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ATA NÚMERO 59/XIII (2.ª) SL 

 7 de março de 2017 – 11h00 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
 

2. Aprovação das atas 
  
   

 Das reuniões de 22 de fevereiro e 1 de março de 2017 
 

3. Comunicações do Presidente 
 

 

4. Projeto de resolução n.º 648/XIII (2.ª), do PSD, 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 

 

 Discussão 

 

5. Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para apreciação da política 
geral do Ministério, no âmbito do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da 
República – 15h00 

 
 

 

6. Outros assuntos 
 
 

7. 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 das atas 
  
   
As atas das reuniões de 22 de fevereiro e de 1 de março  de 2017 foram aprovadas por 
unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
3.Comunicações do Presidente 
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3.1. Data da audição do Grupo de Trabalho Perfil do Aluno para o Século XXI – 21 de março 
às 15h00 

 
O Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência comunicou que a audição do Grupo de 
Trabalho Perfil do Aluno para o Século XXI teria lugar no dia 21 de março, às 15h00. 
 

3.2.Baixa de projeto de lei 
 

O Senhor Presidente da Comissão informou que tinha baixado à Comissão o projeto de lei abaixo 

identificado, que era atribuído ao PSD para indicar o Deputado Relator, estando a apreciação do 

respetivo parecer agendada para a reunião de 28 de março. O Grupo Parlamentar do PSD 

indicou a Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) como Deputada Relatora. 

 

Projeto 
de Lei 

419 XIII 2 Revoga o regime fundacional e 
estabelece um modelo de 
gestão democrática das 

instituições públicas de ensino 
superior (1.ª alteração à Lei n.º 
62/2007, de 10 de setembro, 

que estabelece o “Regime 
jurídico das instituições do 

ensino superior”) 

Baixa comissão 
distribuição 

inicial 
generalidade 

2017-02-23 PCP  

 
 

  3.3. Baixa de projetos de lei para apreciação na especialidade       

 

O Senhor Presidente da Comissão informou que em 3 de março de 2017 tinham sido aprovados 
na generalidade os projetos de lei n.os 423/XIII (2.ª) (PCP) — Medidas de apoio social a mães e 
pais estudantes (1.ª alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto), 326/XIII (2.ª) (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 e 424/XIII 
(2.ª) (PAN) — Altera a Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto, que define as medidas de apoio social 
às mães e pais estudantes, tendo os projetos de lei supra referidos baixado à Comissão para 
apreciação na especialidade em 3 de março de 2017.  
 
Questionou de seguida qual a metodologia que os Grupos Parlamentares pretendiam adotar em 

relação à apreciação na especialidade dos diplomas supra mencionados, tendo os Grupos 

Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP solicitado a marcação de uma reunião para analisar 

essa questão em concreto. 

 
3.4. Baixa de projetos de resolução 

 
Tendo baixado à Comissão o projeto de resolução n.º 682/XIII (2.ª) (PCP) — Recomenda a 
urgente requalificação da Escola Secundária José Falcão (Coimbra) —, o Grupo Parlamentar do 
PCP requereu a sua discussão em Plenário. 
 
O Senhor Presidente informou também que tinha baixado à Comissão o projeto de resolução 
n.º 679/XIII (2.ª) (PEV) — Sobre a urgente reabilitação da Escola Secundária José Falcão, em 
Coimbra –, tendo o Grupo Parlamentar transmitido que a sua apreciação seria feita em Plenário. 
 
Por último, deu conta da discussão do projeto de resolução n.º 690/XIII (2.ª) (CDS-PP) — 
Recomenda que até 2019 seja concretizada a universalidade da educação pré-escolar aos 3 anos 
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e a obrigatoriedade aos 5 anos de idade —,  tendo o Grupo Parlamentar do CDS-PP informado 
que a sua discussão seria feita em Plenário. 
 

