Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 55/XIII (2.ª) SL
7 de fevereiro de 2017 – 15h00
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Aprovação da ata


Da reunião de 1 de fevereiro de 2017

3. Comunicações do Presidente
3.1. Baixa de projetos de resolução
Projeto de 642 XIII 2 Recomenda ao Governo que
resolução
proceda à urgente reabilitação
e requalificação da Escola
Secundária Ferreira Dias, de
Agualva-Sintra


Baixa
comissão
para
discussão

2017-02-02 CDSPP

O CDS-PP informou que pretende a sua discussão em Plenário

4. Petição n.º 225/XIII/2.ª - apresentada por Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus e outros,
solicitando uma alteração à proposta de revisão do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de
junho, e à proposta de portaria para a vinculação extraordinária de docentes
contratados



Audição dos peticionários
Deputada Relatora: Ana Rita Bessa - CDS-PP

5. Audiência à ANICT (Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e em Tecnologia) Interpretação e aplicação do Decreto-Lei n.º 57/2016

6. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD a solicitar a audição do Senhor Ministro da
Educação, para que se pronuncie sobre os problemas que estão a afetar as escolas no
decorrer deste ano letivo


Apreciação e votação
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7. Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017 - Realizar uma Europa que
protege, capacita e defende - COM(2016) 710




Apreciação e votação do parecer
Deputada Relatora: Joana Mortágua - BE

8. 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 - COM(2016) 705



Apreciação e votação do parecer
Deputado Relator: Porfírio Silva - PS

9. Petição n.º 202/XIII/2.ª, da iniciativa de Mariana Dias da Cruz Morais Faria, solicitando a
intervenção da AR com vista à aprovação do uso de calculadora gráfica em exame do
ensino secundário



Apreciação e votação do relatório final
Deputada Relatora: Laura Magalhães – PSD

10. Petição n.º 206/XIII/2.ª, da iniciativa de FENPROF - Federação Nacional dos Professores Respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto
de carreira



Apreciação e votação do relatório final
Deputada Relatora: Maria Augusta Santos - PS

11. Petição n.º 213/XIII/2.ª, da iniciativa de Associação para a Formação Tecnológica e
Profissional da Beira Interior, solicitando medidas com vista à defesa do ensino póssecundário promovido pela Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da
Beira Interior (AFTEBI)



Apreciação e votação do relatório final
Deputada Relatora: Joana Mortágua - BE

12. Outros assuntos

13. Data da próxima reunião
14 de fevereiro de 2017 – 15h00

———
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

Devido ao facto de o Senhor Presidente da Comissão, Deputado Alexandre Quintanilha, se
encontrar ausente em trabalho parlamentar, assumiu a presidência da Comissão a Senhora
Vice-Presidente Margarida Mano.
Antes de se darem início aos trabalhos, o Senhor Deputado Amadeu Soares de Albergaria
(PSD) pediu a palavra para solicitar o adiamento do ponto 9 e a passagem da apreciação do
ponto 6 para o inicio dos trabalhos, logo a seguir ao ponto respeitante à aprovação da ata.
Não havendo objeções, a proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
2. Aprovação da ata

