ATA NÚMERO 63/XIII (2.ª) SL
04 de abril de 2017 – 15h00

ORDEM DO DIA
4.abril.2017 – 15h00
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação da ata


Da reunião de 29 de março de 2017

3. Comunicações do Presidente
4. Petição n.º 271/XIII (2.ª) – Apresentada por José Manuel Franco Wallenstein Teixeira e
outros, solicitando a adoção de medidas políticas e legislativas quanto ao peso das
mochilas escolares



Audição do peticionário
Deputado Relator: Amadeu Soares de Albergaria - PSD

5. Audiência da Associação de Professores de Matemática
6. Projeto de lei n.º 419/XIII (2.ª) - Revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de
gestão democrática das instituições públicas de ensino superior



Apreciação e votação do parecer
Deputada Relatora: Nilza de Sena - PSD

7. Apreciações parlamentares n.º 23/XIII (2.ª), do BE, e n º 25/XIII (2.ª), do PCP, respeitantes
ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que “Aprova um regime de contratação de
doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas
do conhecimento”


Apreciação e votação das propostas de alteração

8. Aprovação dos relatórios respeitantes ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento das
Transferências de Competências na Educação:



22 de março de 2017 – Deslocação ao Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação
Portuguesa, Amadora
28 de março de 2017 – Audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses

9. Outros assuntos
10. Data da próxima reunião
18 de abril de 2017 (terça-feira), às 15h00
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———

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 29 de março de 2017 foi aprovada por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3. Comunicações do Presidente
3.1. Baixa de projeto de lei
O Senhor Presidente da Comissão informou que tinha baixado à Comissão o projeto de lei abaixo
identificado, atribuído ao Grupo Parlamentar do PS para indicação do Deputado Relator,
estando a apreciação do respetivo parecer agendada para a reunião de 26 de abril de 2017.
O Grupo Parlamentar do PS ficou dar essa indicação oportunamente.
Projeto
de lei

468 XIII 2

Define o regime jurídico da
psicologia em contexto escolar e a
contratação e colocação de
psicólogos nos estabelecimentos
públicos de ensino

Baixa comissão
2017-03-28 PCP
distribuição inicial
generalidade

3.2. Baixa à comissão para discussão
O Senhor Presidente da Comissão deu também nota de que tinha baixado à Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de
Educação e Ciência, o projeto de resolução abaixo identificado:
Projeto de
resolução

774 XIII 2

Recomenda ao Governo que promova
e valorize a prática de atividade física
e desportiva através da criação de um
estatuto do estudante desportista

