ATA NÚMERO 60/XIII (2.ª) SL
14 de março de 2017 – 15h00
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Aprovação da ata


Da reunião de 7 de março de 2017

3. Comunicações do Presidente
4. 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
Apreciação e votação

5. Petição n.º 252/XIII (2.ª) – apresentada por Eva Soares Pinho da Cruz Leite de Freitas–
Solicita a criação de grupo letivo para Professores de Técnicas Especiais



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PS

6. Petição n.º 253/XIII (2.ª) – apresentada por Maria Manuela Jesus Ferreira Alves – Solicitam
a criação de um regime de exceção no acesso à reforma para os professores



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PCP

7. Petição n.º 256/XIII (2.ª) – apresentada por Ana Margarida Carvalho Maia – Solicitam que
sejam adotadas medidas com vista à resolução da situação contratual precária dos
técnicos especializados nas escolas



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PSD

8. Petição n.º 265/XIII (2.ª) – apresentada por Luís Miguel Figueiredo Nunes – Solicitam a
adoção de medidas com vista à realização de obras na Escola Secundária José Falcão



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PS

9. Petição n.º 271/XIII (2.ª) – apresentada por José Manuel Franco Wallenstein Teixeira –
Solicitam a adoção de medidas políticas e legislativas quanto ao peso das mochilas
escolares
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Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PSD

10. Petição n.º 272/XIII (2.ª) – apresentada por Federação Nacional de Educação – Solicitam o
restabelecimento das carreiras de não docentes



Apreciação e votação da admissibilidade da petição
Deputado Relator: PS

11. Audição do Senhor Ministro da Educação, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD,
sobre “os problemas que estão a afetar as escolas no decorrer deste ano letivo” - 15h00

