Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 47/XIII (2.ª)
06.dezembro-2016 – 10h00 – Sala 2
Aos seis dias do mês de dezembro de 2016, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de Educação
e Ciência na Sala 2 do Plenário do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados
constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte Ordem do
Dia:
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Aprovação das atas


Das reuniões de 8, 11 e 15 de novembro de 2016

3. Comunicações do Presidente

4. Projeto de lei n.º 326/XIII (2.ª), do BE - Medidas de apoio social às mães e pais
estudantes atribuindo aos pais o mesmo conjunto de direitos conferidos às grávidas e
mães (Primeira alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto)



Apresentação pelo autor (BE)
Deputado Relator: Elza Pais (PS)

5. Requerimento do PSD para audição do Dr. Wengorovius Meneses para esclarecimentos
relativos à intervenção e ingerência do Senhor Ministro da Educação na constituição,
funcionamento e organização do gabinete enquanto desempenhava as funções de
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto

6.

Apreciação e votação

Projeto de resolução n.º 213/XIII (1.ª), do CDS-PP, Promoção do sucesso escolar através
de um estratégico e adequado dimensionamento de turmas
Projeto de resolução n.º 216/XIII (1.ª), do PS, Recomenda ao Governo a progressiva
redução do número de alunos por turma
Projeto de resolução n.º 217/XIII (1.ª), do BE, Medidas para a promoção do sucesso
escolar
 Redação final
1

Comissão de Educação e Ciência

7. Petição n.º 202/XIII (2.ª) – apresentada por Mariana Dias da Cruz Morais Faria – Solicita
intervenção com vista à aprovação do uso de calculadora gráfica em exame do ensino
secundário



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PSD

8. Petição n.º 206/XIII (2.ª) – apresentada pela FENPROF, Federação Nacional dos
Professores – Respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar
o seu estatuto de carreira




Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PS

9. Petição n.º 213/XIII (2.ª) – apresentada pela Associação para a Formação Tecnológica e
Profissional da Beira Interior (AFTEBI) – Solicita medidas com vista à defesa do ensino
pós-secundário promovido pela Associação




Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: BE

10. COM(2016) 700 - Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho
Europeu e ao Conselho - Primeiro relatório intercalar sobre o Quadro de Parceria com
países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração



