ATA NÚMERO 65/XIII (2.ª) SL
18 de abril de 2017 – 15h00

ORDEM DO DIA
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação da ata


Da reunião de 4 de abril de 2017

3. Comunicações do Presidente
4. Audição do Professor Doutor Paulo Ferrão Presidente do Conselho Diretivo da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia sobre a atividade desta agência a requerimento do Grupo
Parlamentar do PSD – 15h

5. Apreciação parlamentar n º 23/XIII/2.ª (BE) e Apreciação Parlamentar n º 25/XIII/2.ª
(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” – 16h30


Apreciação e votação das propostas de alteração

6. Data da próxima reunião
26 de abril de 2017 (quarta-feira), às 09h30
--------

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
O Senhor Presidente, Deputado Alexandre Quintanilha, deu início à reunião da Comissão,
levando a votação a aprovação da proposta de ordem do dia comunicada para a presente
reunião.
Neste seguimento, o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra para requerer, em
nome do seu Grupo Parlamentar, o adiamento da discussão do ponto 5 da ordem do dia.
Em consequência, foi adiada a discussão da Apreciação Parlamentar nº 23/XIII/2.ª (BE) e
Apreciação Parlamentar n º 25/XIII/2.ª (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”.

2. Aprovação da ata
O Senhor Presidente levou a votação a aprovação da ata da reunião de 4 de abril de 2017, tendo
a mesma sido aprovada por unanimidade.
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3. Audição do Professor Doutor Paulo Ferrão Presidente do Conselho Diretivo da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia sobre a atividade desta agência a requerimento do Grupo
Parlamentar do PSD – 15h
De seguida, e com o consenso dos Grupos Parlamentares presentes, passou-se ao ponto 4. da
ordem do dia, relativo à audição do Professor Doutor Paulo Ferrão, Presidente do Conselho
Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FTC), a requerimento do Grupo Parlamentar
do PSD.
O Professor Doutor fez-se acompanhar pelo Professor Doutor Miguel Castanho, Vice-Presidente
do Conselho Diretivo, e pela Professora Doutora Isabel Ribeiro, Vogal do Conselho Diretivo.
Assim, o Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) para, em sede
da primeira ronda de perguntas, expor o requerimento apresentado pelo seu Grupo
Parlamentar, tendo o Professor Doutor Paulo Ferrão prestado os necessários esclarecimentos.
Neste seguimento, usaram da palavra as Senhoras e Senhores Deputados, Odete João (PS), Luís
Monteiro (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP), para formular perguntas
subordinadas à atividade da FTC, tendo o Senhor Presidente do Conselho Diretivo respondido,
a cada uma das intervenções, e o Senhor Vice-Presidente completado a resposta às questões
suscitadas pela Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP).
A fechar esta primeira ronda de questões, e em conformidade com a referida grelha de tempos,
interpelou, ainda, a Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) o Senhor Presidente do Conselho
Diretivo da FTC, tendo o mesmo respondido às questões colocadas.
Seguiu-se uma segunda ronda de perguntas onde intervieram as Senhoras e os Senhores
Deputados, Elza Pais (PS), Luís Monteiro (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana Mesquita (PCP),
Duarte Marques (PSD) e Porfírio Silva (PS), tendo o Senhor Presidente do Conselho Diretivo
prestados os devidos esclarecimentos, e o Senhor Vice-Presidente e a Senhora Vogal
complementado a resposta dada pelo primeiro.
Por fim, o Senhor Presidente agradeceu a disponibilidade e esclarecimentos prestados.
As gravações áudio e vídeo e o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD encontram-se
disponíveis na página internet da Comissão, constituindo aquelas gravações parte integrante
desta ata, o que dispensa o seu desenvolvimento nesta sede.