12. Outros assuntos
13. 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 março de 2017 foi aprovada por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
3. Comunicações do Presidente
3.1. Nova baixa à comissão, para discussão:
O Senhor Presidente informou que, no dia 10 de março de 2017, tinham baixado à Comissão
para nova discussão pelo prazo de 30 dias seis projetos de resolução referentes ao ensino
superior – projetos de resolução n.os 602/XIII (2.ª) - Recomenda ao Governo o combate ao
abandono escolar no ensino superior -, do PSD, 696/XIII (2.ª) - Recomenda ao Governo a adoção
de medidas para combater o abandono escolar no Ensino Superior -, do PCP, 698/XIII (2.ª)
Recomenda ao Governo que promova medidas de combate ao abandono escolar no ensino
superior -, do CDS-PP, 699/XIII (2.ª) - Recomenda ao Governo um estudo sobre insucesso e
abandono no ensino superior, para melhor definição de políticas de combate a esses fenómenos
-, do PS, 707/XIII (2.º) - Recomenda ao Governo o reforço das medidas de apoio aos estudantes
do ensino superior, como forma de combate ao abandono escolar-, do PAN, 709/XIII (2.ª) Medidas para o aprofundamento de mecanismos de ação social e de combate ao abandono
escolar no ensino superior -, do BE, tendo perguntado qual a metodologia que a Comissão
pretendia adotar relativamente a todas estas iniciativas.
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Após uma breve discussão sobre esta questão, os Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP
e PCP decidiram elaborar um texto conjunto a todos os projetos de resolução, tendo para o
efeito indicados os representantes dos Grupos Parlamentares.
Nessa sequência, o Grupo Parlamentar do PSD indicou a Senhora Deputada Margarida Balseiro
Lopes (PSD), o Grupo Parlamentar do PS indicou o Senhor Deputado André Pinotes (PS), o Grupo
Parlamentar do BE indicou o Senhor Deputado Luís Monteiro (BE), o Grupo Parlamentar do CDSPP indicou a Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) e o Grupo Parlamentar do PCP indicou
a Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira (PCP) como representantes.
3.2. Nova baixa à comissão, para discussão:
O Senhor Presidente informou que, no dia 10 de março de 2017, tinha baixado à Comissão para
nova discussão o projeto de resolução n.º 257/XIII (1.ª) - Valorização dos professores
classificadores dos exames nacionais, do BE.
3.3. Pedido de receção de delegação checa na Assembleia da República e realização de uma
reunião no dia 26 de abril de 2017 (quarta-feira), às 12 horas
No que respeita à receção de delegação checa composta pelos Senadores da Comissão de
Educação, Ciência, Cultura, Direitos do Homem e Petições do Senado do Parlamento da
República Checa na Assembleia da República e a realização de uma reunião no dia 26 de abril de
2017, o Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência transmitiu que a delegação quer
reunir individualmente com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto às 11
horas e a Comissão de Educação e Ciência às 12 horas.
O Senhor Presidente da Comissão informou que a delegação checa será composta por cinco
Senadores, o Embaixador da República Checa e o Primeiro-Secretário.
3.4. Pedidos de audiência:
O Senhor Presidente informou dos pedido de audiência do SNESUP - Sindicato Nacional do
Ensino Superior para apresentação das propostas do SNESUP sobre o Decreto-Lei n.º 45/2016 e
da Plataforma Interface Ciência sobre o Decreto-Lei n.º 57/2016.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu que o agendamento do SNESUP deverá ser
realizado na próxima reunião da Comissão de Educação e Ciência, devido à apreciação
parlamentar do Decreto-Lei n.º 45/2016 na sexta-feita da próxima semana.
3.5. No Plano de Atividades da Comissão de Educação e Ciência para a 2.ª Sessão Legislativa
da XIII Legislatura está prevista a organização de uma conferência parlamentar sobre
“Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida: melhores oportunidades,
melhor economia”
O Senhor Presidente da Comissão informou que no Plano de Atividades da Comissão de
Educação e Ciência para a 2.ª Sessão Legislativa da XIII Legislatura está prevista a organização
de uma conferência parlamentar sobre “Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida:
melhores oportunidades, melhor economia”. Nesse sentido, pediu aos serviços que enviassem
um e-mail aos Coordenadores dos Grupos Parlamentares solicitando a indicação dos temas que
gostariam de ver discutidos nesta conferência parlamentar e os oradores a convidar.
3.6. Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar do CDS-PP, dias 2 e 3 de maio de 2017
(terça-feira e quarta-feira).
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O Presidente da Comissão informou que as Jornadas Parlamentares do CDS-PP são nos dias 2 e
3 de maio de 2017 (terça-feira e quarta-feira).
4. 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 Senhora Deputada Susana Amador (PS) disse que os “Contratos de Legislatura” representam
um instrumento abrangente e ambicioso para o desenvolvimento do ensino superior e da
ciência no nosso país, assente numa estratégia de reforço e qualificação das instituições, em
corresponsabilização e confiança mútua com o Estado. Desenhados num horizonte plurianual,
os contratos de legislatura serão implementados ao longo do tempo. É, pois, necessário,
periodicamente, conhecer os avanços progressivamente alcançados na sua concretização,
organizando uma forma de monitorização que permita compreender, atempadamente, os
sucessos e as dificuldades encontradas na prossecucção das metas fixadas pelos signatários dos
contratos.
Referiu que a Assembleia da República deve associar-se a esse esforço de monitorização. Para o
efeito, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe a instituição, no âmbito da Comissão
de Educação e Ciência, de um mecanismo de monitorização da implementação dos “Contratos
de Legislatura”, celebrados entre o Governo e as Universidades e Institutos Superiores
Politécnicos. Esse mecanismo tomará a forma de um Grupo de Trabalho para a Monitorização
dos “Contratos de Legislatura”.
De seguiram intervieram os senhores Deputados Amadeu Soares Albergaria (PSD), Ana Rita
Bessa (CDS-PP), Ana Mesquita (PCP) e Jona Mortágua (BE).
Submetido à votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
5. Petição n.º 252/XIII (2.ª) – apresentada por Eva Soares Pinho da Cruz Leite de Freitas– Solicita
a criação de grupo letivo para Professores de Técnicas Especiais
A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PS
indicado a Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) como sua Relatora.
6. Petição n.º 253/XIII (2.ª) – apresentada por Maria Manuela Jesus Ferreira Alves – Solicitam
a criação de um regime de exceção no acesso à reforma para os professores
A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PCP
ficado de indicar posteriormente o Senhor Deputado Relator.
7. Petição n.º 256/XIII (2.ª) – apresentada por Ana Margarida Carvalho Maia – Solicitam que
sejam adotadas medidas com vista à resolução da situação contratual precária dos técnicos
especializados nas escolas
A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PSD
ficado de indicar posteriormente o Senhor Deputado Relator.

