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Entidade: Alunos da Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade de 

Évora  

  

Recebidos por: Deputados Abel Baptista (CDS-PP), Bravo Nico (PS), Duarte Marques 

(PSD), Elza Pais (PS), Emília Santos (PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-

PP), João Prata (PSD), Maria Conceição Pereira (PSD), Odete João (PS), 

Paulo Cavaleiro (PSD), Rita Rato (PCP) e Rui Pedro Duarte (PS) 

 

 

Exposição: Os Srs. Deputados Bravo Nico (PS), Duarte Marques (PSD), Rita Rato (PCP), Inês 

Teotónio Pereira (CDS-PP), Odete João (PS), Rui Pedro Duarte (PS), Conceição Pereira (PSD) 

e João Prata (PSD) cumprimentaram os estudantes e os professores presentes, a quem 

dirigiram uma palavra de saudação e de regozijo pela presença na Assembleia da República. 

Efetuaram, seguidamente, uma breve apresentação individual, em que fizeram referência ao 

trabalho que desenvolvem, às áreas que acompanham e referiram-se ainda à organização e 

funcionamento da Assembleia da República. 

 

Realçaram ainda o papel que os professores desempenham no futuro das novas gerações e no 

desenvolvimento de qualquer sociedade, tendo sido destacada a importância do investimento 

na sua formação e preparação. Consideraram também que, aos alunos, deverão ser 

asseguradas as condições que permitam realizar a sua formação, devendo estes constituir 

participantes ativos e agentes de mudança, não apenas nas suas instituições, mas noutros 

fóruns da sociedade civil.  

 

O Sr. Professor Doutor Casimiro Amado agradeceu a receção e as intervenções dos 

Deputados e, referindo-se à licenciatura em Ciências da Educação, chamou a atenção para a 

importância da integração dos Técnicos Superiores de Educação e Formação na Classificação 

Nacional de Profissões, no sentido da integração destes licenciados no mercado de trabalho. 

Questionou, de seguida, se o papel dos Deputados é sobretudo reativo ou se têm também uma 

intervenção ativa e solicitou exemplos de iniciativas tomadas.  

 

Foram ainda colocadas outras questões pelos alunos, nomeadamente sobre a forma como se 

inicia a atividade de Deputado e sobre os desafios que se colocam à educação do século XXI. 

 

A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) referiu-se ao papel reativo dos Deputados, em resposta a 

medidas relativamente às quais se opõem, por exemplo o encerramento de escolas, mas 

referiu que os Deputados do PCP efetuam também uma reflexão e uma análise coletiva sobre 

as alternativas às várias questões que os preocupam e sobre as dificuldades que assolam o 

país. A este propósito, referiu-se a várias propostas apresentadas pelo PCP, não apenas no 

âmbito do Orçamento do Estado para 2015, como por exemplo a criação de gabinetes 

pedagógicos de integração escolar e a contratação de psicólogos e profissionais das Ciências 

da Educação. Relativamente aos desafios para a educação do século XII, considerou que o 

que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, relativamente à igualdade de 

direitos e oportunidades, não corresponde à verdade, visto que a ação social escolar é muito 

limitada. Considerou igualmente importante a aprovação de uma lei de financiamento do ensino 
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superior público que responda às necessidades permanentes e que elimine o pagamento de 

propinas.  

 

O Sr. Deputado Duarte Marques (PSD) afirmou que os Grupos Parlamentares reagem a 

medidas apresentadas por outros Grupos e ainda a críticas ou problemas que lhes vão 

chegando, entendendo, no entanto, que isso não basta, pelo que os Grupos Parlamentares 

tomam também muitas iniciativas. Relativamente aos desafios da educação para o século XXI, 

considerou que o contexto atual não permite que sejam efetuadas algumas reformas que se 

impunham e apresentou o caso do aumento do número de professores por turma no 1.º ciclo, 

no caso de turmas com alunos com dificuldades, à semelhança do que acontece já com alguns 

projetos-piloto bem sucedidos na Noruega, em França e nos Estados Unidos da América. 

Referiu-se ainda à necessidade de redefinição da rede de ensino superior e às dificuldades que 

lhe estão associadas, defendendo a especialização das instituições. 

 

A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) afirmou que muito do trabalho dos Grupos 

Parlamentares é de cariz reativo, sendo que as iniciativas que tomam são suscitadas pelas 

preocupações de que vão tomando conhecimento. Apresentou o caso da obrigatoriedade de as 

instituições de ensino superior divulgarem informação relativa aos cursos que lecionam, por 

exemplo a taxa de empregabilidade, a média de acesso, as bolsas de ação social, etc. Referiu-

se ainda a outras iniciativas tomadas recentemente, nomeadamente no que diz respeito a um 

pedido de recomendação ao Conselho Nacional de Educação sobre Educação Especial, ou a 

um pedido de informação sobre Desporto Escolar. Relativamente aos desafios da educação 

para o século XXI, defendeu que os modelos devem responder às necessidades e 

especificidades da sociedade atual, pelo que se deve romper com o preconceito e apostar na 

diversidade, potenciando as caraterísticas e as competências dos alunos.  

 

O Sr. Presidente da Comissão, Deputado Abel Baptista, saudou a delegação e referiu-se à 

riqueza do pluralismo democrático e à função dos Deputados, que considerou gratificante, por 

permitir representar as pessoas. Afirmou que a Comissão de Educação e Ciência é uma das 

comissões que mais contacto tem com o exterior, em várias vertentes, e fez referência ao 

programa Parlamento dos Jovens, que permite aos Deputados comunicarem com a 

comunidade educativa. Terminou, sublinhando a importância do reforço das habilitações 

académicas e afirmando que a licenciatura constitui o 1.º passo para o alargamento de 

conhecimentos e para o acesso ao mercado de trabalho, com melhores condições.  

 

 

A gravação do encontro encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet. 

 

 

Palácio de São Bento, 26 de novembro de 2014 

 

 

A assessora  

Cristina Tavares 
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