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ATA NÚMERO 61/XIII (2.ª) SL 

 21 de março de 2017 – 15h00 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
 

2. Aprovação da ata 
  
   

 Da reunião de 14 de março de 2017 
 

3. Comunicações do Presidente 
 
 

4. Audição do Senhor Professor Doutor Guilherme d’Oliveira Martins, Coordenador do 
Grupo de Trabalho do “Perfil do aluno para o Século XXI”, a requerimento do Grupo 
Parlamentar do PS 

 
 

5. Audiência ao SNESUP Sindicato Nacional do Ensino Superior, para apresentação das suas 
propostas sobre o Decreto-Lei n.º 45/2016  

 
 Professor Doutor Gonçalo Leite Velho – Presidente da Direção; 
 Professor Doutor José Rodrigues – Membro da Direção; 
 Professor Doutor Miguel Mendonça – Membro da Direção. 

 

6. Projeto de resolução nº 257/XIII (1.ª), do BE - Valorização dos professores classificadores 
dos exames nacionais 

 

 Discussão 

 

7. Outros assuntos 
 
 

8. Data da próxima reunião  
 

28 de março de 2017, às 15h 

 
——— 

 

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 
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A ata da reunião de 14 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 do projeto de lei n.º 440/XIII (2.ª) 
 
O Senhor Presidente da Comissão informou que tinha baixado à Comissão o projeto de lei abaixo 

identificado atribuído ao Grupo Parlamentar do PSD para indicar o Deputado Relator, estando a 

apreciação do respetivo parecer agendada para a reunião de 11 de abril. Devido à circunstância 

de o projeto de lei ter sido apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a iniciativa foi 

distribuída ao Grupo Parlamentar do PS para indicar o Deputado Relator. 

 

Projeto 
de lei 

440 XIII 2 Determinação dos preços do 
alojamento e das refeições a 
estudantes do ensino 
superior em função do 
indexante de apoios sociais 

Baixa comissão 
distribuição 
inicial 
generalidade 
 
 

2017-03-14 PSD  

 
3.2. Baixa à Comissão para discussão do projeto de lei n.º projeto de resolução n.º 737/XIII 

(2.ª): 
 
O Senhor Presidente informou da baixa à Comissão o projeto de resolução n.º 737/XIII (2.ª) (BE) 
— Pela contratação de pessoal não docente em número adequado às especificidades da Escola 
Profissional Agrícola Conde de São Bento, tendo o Grupo parlamentar do BE informado que 
oportunamente informaria os serviços se a iniciativa seria discutida e Plenário ou em Comissão. 
 

3.3. indicação de nova data para a audição regimental do Senhor Ministro da Educação, 
ao abrigo do artigo 104.º, n.º 2: 

 
O Senhor Presidente informou que a data para a audição regimental do Senhor Ministro da 
Educação, ao abrigo do disposto no artigo 104.º, n.º 2, do Regimento da Assembleia da 
República, teria lugar no dia 9 de maio de 2017 (terça-feira), às 15 horas, em substituição da 
data anteriormente agendada, 11 de abril de 2017, devido às Jornadas Parlamentares do PCP. 
 

3.4. Pedidos de audiência 
 
O Senhor Presidente informou do pedido de audiência apresentada pela Comissão para a Defesa 
da Língua Gestual Portuguesa (CDLGP) sobre a situação dos alunos surdos, da Língua Gestual 
Portuguesa, do ensino bilingue, do grupo de recrutamento para a docência da Língua Gestual 
Portuguesa e da regulamentação da profissão de intérprete de Língua Gestual Portuguesa tendo 
a Comissão deliberado ouvir a entidade pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial. 
 
Ficou acordado também que a audiência à Associação de Professores de Matemática para a 
apresentação de uma série de questões que se prendem com os programas atualmente em vigor 
desta disciplina nos diversos níveis de ensino e com o projeto currículo para o século XXI seria 
feita em Comissão. 
 
No que respeita ao Grupo de Trabalho “Monitorização dos “Contratos de Legislatura” entre o 
Governo e as Universidades e Politécnicos públicos, os Grupos Parlamentares indicaram como 
representantes os  Senhores Deputados Nilza de Sena (PSD), Porfírio Silva (PS), Luís Monteiro 
(BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). 
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4. Audição do Senhor Professor Doutor Guilherme d’Oliveira Martins, Coordenador do Grupo 
de Trabalho do “Perfil do aluno para o Século XXI”, a requerimento do Grupo Parlamentar do 
PS 
 
Na primeira ronda, usou da palavra o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS), tendo o Senhor 
Coordenador do Grupo de Trabalho do Perfil do aluno para o Século XXI  intervindo a seguir à 
intervenção do Grupo Parlamentar requerente para responder às questões colocadas. 
 
Na primeira ronda, usaram também da palavra as Senhoras Deputadas Margarida Mano (PSD), 
Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). O Senhor Coordenador do 
Grupo de Trabalho respondeu às questões, após cada intervenção dos Deputados. 
 