Baixa
Comissão
para
Discussão

2017-03-28 PS

3.3. Baixa de projetos de lei para apreciação na especialidade
Entrando na terceira parte do ponto três da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou que,
após terem sido aprovados na generalidade no dia 31 de março, tinham baixado, no dia 3 de
abril de 2017, à Comissão para apreciação na especialidade o projeto de lei n.º 440/XIII (2.ª) Determinação dos preços do alojamento e das refeições a estudantes do ensino superior em
função do indexante de apoios sociais -, do PSD, o projeto de lei n.º 469/XIII (2.ª) - Fixação dos
preços do alojamento e das refeições a estudantes do ensino superior público com base no
indexante de apoios sociais -, do CDS-PP, e o projeto de lei n.º 473/XIII (2.ª) - Indexação
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automática dos preços máximos de refeição e de alojamento para estudantes do ensino superior
ao indexante de apoios sociais -, do PS, tendo de seguida perguntado aos Grupos Parlamentares
qual a metodologia que pretendiam adotar relativamente a todas estas iniciativas.
Após uma breve discussão sobre esta questão, ficou consensualizado que todas essas iniciativas
seriam apreciadas pelos Grupos Parlamentares para tentar elaborar um texto conjunto.
3.4. Audição pública «Que mudanças para uma escola e uma sociedade verdadeiramente
inclusivas? Testemunhos de vivências da escolaridade por parte de alunos com NEE»
O Senhor Presidente comunicou que a audição pública «Que mudanças para uma escola e uma
sociedade verdadeiramente inclusivas? – Testemunhos de vivências da escolaridade por parte
de alunos com NEE» teria lugar no dia 5 de abril de 2017. Na medida em que foi ultrapassada a
capacidade do Auditório António de Almeida Santos face às inscrições existentes, houve
necessidade de se proceder à alteração da sala, passsando a mesma a ter lugar na sala do
Senado.
3.5. Sessões Nacionais do Parlamento dos Jovens 2017, agendadas para 8 e 9 de maio (ensino
secundário) e 22 e 23 de maio (ensino básico)
O Senhor Presidente deu conta que a presença dos Senhores Deputados nestas sessões é
fundamental, sobretudo em dois momentos em particular:
 Reuniões das Comissões, que terão lugar nos dias 8 e 22 de maio. No primeiro dia de
trabalhos da sessão nacional, os jovens reúnem-se em quatro Comissões, contando cada
uma delas com a presença de dois Deputados da Assembleia da República, um dos quais
preside aos trabalhos, e de um funcionário parlamentar que presta a necessária
assessoria;
 Sessões Plenárias, a ter lugar nos dias 9 e 23 de maio O segundo dia da sessão nacional
é dedicado ao Plenário, onde os jovens aprovam a recomendação final sobre os temas
em debate, alusivos à comemoração dos 40 anos da Constituição da República
Portuguesa (ensino secundário: “A Constituição de temos, a Constituição que
queremos: desafios ao poder local”; ensino básico: Os jovens e a Constituição: tens uma
palavra a dizer!”). A Sessão Plenária conta também com a presença dos Deputados da
Assembleia da República, nomeadamente na abertura, onde respondem a perguntas
colocadas pelos jovens representantes dos vários círculos eleitorais.
Disse também que se tornava necessário a indicação dos Senhores Deputados que estarão
presentes nas reuniões de Comissões e nas sessões plenárias.
3.6. Solicitação do Fórum TERRA - Portugal a Cuidar da Casa Comum
O Senhor Presidente informou que o Fórum Terra tinha solicitado a Sua Excelência o Senhor
Presidente da Assembleia da República a sua autorização para a realização, nas instalações da
Assembleia da República, de uma assembleia de crianças e jovens no âmbito da iniciativa «Carta
Aberta Compromisso para Portugal +Consciente, Saudável e Feliz a cuidar da Casa Comum», a
ter lugar no dia 10 de maio.
O Senhor Presidente da Assembleia da República reencaminhou esse pedido para a 11.ª
Comissão, que, por sua vez, solicitou à Comissão de Educação e Ciência parecer sobre a
realização desse evento e o seu eventual enquadramento nas atividades da Comissão e do
Parlamento dos Jovens.
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Após uma breve discussão sobre este ponto, ficou acordado que, embora não se oponham à
realização do evento, o mesmo não se insere no âmbito das competências da Comissão de
Educação e Ciência.
3.7. Conferência Parlamentar sobre “Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida:
melhores oportunidades, melhor economia”, a realizar no Auditório do Edifício Novo da
Assembleia da República
Quanto às sugestões de temas que os Senhores Deputados gostariam de ver incluídos e oradores
que deveriam ser convidados, o Grupo Parlamentar do CDS-PP indicou o Professor Joaquim de
Azevedo, da Universidade Católica do Porto, e a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional, IP, e o Presidente do Conselho Diretivo, Gonçalo Xufre Silva.
O Grupo Parlamentar do PS apresentou sugestões de temas, sugerindo para cada um deles,
nomes de especialistas que podem contribuir para a sua abordagem:“A Educação Permanente”,
Professor Alberto Melo, da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente;