A ata da reunião de 1 de fevereiro de 2017 foi aprovada por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3. Comunicações do Presidente
Baixa de projetos de resolução
No âmbito deste ponto, o Grupo Parlamentar do CDS-PP informou a Comissão que pretendia
que a apreciação do projeto de resolução n.º 642/XIII (2.ª) — Recomenda ao Governo que
proceda à urgente reabilitação e requalificação da Escola Secundária Ferreira Dias, de AgualvaSintra – fosse feita em Plenário.
4. Petição n.º 225/XIII/2.ª - Apresentada por Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus e outros,
solicitando uma alteração à proposta de revisão do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de
junho, e à proposta de portaria para a vinculação extraordinária de docentes contratados
Dando início à audiência, a Senhora Presidente em exercício explicou a metodologia dos
trabalhos e a grelha de tempos a utilizar, dando de seguida a palavra às representantes das
peticionárias para fazer a sua intervenção inicial, que pode ser consultada aqui.
De seguida, colocaram várias questões os Senhores Deputados Pedro Alves (PSD), Susana
Amador (PS), Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP), sobre,
respetivamente, a aprovação do decreto-lei respeitante a esta matéria ocorrida a semana
passada em Conselho de Ministros, o combate à precariedade, a estabilidade e a valorização
da carreira docente, a contratação de 3 mil docentes para o próximo ano letivo e a aferição
das necessidades permanentes do sistema.
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No final, as peticionárias responderam às questões colocadas pelos Senhores Deputados.
5. Audiência à ANICT (Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e em Tecnologia) Interpretação e aplicação do Decreto-Lei n.º 57/2016
Dando início à audiência, a Senhora Presidente em exercício explicou a metodologia dos
trabalhos e a grelha de tempos a utilizar, dando de seguida a palavra aos representantes da
ANICT para fazerem a sua intervenção inicial.
Os representantes da ANICT mencionaram que a Associação Nacional dos Investigadores em
Ciência e em Tecnologia representa os interesses dos investigadores doutorados, tendo como
principal estandarte a luta contra a precariedade laboral dos seus associados e dos
investigadores doutorados em geral.
Aquando do início dos trabalhos encetados pelo atual Executivo para a reestruturação da FCT
(Fundação para a Ciência e Tecnologia) e para a elaboração do Decreto-Lei n.º 57/2016, a
ANICT foi consultada, tendo emitido diversos pareceres, quer para o MCTES (Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) quer para a FCT, no sentido de chegar a uma solução de
consenso. Inclusivamente, houve um inquérito nacional aos doutorados, com quase 5000
respostas validadas, concordando a maioria com a passagem de bolsa a contrato, mesmo com
perdas salariais.
Os representantes da ANICT referiram-se também à ausência de contratos de trabalho para a
maioria dos trabalhadores de investigação científica, à ausência de perspetivas de carreira
para os investigadores, aos índices remuneratórios desajustados e à carência de pessoal
docente, sendo fundamental a utilização de fundos comunitários para o recrutamento de
investigadores doutorados ou mestres com contratos de trabalho.
De seguida colocaram várias questões os Senhores Deputados Nilza de Sena (PSD), Porfírio
Silva (PS), Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP).
Os representantes da ANICT responderam no final às questões colocadas pelos Senhores
Deputados.
6. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD solicitando a audição do Senhor Ministro da
Educação, para que se pronuncie sobre os problemas que estão a afetar as escolas no
decorrer deste ano letivo
Para fazer a apresentação do requerimento, usou da palavra o Senhor Deputado Amadeu
Soares de Albergaria (PSD), que explicitou as razões subjacentes à sua apresentação e que se
prendem com o facto de o ano letivo não ter começado bem nem estar a decorrer com total
normalidade. Lembrou os vários constrangimentos que afetam hoje as escolas, desde a falta
de funcionários, à falta de verbas para despesas correntes e ao desinvestimento ocorrido a
nível da manutenção e da recuperação de infraestruturas. Disse o Senhor Deputado que todos
esses problemas agravaram-se com o decorrer do ano letivo sem que exista da parte do
Ministério da Educação uma estratégia delineada para a sua efetiva resolução.
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De seguida, usaram da palavra os Senhores Deputados Porfírio Silva (PS), Joana Mortágua
(BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP) que apresentaram a sua posição
quanto ao requerimento em concreto.
Uma vez submetido à votação, o requerimento foi aprovado, com os votos a favor dos Grupos
Parlamentares do PSD, BE, CDS-PP e PCP e a abstenção do Grupo Parlamentar do PS.

7. Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017 - Realizar uma Europa que
protege, capacita e defende - COM(2016 710

A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) fez a apresentação do parecer sobre o Programa de
Trabalho da Comissão Europeia para 2016, que, uma vez submetido à votação, foi aprovado
por maioria, com os votos a favor dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE e CDS-PP e a
abstenção do Grupo Parlamentar do PCP.
8. 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 - COM(2016) 705
Adiado.
9. Petição n.º 202/XIII/2.ª, da iniciativa de Mariana Dias da Cruz Morais Faria – Solicita a
intervenção da AR com vista à aprovação do uso de calculadora gráfica em exame do ensino
secundário
Adiado.
10. Petição n.º 206/XIII/2.ª, da iniciativa de FENPROF - Federação Nacional dos Professores Respeitar os docentes, melhorar as suas condições de trabalho e valorizar o seu estatuto de
carreira
Adiado.
11. Petição n.º 213/XIII/2.ª, da iniciativa de Associação para a Formação Tecnológica e
Profissional da Beira Interior - Solicita medidas com vista à defesa do ensino pós-secundário
promovido pela Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior
(AFTEBI)
Adiado.
12.Outros assuntos
13.Data da próxima reunião
14 de fevereiro de 2017 – 15h00
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A reunião foi encerrada às 16 horas e 55 minutos, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual,
depois de lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 7 de fevereiro de 2017

Nota: Por motivo de falha técnica não houve registo áudio da reunião, pelo que a presente ata
foi elaborada sem o acesso ao registo áudio.

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 14 de fevereiro de 2017.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Amadeu Soares Albergaria
Ana Rita Bessa
Ana Virgínia Pereira
André Pinotes Batista
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magalhães
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Manuela Tender
Nilza de Sena
Odete João
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Palmira Maciel
Pedro Coimbra
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Luís Monteiro
Estiveram ausentes em trabalho parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Ana Mesquita
Diogo Leão
Emília Santos
Ilda Araújo Novo
João Torres
Maria Germana Rocha
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