3.5.Petição n.º 159/XIII (1.ª) - Solicitam que as obras de modernização da Escola Sede de 
Agrupamento de Padrão da Légua sejam retomadas 
 

O Presidente da Comissão informou os Senhores Deputados do pedido de desistência 
apresentado pelos peticionários da petição n.º 159/XIII (1.ª), tendo o mesmo sido aceite pelos 
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

3.6. Apreciações parlamentares n.os 23 e 25 ao Decreto-Lei n.º 57/2016 - prazo para 
apresentação de propostas de alterações pelos GP 

 
O Grupo Parlamentar do PSD solicitou o adiamento por 15 dias da entrega das propostas de 
alteração que estava prevista para o dia 7 de março, tendo o pedido sido aceite pelos Grupos 
Parlamentares do PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

3.7. Pedido de receção de delegação checa na Assembleia da República e realização de uma 
reunião no dia 26 de abril de 2017 (quarta-feira) 

 
A Comissão de Educação e Ciência decidiu receber a delegação checa na Assembleia da 
República e a realização de uma reunião no dia 26 de abril de 2017.  

 
3.8. Requerimento do Grupo Parlamentar do PS a requerer a criação de um mecanismo de 

monitorização dos “Contratos de Legislatura” entre o Governo e as universidades e 
politécnicos públicos 

 
A apreciação deste requerimento foi adiada para a próxima reunião da Comissão. 
 
 

4.Projeto de resolução n.º 648/XIII (2.ª), do PSD - 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 projeto de resolução foi apresentado pelo Senhor Deputado Amadeu Soares de Albergaria 

(PSD), tendo participado no debate os Senhores Deputados Porfírio Silva (PS), Moisés Ferreira 

(BE), Ana Mesquita (PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP). 

 

A informação respeitante ao debate e a sua gravação estão disponíveis na ligação do projeto de 

resolução n.º 648/XIII (2.ª).  

 
5.Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para apreciação da política 
geral do Ministério, no âmbito do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da 
República  - 15h00 
 
 
Na primeira ronda, usaram da palavra os Senhores Deputados Porfírio Silva (PS), Nilza de Sena 
(PSD), Luís Monteiro e Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP), 
tendo o Senhor Ministro intervindo a seguir a cada intervenção dos Grupos Parlamentares para 
responder às questões colocadas. 
 
Na segunda ronda, registaram-se as intervenções dos Senhores Deputados Ivan Gonçalves (PS), 
Duarte Marques (PSD), Luís Monteiro (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP). 
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O Senhor Ministro e a Senhora Secretária de Estado responderam às questões, após cada 
intervenção dos Deputados. 
 
Usaram da palavra, na terceira ronda, os Senhores Deputados Susana Amador (PS), Emília Santos 
(PSD), Margarida Balseiro Lopes (PSD), Luís Monteiro (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana 
Mesquita (PCP), Lara Martinho (PS), Maria Manuela Tender (PSD), Pedro Alves (PSD) e Ana 
Virgínia Pereira (PCP), Laura Magalhães (PSD), Álvaro Batista (PSD), Porfírio Silva (PS), Duarte 
Marques (PSD) e Nilza de Sena (PSD). O Senhor Ministro e a Senhora Secretária de Estado 
responderam no final, em bloco, às questões colocadas. 
 
As gravações áudio e vídeo e a documentação entregue pelo Senhor Ministro encontram-se 
disponíveis na página internet da Comissão. 
 

 
6.Outros assuntos 
 
Não se registaram outros asssuntos. 
 
7.Data da próxima reunião  
 

A próxima reunião da Comissão ficou agendada para o dia 14 de março de 2017, às 15h, com 
audição do Senhor Ministro da Educação a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD 
 

A reunião foi encerrada às 18 horas e 30 minutos, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 7 de março de 2017 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 14 de março 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 Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 André Pinotes Batista 
 Emília Santos 
 Joana Mortágua 
 João Torres 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Luís Monteiro 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Álvaro Batista 
 Ana Virgínia Pereira 
 Cristóvão Crespo 
 Duarte Marques 
 Ivan Gonçalves 
 Lara Martinho 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Moisés Ferreira 
 Pedro Coimbra 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Ilda Araújo Novo 
 Margarida Mano 
 
 
 
 

 

 