“Aprendizagem ao Longo da Vida e Desenvolvimento Profissional”, Paulo Feliciano, VicePresidente do Conselho Diretivo do IEFP, Instituto do Emprego e da Formação Profissional; O
“Passaporte QUALIFICA e o Sistema Nacional de Créditos”, João Couvaneiro, Vogal do Conselho
Diretivo da ANQEP, Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional; “Aprendizagem
ao Longo da Vida e Desenvolvimento Social”, Susana Oliveira, Kerigma, Instituto de Inovação e
Desenvolvimento Social de Barcelos, membro da Direção da EAEA, European Association for the
Education of Adults e “Literacia na Era Digital”, Professora Lucília Salgado, Presidente do
Conselho Pedagógico da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), do Instituto Politécnico
de Coimbra (IPC).
O Grupo Parlamentar do PSD sugere os seguintes temas: “A transição da escola para o mercado
de trabalho: ensino profissionalizante” – Pedro S. Martins (Queen Mary University of London);
Pedro Portugal (Banco de Portugal); “Ensino para Adultos: certificar versus qualificar” - Os
Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências e O Desempenho no
Mercado de Trabalho - Francisco Lima (Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de
Lisboa).
3.8. Café de Ciência – 10 de maio de 2017, após Plenário
O Senhor Presidente informou que o Café de Ciência teria lugar no dia 10 de maio de 2017, após
o Plenário, no Salão Nobre.
3.9. Receção de delegação checa na Assembleia da República e realização de uma reunião no
dia 26 de abril de 2017
O Senhor Presidente deu conta da receção da delegação checa na Assembleia da República e da
realização de uma reunião no dia 26 de abril de 2017, às 12 horas. A delegação quer reunir
individualmente com a 12.ª Comissão e com a 8ª Comissão.
4. Petição n.º 271/XIII (2.ª) – apresentada por José Manuel Franco Wallenstein Teixeira e
outros, solicitando a adoção de medidas políticas e legislativas quanto ao peso das mochilas
escolares
O peticionário José Manuel Franco Wallenstein Teixeira e o Senhor José Gonçalves,
representante da Confederação Nacional das Associações de Pais, fizeram uma exposição inicial.
De seguida, usou da palavra o Senhor Deputado Relator da petição Amadeu Soares de Albergaria
(PSD) e os Senhores Deputados André Pinotes (PS), Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDSPP) e Ana Mesquita (PCP).
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No final, usaram da palavra o peticionário José Manuel Franco Wallenstein Teixeira e o Senhor
José Gonçalves.
5. Audiência da Associação de Professores de Matemática
Os representantes da Associação de Professores de Matemática fizeram uma intervenção inicial.
De seguida, usou da palavra o Senhor Deputado Pedro Alves (PSD), a Senhora Deputada Odete
João (PS), a Senhora Deputada Joana Mortágua (BE), a Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDSPP) e a Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP).
No final, usaram da palavra os representantes da Associação de Professores de Matemática.
6. Projeto de lei n.º 419/XIII (2.ª) - Revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de
gestão democrática das instituições públicas de ensino superior
A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) fez a apresentação da iniciativa em causa, frisando que
o projeto de lei do Grupo Parlamentar do PCP está elaborado de forma correcta. Há uma série
de entidades propostas para ser ouvidas, nomeadamente o CRUP e o CCISP.
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu ser esta a altura correta para colocar em cima
da mesa a questão do regime fundacional e estabelecer um modelo de gestão democrática das
instituições públicas de ensino superior.
O parecer foi aprovado unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
7. Apreciações parlamentares n.os 23/XIII (2.ª), do BE, e 25/XIII (2.ª), do PCP, respeitantes ao
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que “Aprova um regime de contratação de
doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do
conhecimento”
Adiado.
8. Aprovação dos relatórios respeitantes ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento das
Transferências de Competências na Educação
Adiado.
9. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
10. Data da próxima reunião
A próxima reunião da Comissão foi agendada para o dia 12 de abril de 2017, às 10h.
A reunião foi encerrada às 18 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida
e aprovada, será devidamente assinada.
A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 26 de abril de 2017.
Palácio de São Bento, 4 de abril de 2017
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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
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magalhães
Luís Monteiro
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Nilza de Sena
Odete João
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Carlos Abreu Amorim
Cristóvão Crespo
Lúcia Araújo Silva
Pedro Coimbra
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Diogo Leão
Emília Santos
João Torres
Maria Manuela Tender
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Ilda Araújo Novo
Susana Amador
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