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1.14 — Despachar os processos relativos à licença especial para 
assistência a filhos menores;

1.15 — Despachar os processos relacionados com dispensa para 
amamentação e tratamento ambulatório, bem como as dispensas para 
as consultas médicas ou os exames complementares de diagnóstico;

1.16 — Elaborar e executar o plano anual de formação dos profissio-
nais dos agrupamentos de centros de saúde tendo em vista a melhoria 
contínua das suas competências profissionais;

1.17 — Elaborar o balanço social do ACES, nos termos do disposto 
no Decreto -Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, em articulação com a ARS 
Algarve I. P.

2 — No domínio da gestão financeira e patrimonial do respetivo 
ACES e garantindo o cumprimento dos respetivos requisitos legais e 
financeiros:

2.1 — Autorizar despesas em conformidade com o previsto nos artigos 
16.º, 21.º e 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de julho, e até ao limite 
de € 10 000 para aquisição de bens móveis e aquisição de serviços, e para 
a formação de contratos de empreitada de obras públicas, sempre após 
prévio cabimento orçamental e dentro dos limites orçamentais fixados;

2.2 — Autorizar as despesas referidas no número imediatamente 
anterior mas até ao limite de €50 000, caso a aquisição de bens móveis 
e aquisição de serviços, sejam as previstas no Catálogo da Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde, na Agência Nacional de Compras 
Públicas e do Plano Anual de Investimentos previamente aprovados;

2.3 — Autorizar a aquisição de fardamento, resguardos e calçado, 
findos os períodos legais de duração;

2.4 — Movimentar as contas bancárias, quer a crédito quer a débito, 
através de cheques e outras ordens de pagamento, transferências de 
fundos e de outros meios bancários necessários à gestão dos agrupa-
mentos de centros de saúde, com a obrigatoriedade de duas assinaturas, 
a efetuar em conjunto com o presidente do Conselho Clínico ou com o 
responsável da Unidade de Apoio à Gestão, em execução das decisões 
proferidas nos processos;

2.5 — Propor ao conselho diretivo da ARS a alienação de bens mó-
veis e o abate dos mesmos nos termos do Decreto -Lei n.º 307/94, de 
21 de dezembro;

2.6 — Autorizar deslocações em serviço na área geográfica do distrito de 
Faro nos termos da lei, qualquer que seja o meio de transporte, bem como o 
processamento dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de 
bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custos, antecipadas ou não, 
de acordo com os termos do Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril;

2.7 — Autorizar a utilização de veículo próprio em serviço oficial, 
nos termos conjugados dos artigos 20.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 106/98, 
de 24 de abril, desde que devidamente fundamentada;

2.8 — Autorizar a requisição de passes ou assinaturas de transportes 
públicos, quando daí resulte economia manifesta em relação ao regime 
de passagens simples, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do 
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril;

2.9 — Autorizar a reposição em prestações prevista no artigo 38.º do 
Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de julho;

2.10 — Autorizar a constituição de fundos de maneio, até ao limite de 
€ 250 e garantir que o fundo fixo de caixa não excede € 500;

2.11 — Autorizar o pagamento do subsídio de lavagem de viaturas, 
nos termos legais em vigor;

2.12 — Autorizar o reembolso e o processamento aos utentes de des-
pesas com assistência médica e medicamentosa no recurso à medicina 
privada, em regime ambulatório, até ao limite de € 2000 por reembolso 
nos termos da legislação e das normas regulamentares em vigor, relati-
vamente aos processos da responsabilidade do ACES.

3 — No domínio de outras competências:
3.1 — Autenticar os livros de reclamações dos serviços de atendi-

mento ao público, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 196/96, de 31 de outubro, bem assim como os das unidades privadas 
de saúde, nos termos da legislação aplicável;

3.2 — Outorgar protocolos visando a realização de estágios pro-
fissionais ou académicos no ACES, desde que a entidade beneficiária 
disponha de protocolo -base celebrado nesta área com a ARS e que da 
celebração do protocolo com o ACES não decorram encargos financeiros;

3.3 — Outorgar acordos ocupacionais previamente autorizados pelo 
conselho diretivo;

3.4 — Autorizar a condução de viaturas oficiais aos trabalhadores, 
sendo esta autorização conferida caso a caso, mediante adequada funda-
mentação de acordo com o regime previsto nos n.os 1 e 2 do Decreto -Lei 
n.º 490/99, de 17 de novembro.