Apreciação da realização de escrutínio
Deputado Relator: PSD

11. COM(2016) 705 - Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Uma estratégia espacial
para a Europa



Apreciação da realização de escrutínio
Deputado Relator: PS

12. Outros assuntos

13. Data da próxima reunião
13 de dezembro de 2016, às 15h
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
A proposta da Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes dos
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
Antes de passar ao ponto seguinte da Ordem do Dia, o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS)
solicitou a palavra para pedir ao Senhor Presidente o adiamento do ponto 6 porque os
documentos só tinham sido enviados aos Deputados, pelos serviços de apoio da Comissão, no
final do dia anterior.
O mesmo pedido fez quanto ao ponto 3.2 das Comunicações do Presidente da Comissão,
respeitante ao pedido de parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros à proposta de
resolução n.º 32/XIII (2.ª) - Aprova o Acordo de Parceria e Cooperação Reforçadas entre a
União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por
outro, assinado em Astana em 21 de dezembro de 2015 -, devido à escassez de tempo para
estudar essa matéria.
Não havendo objeções, esses pontos foram adiados para a reunião da próxima semana da
Comissão.
2. Aprovação das atas
As atas relativas às reuniões de 8, 11 e 15 de novembro de 2016 foram aprovadas por
unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3. Comunicações do Presidente
3.1 Baixa de projetos de resolução
Entrando na primeira parte do ponto 3 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu conta de
que tinham baixado à Comissão o projeto de resolução n.º 550/XIII (2.ª) - Recomenda ao
Governo que desencadeie os mecanismos necessários para a construção da nova escola EB2/3
do Alto do Lumiar —e o projeto de resolução n.º 538/XIII (2.ª), ambos do PCP — Propõe o
reforço dos assistentes operacionais das escolas e a sua adequação às necessidades,
nomeadamente revendo os critérios que constam da Portaria n.º 29/2015, de 12 de fevereiro , tendo a Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) dito que oportunamente informaria se essas
duas iniciativas seriam discutidas em Comissão ou em Plenário.
O Senhor Presidente informou também que também tinha baixado à Comissão o projeto de
resolução n.º 547/XIII (2.ª), do CDS-PP — Recomenda ao Governo que proceda ao
reposicionamento dos professores no correspondente escalão da carreira docente —,
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solicitando a Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) que, tal como já tinha informado, essa
discussão fosse feita em Plenário.
3.2 Pedidos de audiência
Em relação ao pedido de audiência da Escola Secundária Ferreira Dias – Agualva Sintra, sobre
as razões que fundamentam a indispensável e urgente reabilitação e requalificação da escola,
a Comissão deliberou ouvir a instituição por um Deputado-piloto, neste caso por um Deputado
do Grupo Parlamentar do BE.
Ficou acordado também que as audiências às Sociedades Portuguesas de Matemática, de
Química, de Física e Filosofia, sobre a não convocação das sociedades científicas para a
discussão da reestruturação dos currícula escolares, e à ABIC, Associação dos Bolseiros de
Investigação Científica, para expor a atual situação dos bolseiros e a precariedade na ciência,
seriam feitas em Comissão.
Por fim, a Comissão deliberou que a audiência ao Grupo de Professores de Escolas com
Contrato de Associação, sobre o enquadramento dos professores das escolas com contrato de
associação no próximo concurso do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário a realizar em 2017, seria feita por um Deputado-piloto do Grupo
Parlamentar do CDS-PP.
3.3 Café de Ciência
Entrando na terceira parte do terceiro ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente lembrou
que o Café de Ciência, sobre Segurança, perceção de risco e desperdício alimentar, teria lugar
no dia 14 de dezembro, a partir das 18h, no Salão Nobre do Palácio de São Bento, lembrando a
este propósito que estava já agendado para a reunião plenária do dia 21.12.2016 um debate
requerido pelo Grupo Parlamentar de Os Verdes sobre «Desperdício alimentar».
4. Projeto de lei n.º 326/XIII (2.ª), do BE - Medidas de apoio social às mães e pais estudantes
atribuindo aos pais o mesmo conjunto de direitos conferidos às grávidas e mães (Primeira
alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto)
A Senhora Deputada Sandra Cunha (BE) fez a apresentação da iniciativa em causa, afirmando
que a iniciativa em causa visava alterar a Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, que definiu as
medidas de apoio social às mães e pais estudantes com uma importância decisiva e vital para o
combate ao abandono e o insucesso escolares e para a promoção da formação de jovens.
Disse que essa lei abrange mães e pais que frequentam os ensinos básico e secundário e os
ensinos superior e profissional, estabelecendo um estatuto próprio ao nível do regime de
faltas, da realização de exames, da inscrição e da transferência de estabelecimento de ensino.
Porém, o n.º 2 do artigo 3.º dessa lei atribui às grávidas e mães o direito à realização de
exames em época especial, a transferência de estabelecimento de ensino e a inscrição em
estabelecimento de ensino fora da sua área de residência, negando esses mesmos direitos aos
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pais, a quem incumbe igual responsabilidade na participação na educação dos filhos. Nesse
sentido, o Grupo Parlamentar do BE pretende corrigir esta situação de iniquidade, atribuindo
aos pais o mesmo conjunto de direitos que a lei confere às grávidas e mães, assim
compaginando a redação deste preceito com a legislação aprovada nos últimos anos em
matéria de igualdade de género.
A Senhora Deputada Elza Pais (PS), como relatora da iniciativa, defendeu que essa alteração
era necessária, urgente e útil, inclusivamente porque alguns quadros legislativos já foram
adatados no sentido de corrigir algumas iniquidades consignadas na lei.
5. Requerimento do PSD para audição do Dr. Wengorovius Meneses para esclarecimentos
relativos à intervenção e ingerência do Senhor Ministro da Educação na constituição,
funcionamento e organização do gabinete enquanto desempenhava as funções de Secretário
de Estado da Juventude e do Desporto
O Senhor Deputado Amadeu Soares de Albergaria (PSD) iniciou a sua intervenção afirmando
que quem desempenha funções políticas e exerce cargos de superior interesse comum tem
uma exigência ética acrescida. Nesse sentido, para o Grupo Parlamentar do PSD é
extremamente importante esclarecer plenamente todas as dúvidas que surjam para que essa
exigência seja reconhecida e haja um fortalecimento da confiança dos cidadãos e do nosso
sistema democrático. Disse também que foi exatamente por essa razão que o Grupo
Parlamentar do PSD instou o Senhor Ministro da Educação a esclarecer se era ou não verdade
que tinha impedido o ex-Secretário de Estado da Juventude e do Desporto Dr. João Menezes,
de exonerar o Sr. Nuno Félix de seu chefe de gabinete.
O Grupo Parlamentar do PSD considera que essa questão deve ser esclarecida no Parlamento,
o que não aconteceu até agora e o que muito se lamenta, deixando no ar a dúvida de que
alguém faltou à verdade!
A Senhora Deputada Susana Amador (PS) afirmou que para o Grupo Parlamentar do PS a
situação estava completamente ultrapassada e que as devidas explicações públicas já tinham
sido prestadas e dissipadas.
A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) defendeu que os esclarecimentos já tinham sido
prestados pelo Senhor Ministro da Educação e que, nesse sentido, o requerimento
apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD não fazia qualquer sentido.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) afirmou que o Grupo Parlamentar do CDS-PP
entende que o Grupo Parlamentar do PSD colocou questões de uma forma objetiva e direta, às
quais o Senhor Ministro a Educação entendeu não ser oportuno responder alegando sempre
não ser esse o fórum certo.
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A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) disse que o Grupo Parlamentar do PCP não
acompanhava o requerimento em apreciação e que era urgente a Comissão debruçar-se sobre
os grandes temas relativos à educação, que, esses sim, deviam merecer a melhor atenção de
todos.
De seguida, o Senhor Presidente submeteu à votação o requerimento, que foi rejeitado, com
votos contra do PS, do BE e do PCP e votos a favor dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDSPP.
6. Projeto de resolução n.º 213/XIII (1.ª), do CDS-PP, Promoção do sucesso escolar através de
um estratégico e adequado dimensionamento de turmas
Projeto de resolução n.º 216/XIII (1.ª), do PS, Recomenda ao Governo a progressiva
redução do número de alunos por turma
Projeto de resolução n.º 217/XIII (1.ª), do BE, Medidas para a promoção do sucesso escolar
Adiado.
7. Petição n.º 202/XIII (2.ª), apresentada por Mariana Dias da Cruz Morais Faria – Solicita
intervenção com vista à aprovação do uso de calculadora gráfica em exame do ensino
secundário
Submetida à votação, a nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade.
O Grupo Parlamentar do PSD informou o Senhor Presidente que oportunamente transmitiria
aos serviços quem seria o Deputado Relator.

