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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 
Entidade: Assembleia de Freguesia de Caldelas 

Luís Soares (PS); Eliana Pimenta (PS); João Manuel Ribeiro (PS), 
Dionísio Gomes (PS), Gildásio (PCP) e Carlos Guimarães (Presidente da 
Junta de Freguesia de Caldelas). 
 

 
Recebidos por: Deputados do Grupo de Trabalho da Educação Especial: Margarida 

Almeida (Coordenadora), Jacinto Serrão, Gabriela Canavilhas, Miguel 
Laranjeiro, Sónia Fertuzinhos (PS), Raúl Almeida (CDS-PP) e Carla Cruz 
(PCP). 

 
 
Assunto: Não colocação de professores de Educação Especial em número 

suficiente 
 
A Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Deputada Margarida Almeida, apresentou as 
boas-vindas à delegação, a quem deu de imediato a palavra, para exporem as questões que 
justificaram o pedido de audiência. 
 
O Sr. Luís Soares (PS) agradeceu a concessão da audiência a apresentou as suas 
preocupações relativamente à falta de professores de Educação Especial no Agrupamento de 
Escolas das Taipas, tendo referido, em síntese, o seguinte: 
 

 O Agrupamento tem registado, nos últimos três anos, um ligeiro aumento do número de 
alunos referenciados com Necessidades Educativas Especiais (NEE’s), contando, 
atualmente, com 65 alunos NEE’s de caráter permanente; 

 Durante este período, verificou-se uma redução drástica do número de professores de 
Educação Especial colocados no Agrupamento. Se durante os anos de 2010 a 2012 o 
Agrupamento contou com 9 professores, no presente ano letivo, encontram-se apenas 
colocados 5 professores, o que tem, inevitavelmente, um enorme impacto no 
quotidiano da escola e dos alunos; 

 O procedimento de colocação de professores foi efetuado sem ouvir a comunidade 
educativa, nomeadamente os pais; 

 Os pais e a escola manifestaram, junto do Ministério da Educação e Ciência, a sua 
posição em relação à necessidade de colocação de mais professores, sem que tenham 
obtido resposta; 

 Só em novembro foi possível reunir com a DGEstE (Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares), que decidiu avançar com uma ação inspetiva, que se 
realizou apenas no final do mês de dezembro, e cujo relatório, que aponta para a falta 
de sustentação técnica, foi já conhecido  

 
Assim, solicitaram a intervenção dos Deputados, no sentido da resolução do problema.  
 
Interveio, de seguida, a Sra. Deputada Carla Cruz (PCP), que cumprimentou a delegação e 
agradeceu as diligências e o acompanhamento desta matéria. Fez referência à visita que 
efetuou àquela escola, na semana anterior, e à pergunta que dirigiu posteriormente ao 
Governo, exigindo uma resolução para o problema. Lembrou que dois professores de 
Educação Especial estão afetos à Unidade de Multideficiência, restando 4 docentes para 58 
alunos com NEE’s. Terminou, afirmando que o relatório da ação inspetiva não se traduziu em 
nada e que, neste momento, está posto em perigo o cumprimento da educação inclusiva.  
 
O Sr. Deputado Jacinto Serrão (PS) cumprimentou a delegação e agradeceu o seu empenho 
na resolução deste problema, considerando que se trata de uma penalização para estas 
crianças e jovens, cujos danos são irreversíveis. Lamentou que o discurso do Ministro da 
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Educação e Ciência não corresponda à prática e assumiu o compromisso de acompanhar esta 
questão e tomar iniciativas, no âmbito da sua ação parlamentar e política, no sentido da 
resolução urgente do problema. 
 
A Sra. Deputada Margarida Almeida (PSD) agradeceu a presença e congratulou-se com o 
interesse manifestado por um órgão local em relação a este problema, que considerou muito 
sensível. Fez referência à ação do Grupo de Trabalho da Educação Especial, cujos membros 
se têm unido em torno desta temática e, relativamente à questão em concreto, lembrou que os 
professores de Educação Especial não acompanham os alunos NEE’s em todas as aulas, 
podendo o reforço ser efetuado pelos professores de ensino regular, e que a CIF (Classificação 
Internacional de Funcionalidade) não deve ser o único instrumento utilizado. Terminou, 
afirmando que o PSD irá analisar esta situação. 
 
O Sr. Deputado Raúl Almeida (CDS-PP) cumprimentou a delegação e saudou a iniciativa 
levada a cabo e que demonstra a preocupação em defender as crianças com NEE’s. Defendeu 
que a inclusão não deve ser um conceito abstrato e que deverá existir um diálogo permanente 
entre os vários intervenientes, pelo que afirmou que o CDS-PP irá acompanhar de perto a 
situação. 
 
O Sr. Carlos Guimarães (Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas) defendeu que outras 
freguesias deveriam estar presentes na audiência e, reconhecendo a gravidade da situação, 
considerou igualmente problemática a falta de condições da escola. Referiu que a educação 
especial está dividida, o que causa mais dificuldades, e defendeu a necessidade de se fazer 
uma análise correta da situação, nomeadamente, quanto à permanência dos alunos NEE’s 
naquela escola. Terminou, questionando se o agrupamento estará a fazer uma boa gestão dos 
recursos e considerando que haverá possibilidade de ter mais professores no próximo. 
 
A Sra. Deputada Margarida Almeida deu conta das diligências efetuadas pela Comissão junto 
do Ministério da Educação e Ciência, afirmando que a resposta será remetida aos membros da 
delegação, logo que rececionada. 
 
O Sr. Luís Soares manifestou a sua satisfação relativamente às intervenções dos Deputados, 
por entender que apoiam a sua preocupação. Endereçou também um convite para visitarem a 
escola e verificarem o trabalho ali desenvolvido, reconhecido por toda a comunidade.  
 
Disse ainda lamentar que tivesse sido necessária uma mobilização da associação de pais e da 
Assembleia de Freguesia, para que este assunto fosse objeto de atenção. Terminou, 
reafirmando que o número de professores não corresponde às necessidades dos alunos e 
reiterou o pedido de intervenção dos Srs. Deputados junto do Governo, no sentido do reforço 
de docentes. 
 
A Sra. Deputada Margarida Almeida agradeceu o convite e afirmou que o mesmo seria objeto 
de apreciação do Grupo de Trabalho. 
 
 
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página 
da Comissão, na Internet. 
 
 
Palácio de São Bento, 11 de fevereiro de 2015 
 
 

 
A assessora da Comissão  

Cristina Tavares 
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