A presente subdelegação de competências produz efeitos a 1 de feve-
reiro de 2012, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto 
praticados no âmbito dos poderes agora subdelegados.

1 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Martins 
dos Santos.

207089431 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 8904/2013
Por despacho de 17 -05 -2013, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de outubro, autorizo a sociedade José Eduardo Costa Santos, L.da, 
com sede na Av. Madre Andaluz, n.º 7, r/c Esq., 2000 -210 Santarém, 
a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores subs-
tâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, no âmbito do 
desenvolvimento das suas atividades terapêuticas ao abrigo da Delibe-
ração do Conselho Diretivo do INFARMED, I. P. n.º 16/CD/2010, nas 
suas instalações sitas na mesma morada, sendo esta autorização válida 
por um ano a partir da data do despacho, e considerando -se renovada 
por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do 
termo do prazo.

18 de junho de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207091675 

 Aviso n.º 8905/2013
Por despacho de 17 de maio de 2013, no uso de competência delegada, 

de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 61/94, de 12 de outubro, autorizo a sociedade Pentafarma — So-
ciedade Técnico -Medicinal, S. A., com sede social na Rua da Tapada 
Grande, 2, Abrunheira, 2710 -089 Sintra, a comercializar por grosso, 
importar e exportar substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus 
preparados, a partir das suas instalações sitas na Estrada da Quinta, 
148 e 148 -A, Manique de Baixo, 2645 -436 Alcabideche, sendo esta 
autorização válida por um ano a partir da data do referido despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED, I. P., 
nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

18 de junho de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207091691 

 Aviso n.º 8906/2013
Por despacho de 17 de maio de 2013, no uso de competên-

cia delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto 
Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, autorizo a Clínica de 
S. Cosme de Gondomar, S. A., com sede na Rua de 5 de outubro, 1, 
4420 -086 Gondomar, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e 
importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepara-
dos, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas 
na mesma morada, sendo esta autorização válida por um ano a partir da 
data do despacho, e considerando -se renovada por igual pe ríodo, se o 
INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

18 de junho de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207091642 

 Aviso n.º 8907/2013
Por despacho de 07 -06 -2013, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de outubro, autorizo a sociedade Farmoz — Sociedade Técnico 
Medicinal, S. A., com sede social na Rua da Tapada Grande, n.º 2, Abru-
nheira, 2710 -089 Sintra, a comercializar por grosso, importar e exportar 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir 
das suas instalações sitas na Estrada da Quinta, 148 e 148 -A, Manique 
de Baixo, 2645 -436 Alcabideche, sendo esta autorização válida por um 
ano a partir da data do referido despacho, e considerando -se renovada 
por igual período, se o INFARMED, I. P. nada disser até 90 dias antes 
do termo do prazo.

18 de junho de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207091723 

 Aviso n.º 8908/2013
Por despacho de 07 -06 -2013, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de outubro, autorizo o Centro Hospitalar S. João, E. P. E., com 
sede na Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4200 -319 Porto, a ad-
quirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo 
dos doentes internados nas suas instalações, na Unidade do Porto e na 
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Unidade de Valongo, sendo esta autorização válida por um ano a partir 
da data do despacho, e considerando -se renovada por igual período, se 
o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

18 de junho de 2013. — A Vogal do Conselho Diretivo, Dr.ª Paula 
Dias de Almeida.