8. Petição n.º 265/XIII (2.ª) – apresentada por Luís Miguel Figueiredo Nunes – Solicitam a
adoção de medidas com vista à realização de obras na Escola Secundária José Falcão
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A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PS
indicado o Senhor Deputado Pedro Coimbra (PS) como seu Relator.
9. Petição n.º 271/XIII (2.ª) – apresentada por José Manuel Franco Wallenstein Teixeira –
Solicitam a adoção de medidas políticas e legislativas quanto ao peso das mochilas escolares
A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PSD
ficado de indicar posteriormente o Senhor Deputado Relator.
10. Petição n.º 272/XIII (2.ª) – apresentada por Federação Nacional de Educação – Solicitam o
restabelecimento das carreiras de não docentes
A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PS
indicado a Senhora Deputada Sandra Pontedeira (PS) como sua Relatora.
11. Audição do Senhor Ministro da Educação, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD,
sobre “os problemas que estão a afetar as escolas no decorrer deste ano letivo” - 15h00
Na primeira ronda, usou da palavra a Senhora Deputada Maria Germana Rocha (PSD), tendo o
Senhor Ministro intervindo a seguir à intervenção do Grupo Parlamentar requerente para
responder às questões colocadas.
Na primeira ronda, usaram também da palavra as Senhoras Deputadas Susana Amador (PS),
Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). O Senhor Ministro e a
Senhora Secretária de Estado responderam às questões, após cada intervenção dos Deputados.
No final da primeira ronda, usou da palavra o Senhor Deputado Pedro Alves (PSD), tendo o
Senhor Ministro intervindo a seguir à intervenção do Grupo Parlamentar requerente para
responder às questões colocadas.
Na segunda ronda, registaram-se as intervenções dos Senhores Deputados Nilza de Sena (PSD),
Maria Augusta Santos (PS), Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana Mesquita (PCP),
Amadeu Soares Albergaria (PSD) e Emília Santos (PSD). O Senhor Ministro, o Senhor Secretário
de Estado e a Senhora Secretária de Estado responderam no final, em bloco, às questões
colocadas.
Usaram da palavra, na segunda parte da segunda ronda, os Senhores Deputados Laura
Magalhães (PSD), Odete João (PS), Ilda Araújo Novo (CDS-PP), Sandra Pontedeira (PS), Álvaro
Batista (PSD), Susana Amador (PS). O Senhor Ministro, o Senhor Secretário de Estado e a Senhora
Secretária de Estado responderam no final, em bloco, às questões colocadas.
As gravações áudio e vídeo e o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD encontram-se
disponíveis na página internet da Comissão.
12. Outros assuntos

13. Data da próxima reunião
A próxima reunião da Comissão ficou agendada para o dia 21 de março de 2017, às 15h, com a
audição do Senhor Professor Doutor Guilherme de Oliveira Martins, Coordenador do Grupo de
Trabalho do “Perfil do aluno para o Século XXI”, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS.
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A reunião foi encerrada às 17 horas e 58 minutos, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual,
depois de lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 14 de março de 2017

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 21 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
Ilda Araújo Novo
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magalhães
Luís Monteiro
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Nilza de Sena
Odete João
Pedro Alves
Pedro Pimpão
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Álvaro Batista
Cristóvão Crespo
Elza Pais
Lúcia Araújo Silva
Palmira Maciel
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Maria Manuela Tender
Porfírio Silva
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Diogo Leão
João Torres
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