedade exige hoje aos seus cidadãos. São desafios complexos cujas 
respostas demoram tempo a construir e a consolidar.

Tal como a UNESCO defende, a educação deve promover aprendi-
zagens de qualidade para todos, crianças, jovens e adultos. Em 2008, 
na Conferência Internacional de Educação da UNESCO, a tónica foi 
colocada no desenvolvimento da escola inclusiva e na necessidade de 
preparar as escolas e os sistemas educativos para lidar com a diver-
sidade, base para o enriquecimento cultural, proporcionando a todos 

o acesso a aprendizagens de sucesso independentemente da origem 
cultural e social.

As soluções para os problemas da escola são complexas pelo muito que 
lhe é pedido em matéria de transmissão de conhecimentos em constante 
evolução, de organização das aprendizagens e trabalho dos alunos e de 
acompanhamento do seu desenvolvimento.

A modernização das estratégias de organização das aprendizagens 
é hoje uma exigência para a concretização do direito à educação ao 
longo da vida.

As crianças e jovens aprendem através dos mais variados meios — os 
media, por exemplo, são poderosíssimos instrumentos de transmissão 
de conhecimentos. O que distingue a ação da escola do conhecimento 
difundido por esses meios é a mediação dos professores, cuja compe-
tência é, mais do que nunca, decisiva para a promoção da qualidade e 
da equidade na educação. Por isso, a melhoria de um sistema educativo 
pressupõe necessariamente a valorização dos seus professores e a sua 
formação.

Estes são alguns dos pressupostos que o Conselho Nacional de Educa-
ção tem apoiado, apelando à necessidade de uma melhor orientação dos 
percursos escolares, evitando a acumulação de atrasos com intervenções 
oportunas e eficazes ao primeiro sinal de dificuldade.

Temos defendido, igualmente, ser imprescindível a existência de 
formações profissionais de qualidade, organizadas com início no Ensino 
Secundário, assim como uma educação de adultos que integre processos 
de formação adequados e o reconhecimento e validação de competên-
cias. A educação de adultos constitui uma dimensão indispensável ao 
desenvolvimento sustentado do país.

São muitos os jovens que, no momento de crise que atravessamos, não 
acreditam no valor da educação como instrumento para fazer face a um 
futuro tão incerto. A importância do investimento na educação não deve 
ser colocada em causa, antes é necessário tudo fazer para desenvolver 
a responsabilidade social por este sector e para que o país acredite cada 
vez mais na sua pertinência.

Nos tempos difíceis em que vivemos, a educação é essencial para a 
construção de um futuro sustentável.

[…]

O Estado da Educação 2012
O relatório que agora se apresenta estrutura-se em duas componentes 

de natureza complementar, a que se seguem as recomendações aprovadas 
em plenário do CNE. Na primeira parte, faz-se uma leitura extensiva da 
informação disponível sobre oferta, acesso, apoios, recursos e resultados 
obtidos relativamente a cada nível de ensino ou grau de qualificação; 
na segunda, procura-se estudar as problemáticas da autonomia e des-
centralização, elegendo alguns sectores onde essa autonomia parece 
estar a fazer um caminho que se considera pertinente aprofundar. Num 
momento em que se pretende debater reformas para um Estado mais 
eficiente, parece útil conhecer vias que o favoreçam e obstáculos que o 
impedem ou condicionam.

O relatório inicia-se com um esboço global sobre as características 
da sociedade portuguesa que, cumprindo o objetivo de fornecer in-
formação prévia sobre as condicionantes do desempenho do sistema, 
simultaneamente prepara a observação subsequente quanto aos efeitos 
da sua ação no desenvolvimento da estrutura de qualificações e relação 
com o emprego.

Reconhecendo o papel crucial que os cuidados para a infância e a 
educação pré-escolar podem desempenhar no caminho para a equidade, 
dedica-se um capítulo à análise do desenvolvimento deste tipo de oferta, 
equacionada na perspetiva de alicerce da escolaridade posterior.

Os capítulos seguintes analisam a oferta educativa e formativa dis-
ponível para jovens e adultos, de acordo com os níveis de ensino que 
compõem o sistema educativo (básico, secundário e superior), a respetiva 
frequência e os resultados obtidos. São também abordados os apoios 
disponibilizados aos alunos, o pessoal docente e os recursos financeiros 
envolvidos.

Sempre que oportuno, apresenta-se a posição de Portugal relativa-
mente aos compromissos assumidos no âmbito do Quadro Estratégico de 
Cooperação Europeia em matéria de Educação e Formação (Metas UE 
2020), mantendo-se no final dos capítulos, à semelhança dos relatórios 
anteriores (2010 e 2011), a identificação dos avanços e dos desafios 
que decorrem das situações aí caracterizadas e que servem de base às 
recomendações que encerram o relatório.

[…]

O tema do ano: autonomia e descentralização
A segunda parte do EE 2012 é constituída por um conjunto de textos 

que se debruçam sobre a descentralização da educação e a autonomia 
das regiões, dos municípios e das instituições educativas, que constituem 
a temática específica desta edição.




