Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 56/XIII (2.ª) SL
14 de fevereiro de 2017 – 15h00
Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2017, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação e
Ciência, na Sala 5 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 da ata
3. Comunicações do Presidente
4.

Projeto de resolução n.º 612/XIII/2ª (PEV) – Pela progressiva redução e eliminação do uso
de animais para fins científicos
 Redação final

5. Projeto de resolução n.º 614/XIII/2ª (PCP) – Recomenda ao Governo a implementação de
medidas no âmbito da utilização de animais em investigação científica
 Redação final
6. Petição n.º 225/XIII/2.ª - apresentada por Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus e outros –
Solicitam 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
 Apreciação e votação do relatório final
 Deputada Relatora: Ana Rita Bessa (CDS-PP)
7. 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)
8. Petição n.º 202/XIII/2.ª, da iniciativa de 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 do relatório final
 Deputada Relatora: Laura Magalhães (PSD)
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9. 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)
10. Petição n.º 213/XIII/2.ª, da iniciativa de Associação para a Formação Tecnológica e
Profissional da Beira Interior - Solicitam 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)
11. Outros assuntos
12. Data da próxima reunião

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
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 7 de fevereiro de 2017 foi aprovada por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3. Comunicações do Presidente
3.1. Vinda do Senhor Ministro da Educação à Comissão de Educação e Ciência, a
requerimento do Grupo Parlamentar do PSD
No âmbito da primeira parte do ponto 3 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou a
Comissão que, na sequência da aprovação do requerimento apresentado pelo Grupo
Parlamentar do PSD, o Senhor Ministro da Educação mostrou disponibilidade para a
realização da audição no dia 8 de março de 2017, quarta-feira, às 10.00 horas.
O Senhor Deputado Amadeu Albergaria (PSD) recordou que o requerimento tinha caráter
de urgência e manifestou o seu desagrado pelo facto de a audição decorrer um mês depois
da sua aprovação. Referiu-se ainda à constante ausência de resposta aos requerimentos e
perguntas do Grupo Parlamentar do PSD, por parte daquele Ministério, facto de que já deu
nota ao Senhor Presidente da Assembleia da República.
3.2. Baixa de projetos de resolução
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Relativamente ao projeto de resolução n.º 356/XIII (1.ª) — Pela construção de uma
residência para estudantes na Escola Superior de Desporto de Rio Maior— o Senhor
Presidente informou que o Grupo Parlamentar do PCP, que tinha solicitado a sua discussão
no Plenário, deu agora conhecimento de que pretende a discussão na Comissão, pelo que a
mesma deverá ser agendada para a próxima reunião.
O Grupo Parlamentar do CDS-PP requereu a discussão do projeto de resolução n.º 647/XIII
(2.ª) — Recomenda ao Governo que proceda a curto prazo a obras de fundo de
recuperação, modernização e preservação do edifício da Escola Secundária José Falcão, em
Coimbra – em Plenário.
No que concerne ao projeto de resolução n.º 648/XIII (2.ª) — Recomenda ao Governo que
estabeleça, com urgência, o acordo de permuta dos terrenos da extinta EB 2,3 Fernando
Pessoa com os da nova Escola Básica Fernando Pessoa, com o município de Santa Maria da
Feira – o Grupo Parlamentar do PSD transmitiu que pretende que a discussão seja efetuada
na Comissão.
3.3. Pedidos de audiência:
Quanto ao pedido de audiência apresentado pelo Movimento de Professores Precários,
para dar conta das suas preocupações sobre o projeto de portaria relativo à vinculação
extraordinária e à revisão do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, ficou acordado que
os serviços de apoio à Comissão irão aferir se se trata de um movimento a nível nacional e
quantos professores integra, para de decidir, depois, se o mesmo será recebido pela
Comissão ou por um deputado-piloto.
Relativamente ao pedido da FENFROP, para apresentar a sua posição sobre o diploma do
emprego científico no âmbito da apreciação parlamentar do Decreto-Lei n.º 57/2016, foi
decidido conceder a audiência assim que possível.
3.4.Conferência Parlamentar “Era Digital e Robótica nas Sociedades Contemporâneas”
O Senhor Presidente recordou que as 1.ª 8.ª, 10.ª e 12.ª Comissões vão realizar, no próximo
dia 21 de fevereiro, das 14h30 às 18h30, na Sala do Senado, uma Conferência intitulada
"Era Digital e Robótica: Implicações nas Sociedades Contemporâneas", bem como uma
exposição de arte robótica, do artista plástico Leonel Moura, que vai ser inaugurada no
mesmo dia, às 18h00, nos Passos Perdidos, sendo o Senhor Deputado Porfírio Silva o
representante da Comissão de Educação e Ciência na referida Conferência.
3.5. Convites:
Por fim, deu conta do convite endereçado pelo do Conselho Nacional dos Profissionais e
Professores de Educação Física (CNAPEF)/Sociedade Portuguesa de Educação Física