8. Petição n.º 206/XIII (2.ª), apresentada pela FENPROF, Federação Nacional dos Professores
– Respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto
de carreira

Submetida à votação, a nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade.
O Grupo Parlamentar do PS informou que a Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) seria
a Deputada Relatora.
9. Petição n.º 213/XIII (2.ª), apresentada pela Associação para a Formação Tecnológica e
Profissional da Beira Interior (AFTEBI) – Solicita medidas com vista à defesa do ensino póssecundário promovido pela Associação
Submetida à votação, a nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade.
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O Grupo Parlamentar do BE informou que a Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) seria a
Deputada Relatora.
10. COM(2016) 700 - Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho
Europeu e ao Conselho - Primeiro relatório intercalar sobre o Quadro de Parceria com países
terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração
A Comissão deliberou fazer o seu escrutínio, tendo o Grupo Parlamentar do PSD informado
que oportunamente comunicaria quem seria o Deputado Relator.
11. COM(2016) 705 - Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Uma estratégia espacial para a
Europa
A Comissão deliberou fazer o seu escrutínio, tendo o Grupo Parlamentar do PS indicado o
Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) como Deputado Relator.
14. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
15. Data da próxima reunião
13 de dezembro de 2016, às 15h
A reunião foi encerrada às 11 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 06 de dezembro de 2016

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 13 de dezembro de 2016.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(ALEXANDRE QUINTANILHA)
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Amadeu Soares Albergaria
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Emília Santos
Ilda Araújo Novo
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magalhães
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Odete João
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Álvaro Batista
António Eusébio
Elza Pais
Sandra Cunha
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
André Pinotes Batista
Diogo Leão
Maria Manuela Tender
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
João Torres
Luís Monteiro
Nilza de Sena
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