No final da primeira ronda, usou da palavra o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS), tendo o 
Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho intervindo a seguir à intervenção do Grupo 
Parlamentar requerente para responder às questões colocadas. 
 
Na segunda ronda, registaram-se as intervenções das Senhoras Deputadas Margarida Mano 
(PSD), Odete João (PS), Joana Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). O 
Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho respondeu no final, em bloco, às questões 
colocadas. 
 
As gravações áudio e vídeo e o requerimento do Grupo Parlamentar do PS encontram-se 
disponíveis na página internet da Comissão. 
 
5. Audiência ao SNESUP Sindicato Nacional do Ensino Superior, para apresentação das suas 
propostas sobre o Decreto-Lei n.º 45/2016  
 
Os representantes do SNESUP, identificados na página da audiência, fizeram uma intervenção 
inicial. 
 
Colocaram diversas questões os Senhores Deputados Nilza de Sena (PSD), Porfírio Silva (PS), Luís 
Monteiro (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP). 
 
Os representantes do SNESUP responderam no fim às perguntas e observações expressas pelos 
Senhores Deputados.  
 
A gravação vídeo e a documentação entregue pelo SNESUP encontram-se disponíveis na página 
internet da Comissão. 
 
 
6. Projeto de resolução nº 257/XIII (1.ª), do BE - Valorização dos professores classificadores dos 
exames nacionais 

 

A discussão do projeto de resolução nº 257/XIII (1.ª), do BE - Valorização dos professores 

classificadores dos exames nacionais, foi adiada a pedido do Grupo Parlamentar do PSD.  

 
7. Requerimento do GP PSD para audição do Professor Doutor Paulo Ferrão, Presidente do 
Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia  
 
A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) disse existirem várias questões não cabalmente 
esclarecidas sobre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e diversas perguntas que o Grupo 
Parlamentar do PSD dirigiu ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que 
ainda não foram respondidas relacionadas com a atividade desta agência. De facto, e apenas a 
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título de exemplo, permanece por esclarecer a razão pela qual foram cancelados os concursos 
previstos para o final de 2015 e porque é que não estão ainda disponibilizados os dados 
atualizados relativos à execução orçamental da FCT em 2016.  
 
De seguiram intervieram os Senhores Deputados Susana Amador (PS) e Luís Monteiro (BE). 
 
Submetido à votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade pelos Grupos 
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
8. Outros assuntos 
 
No que respeita à petição n.º 271/XIII/2ª - Solicitam a adoção de medidas políticas e legislativas 
quanto ao peso das mochilas escolares, o Senhor Deputado Amadeu Soares Albergaria (PSD), 
relator da petição, referiu ser essa uma questão que deve merecer o consenso de toda a  
Comissão quanto às medidas a serem adoptadas.  
 
Assim sendo, o Senhor Deputado mencionou que  o Grupo Parlamentar do PSD estaria 
disponível para apresentar uma proposta de iniciativa legislativa que, após alcançado o devido 
consenso entre todos os Grupos Parlamentares, espelhasse a posição da Comissão de Educação 
e Ciência sobre esta matéria. 
 
A  Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) sugeriu que fosse criado um grupo de trabalho, o que 
foi aceite pelo Senhor Deputado Amadeu Soares Albergaria (PSD) e pelas Senhoras Deputadas 
Susana Amador (PS), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP). 
 
No que concerne ao voto de congratulação - Voto de congratulação pela distinção do Prof. David 
Rodrigues com o Distinguished International Leader Award de 2017 -, o Senhor Presidente 
esclareceu que o subscreveu não como Presidente da Comissão mas, sim, como Deputado do 
Grupo Parlamentar do PS.  
 
No que tange ao próximo Café de Ciência, o Senhor Presidente sugeriu o tema da 
sustentabilidade urbana. 
 
No que respeita ao tema da Conferência Parlamentar sobre “Educação de Adultos e 
Aprendizagem ao Longo da Vida: melhores oportunidades, melhor economia” a realizar no dia 
23 de maio, o Senhor Presidente solicitou os temas que os Grupos Parlamentares gostariam de 
ver incluídos, assim como os oradores deveriam ser indicados até ao dia 31 de março. 
 
9. Data da próxima reunião  

 

A próxima reunião da Comissão ficou agendada para o dia 28 de março de 2017, às 15h. 

 

A reunião foi encerrada às 18 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 

e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 21 de março de 2017 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 29 de março de 2017. 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

 (Alexandre Quintanilha) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12952
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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 
 Ilda Araújo Novo 
 Joana Mortágua 
 Luís Monteiro 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Álvaro Batista 
 Ana Virgínia Pereira 
 Cristóvão Crespo 
 Elza Pais 
 José Cesário 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Palmira Maciel 
 Pedro Coimbra 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Pedro Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Emília Santos 
 João Torres 
 
 
 
 

 

 

 