(SPEF)/Comité Olímpico de Portugal (COP), para uma jornada de reflexão denominada
“Perspetivas Futuras do Desporto Escolar”, dia 17 de março (6ª feira), no Hotel Vila Galé
Ópera, em Lisboa, entre as 09.30 e as 18.00 horas, e do convite do Professor Rogério
Gaspar (pró-Reitor da Universidade de Lisboa) para a Conferência Lisbon Living +, dia 20 de
fevereiro, na Reitoria da Universidade de Lisboa (Salão Nobre).
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3.6. O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra para questionar sobre a data da
reunião seguinte da Comissão, atendendo ao facto de a Conferência sobre Era Digital e
Robótica decorrer no dia 21, da parte da tarde, e referiu-se ainda ao relatório da Comissão
Europeia sobre Espaço Europeu da Investigação, propondo que a Comissão avalie o
interesse no escrutínio desta iniciativa. Assim, ficou acordado proceder à distribuição deste
documento e avaliar, posteriormente, do eventual interesse de a Comissão elaborar
relatório.
4. Projeto de resolução n.º 612/XIII/2ª (PEV) – Pela progressiva redução e eliminação do uso
de animais para fins científicos
O Senhor Presidente submeteu à consideração dos Senhores Deputados a proposta de fusão
apresentada para os projetos de resolução n.º 612/XIII/2.ª e 614/XIII/2.ª, atendendo ao facto
de estarmos perante textos sobre a mesma matéria. Após as intervenções das Senhoras
Deputadas Heloísa Apolónia (PEV) e Ana Virgínia Pereira (PCP), que manifestaram a sua
anuência em relação a esta proposta, foi fixada, sem votos contra, a redação final.
5. Projeto de resolução n.º 614/XIII/2ª (PCP) – Recomenda ao Governo a implementação de
medidas no âmbito da utilização de animais em investigação científica
O Senhor Presidente submeteu à consideração dos Senhores Deputados a proposta de fusão
apresentada para os projetos de resolução n.º 612/XIII/2.ª e 614/XIII/2.ª, atendendo ao facto
de estarmos perante textos sobre a mesma matéria. Após as intervenções das Senhoras
Deputadas Heloísa Apolónia (PEV) e Ana Virgínia Pereira (PCP), que manifestaram a sua
anuência em relação a esta proposta, foi fixada, sem votos contra, a redação final.
6. Petição n.º 225/XIII/2.ª - apresentada por Ana Rita Cordeiro Rocha Jesus e outros –
Solicitam 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
A pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a apreciação deste ponto ficou agendada para a
próxima reunião da Comissão.
7. 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
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) procedeu à apresentação do parecer, colocando à
consideração dos presentes a proposta de inserção das considerações que constam da opinião
do relator na parte referente às conclusões para que, no caso de se verificar consenso em
relação a esta matéria, a Comissão pudesse tomar uma posição sobre este assunto.
Reconhecendo a importância de se conseguir uma posição conjunta da Comissão, o Senhor
Deputado Amadeu Albergaria (PSD) solicitou o adiamento deste ponto para a reunião
seguinte, para que esta questão pudesse ser ponderada, o que foi aceite.
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8. Petição n.º 202/XIII/2.ª, da iniciativa de Mariana Dias da Cruz Morais Faria – Solicita
intervenção com vista à aprovação do uso de calculadora gráfica em exame do ensino
secundário
A Senhora Deputada Laura Magalhães (PSD) apresentou o relatório que, submetido à votação,
foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
9. 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
A Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) apresentou o relatório que, submetido à
votação, foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e
PCP.
10. Petição n.º 213/XIII/2.ª, da iniciativa de Associação para a Formação Tecnológica e
Profissional da Beira Interior - Solicitam medidas com vista à defesa do ensino póssecundário promovido pela Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da
Beira Interior (AFTEBI)
A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) apresentou o relatório que, submetido à votação,
foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
11. Outros assuntos
12. Data da próxima reunião
A próxima reunião da Comissão foi agendada para o dia 22 de fevereiro, às 12h00.

A reunião foi encerrada às 15 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, 14 de fevereiro de 2017

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 22 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:
Alexandre Quintanilha
Amadeu Soares Albergaria
Ana Rita Bessa
André Pinotes Batista
Diogo Leão
Ilda Araújo Novo
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magalhães
Luís Monteiro
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Odete João
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Ana Virgínia Pereira
António Eusébio
Cristóvão Crespo
Pedro Coimbra

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Maria Manuela Tender

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Ana Mesquita
Emília Santos
João Torres
Margarida Mano
Nilza de Sena
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