207091594 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Conselho Nacional de Educação

Parecer n.º 4/2013

Parecer sobre o “Projeto de decreto -lei que procede à primeira 
alteração ao Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho”

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

regimentais, após apreciação do projeto de Parecer elaborado pelos Con-
selheiros Fernando Almeida, Luís Vicente Ferreira, Maria Arminda Bra-
gança e Rosário Barros, o Conselho Nacional de Educação, em reunião 
plenária de 26 de junho de 2013, deliberou aprovar o referido projeto, 
emitindo assim o seu primeiro Parecer no decurso do ano de 2013.

Parecer

Introdução
Por solicitação do Ministério da Educação e Ciência, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) pronuncia -se, através de parecer, sobre o 
“Projeto de decreto -lei que procede à primeira alteração do Decreto -Lei 
n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios orientadores 
da organização e da gestão dos currículos dos Ensinos Básico e Secun-
dário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a 
desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo 
dos Ensinos Básico e Secundário”.

É a sétima revisão do currículo do Ensino Básico (2002, 2007, 2008, 
2011 — agosto e dezembro — e 2012) e do Ensino Secundário (2004, 
2006, 2007, 2008, 2011 e 2012) sobre a organização de 2001.

No presente Projeto de Parecer, a análise da Proposta de Alteração é 
precedida de referências e recomendações feitas pelo CNE nos anteriores 
pareceres sobre revisão curricular.

Recomendações e posições de anteriores pareceres do CNE 
sobre a matéria em análise

O Conselho Nacional de Educação produziu pareceres e recomenda-
ções que se cruzam com alguns dos pressupostos contidos na proposta 
em análise designadamente em:

Parecer sobre a Reorganização Curricular do Ensino Básico 
(n.º 1/2011);

Parecer sobre a Reorganização Curricular do Ensino Secundário 
(n.º 3/2011);

Parecer sobre o Programa Educação 2015 (n.º 4/2011);
Recomendação sobre Educação para a Cidadania (n.º 1/2012);
Recomendação sobre Autarquias e Educação (n.º 6/2012)
Parecer sobre a Proposta de Revisão da Estrutura Curricular para o 

Ensino Básico e Secundário (n.º 2/2012);
Recomendação sobre o Estado da Educação 2012 (n.º 2/2013).

A proposta em análise assenta essencialmente nos seguintes supos-
tos:

“... a promoção do sucesso escolar e o aumento da qualidade de 
ensino...”;

“... integração no currículo de componentes que fortaleçam o de-
sempenho dos alunos e proporcionem um maior desenvolvimento 
das suas capacidades”

“...[reforço da] autonomia pedagógica e organizativa dos estabe-
lecimentos de educação e ensino...”

Como se afirma na Introdução do Estado da Educação 2012 — Au-
tonomia e descentralização — “...a melhoria dos resultados educativos 
e a consolidação dos patamares já alcançados não se compadecem com 
[...] políticas errantes exigindo, tal como o CNE tem recomendado, 
estabilidade, visão estratégica, capacidade de acompanhamento e regu-

lação” (p. 10). Esta ideia de que as sistemáticas e constantes alterações 
normativas não contribuem para a estabilidade necessária ao alcance 
dos objetivos desejados está reforçada na primeira Recomendação Geral 
do Estado da Educação 2012 em que se afirma que “A prossecução 
das políticas educativas é crucial para o desenvolvimento estratégico 
da Educação e Formação e não se coaduna com alterações avulsas e 
pontuais na estrutura e na organização do sistema” (p. 308).

Os pareceres sobre Reorganização Curricular do Ensino Básico (Pare-
cer n.º 1/2011), Reorganização Curricular do Ensino Secundário (Parecer 
n.º 3/2011) e Proposta de Revisão da Estrutura Curricular para o Ensino 
Básico e Secundário (Parecer n.º 2/2012) são explícitos quanto à neces-
sidade de se evitarem alterações avulsas e pontuais que podem resultar 
na perda de coerência e de consistência do sistema educativo.

No que diz respeito ao segundo suposto é nosso entender que fortalecer 
o desempenho dos alunos e proporcionar um maior desenvolvimento 
das suas capacidades têm como objetivo prioritário melhorar as suas 
aprendizagens. Neste sentido, relembramos que o Parecer sobre o Pro-
grama Educação 2015 recomenda que “O Ministério da Educação se 
empenhe em assegurar a coerência e a articulação das alterações que se 
propõe introduzir no sistema educativo, de modo a focalizar o trabalho 
das escolas no cumprimento dos objetivos prioritários que permitam 
melhorar as aprendizagens de todos os alunos.”

Quanto ao terceiro suposto, reforço da autonomia pedagógica e organi-
zativa das escolas, salienta -se que o CNE o tem defendido repetidamente 
e recomendado. O tema do Estado da Educação 2012 é “Autonomia e 
Descentralização” e na sexta Recomendação Geral afirma: “A concre-
tização da autonomia das escolas e a clarificação das competências da 
administração central, dos municípios e das escolas/agrupamentos são 
fatores imprescindíveis para uma crescente adequação entre processo 
e resultados.” (p. 312)

As propostas de alteração ao Decreto -Lei n.º 139/2012, 
de 5 de julho

As alterações propostas, excetuando a primeira que é geral — elimina-
ção da expressão e do conceito de áreas disciplinares e áreas curriculares 
em todo o currículo, desde o 1.º ciclo do ensino básico, e sua substituição 
pelo termo “disciplinas” (Artigo 2.º, n.º 3; Artigo 8.º, n.º 2, alínea a), n.º 3 
e n.º 4; Artigo 26.º, n.º 2; Anexo 1) — incidem quase exclusivamente 
sobre o 1.º ciclo do ensino básico e sobre os cursos profissionais.

Nas componentes do currículo do 1.º ciclo do ensino básico as áreas 
não disciplinares (Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Educação 
para a Cidadania) são eliminadas ao mesmo tempo que se introduz 
Apoio ao Estudo (Artigo 9.º, n.º 1; Artigo 12.º, n.º 3 e anexo 1) e Oferta 
Complementar, identificando o seu desígnio e possíveis domínios.

São estabelecidas cargas horárias semanais mínimas para todas as 
componentes do 1.º ciclo do ensino básico (Anexo 1).

Possibilita -se a redução de duas horas e meia do tempo destinado à 
componente curricular do 1.º ciclo do ensino básico e são suprimidas 
duas horas e meia ao tempo destinado às atividades de enriquecimento 
curricular (Anexo 1).

Explicita -se que a definição e organização das atividades de enri-
quecimento do currículo constam de despacho do membro do governo 
responsável pela área da educação (Artigo 14.º, n.º 2).

Sobre a avaliação sumativa externa no ensino secundário recorrente 
dos cursos científico -humanísticos ou outros, explicita -se que ela apenas 
é necessária para o prosseguimento de estudos no ensino superior em cur-
sos conferentes de grau académico (Artigo 29.º, n.º 2, alíneas b) e c)).

Por fim, nas componentes de formação dos cursos profissionais, 
surge a possibilidade de as TIC serem substituídas por oferta de escola. 
Refere -se expressamente que a formação científica e técnica tem de 
estar adstrita à qualificação profissional visada, não se determina o 
número de disciplinas de Tecnologias específicas e substitui -se o termo 
(e o conceito?) “competências” por “capacidades”. Para além disso, 
o tempo destinado à formação em contexto de trabalho é aumentado 
muito significativamente, passando de 420 horas para 600 a 840 horas. 
(Anexo VI)

Análise e Conclusões
Analisando as alterações propostas, podemos concluir que continuam 

pertinentes as observações e recomendações anteriores do CNE, em par-
ticular as que constam do parecer n.º 2/2012 sobre a revisão da estrutura 
curricular que deu origem ao Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e 
que se acentuam algumas das preocupações expressas, nomeadamente 
a instabilidade criada no processo educativo por alterações constantes, 
apresentadas muitas vezes à revelia da LBSE e sem uma fundamentação 
que justifique a necessidade da sua implementação.

Os fundamentos pedagógicos para as alterações ao desenho curricular 
do 1.º ciclo no que se refere a disciplinarização, supressão das áreas 
não curriculares, possibilidade de redução do tempo das componentes 