4. Comunicações do Presidente
4.1. Parlamento dos jovens
O Senhor Presidente comunicou que a equipa do Parlamento dos Jovens informou a Comissão
de Educação e Ciência que, no início do ano letivo, foram indicados dois centros educativos para
participar na Sessão Nacional do ensino básico — o Centro Educativo dos Olivais, de Coimbra, e
o Centro Educativo Navarro de Paiva, de Lisboa, caso não fossem eleitos nas fases anteriores.
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Ora, considerando que apenas um poderá ser convidado, e atendendo ao facto de o Centro
Educativo Navarro de Paiva não participar nas sessões nacionais desde 2008-2009, e o Centro
Educativo dos Olivais ter participado nos últimos três anos letivos (2013-2014, 2014-2015 e
2015-2016), questionou aquela equipa se deveria ser convidado o Centro Educativo Navarro de
Paiva à Sessão Nacional, uma vez que o Programa do Parlamento dos Jovens aposta no incentivo
e na motivação das escolas para participarem vivamente nesta manifestação de cidadania.
A Comissão manifestou-se, concordando com o sentido da proposta feita pela equipa do
Parlamento dos Jovens.
4.2. Projeto de Lei n.º 326/XIII /2.ª (BE), Projeto de Lei n.º 423/XIII/2.ª (PCP) e Projeto de Lei
n.º 424/XIII/2.ª (PAN) – Medidas de apoio social às mães e pais estudantes
O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Deputado Luís Monteiro (BE), enquanto
proponente de uma das referidas iniciativas, tendo o mesmo manifestado a concordância com
a definição do dia 26 de abril para apresentação de propostas de alteração às referidas iniciativas
legislativas, uma vez que estão ainda em falta alguns dos contributos solicitados pelo seu Grupo
Parlamentar.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra para propor o dia 28 de abril para entrega
de propostas de alteração.
Já a Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu concordar com o 28 de abril, mas
considerar que o agendamento da discussão das iniciativas para o dia 9 de maio não seria o mais
indicado, em virtude da audição do Ministro agendada para esse dia.
Havendo consenso entre os Grupos Parlamentares, foi fixado o dia 28 de abril para entrega das
propostas de alteração e o de 16 de maio para discussão da especialidade em sede de Comissão.
4.3. Projetos de Lei n.º 128/XIII/1.ª (PCP), Projeto de Lei n.º 159/XIII/1.ª (BE) e Projeto de Lei
n.º 166/XIII/1.ª (PS) – Pagamento de propinas no ensino superior
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) pediu a palavra para expor que o seu Grupo Parlamentar
não se conformava com o facto de instituições não responderem a pedidos de contributos
formulados pela Comissão. Pelo que solicita que os serviços insistam com o pedido, desta feita
e pelo menos, junto da tutela.
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) referiu concordar com a proposta do Grupo Parlamentar
do PS, salientando, contudo, que se trata de legislação que deve entrar em vigor no início do
ano letivo.
O Senhor Presidente referiu que os serviços procederiam a insistência junto da tutela, e
questionou se deveria ser pedida a prorrogação de prazo para apreciação das iniciativas
legislativas em questão, por um prazo de 60 dias, tendo os Grupos Parlamentares concordado
com a apresentação de pedido de prorrogação de prazo.
4.4. Projeto de Lei n.º 486/XIII/2.ª (PEV) - desmaterialização de manuais e outros materiais
escolares
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O Senhor Presidente expôs que o Grupo Parlamentar do PEV informou que pretende que esta
iniciativa seja discutida na especialidade em sede de Comissão, de forma autónoma aos
trabalhos que correm junto do Grupo de Trabalho criado na sequência da apresentação da
Petição n.º 271/XIII/2.ª - Solicitam a adoção de medidas políticas e legislativas quanto ao peso
das mochilas escolares.
Em consequência, foi fixado como prazo para apresentação de propostas de alteração pelos
Grupos Parlamentares o dia 5 de maio, e o de 16 de maio para discussão e votação na
especialidade em sede de reunião da Comissão.
4.5. Baixa de Projeto de Resolução
Tipo

Núm Leg. SL Título

Estado

D.Estado

Projeto de
Resolução

792

Baixa
comissão
para
discussão

2017-04-06 BE

XIII

2

Revisão e reforço do
rácio de atribuição de
assistentes
operacionais e
assistentes técnicos
aos agrupamentos e
escolas não agrupadas

Autores

O Senhor Presidente questionou o Grupo Parlamentar proponente se, nos termos do disposto
no artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República, pretendiam a discussão do mesmo
em sede de Comissão ou em Plenário.
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) indicou que o seu Grupo Parlamentar pretendia a
discussão do Projeto de Resolução em Plenário.
4.6.Conferência Parlamentar sobre “Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida:
melhores oportunidades, melhor economia”
O Senhor Presidente informou que foi distribuído um projeto de programa, com inclusão de
todas as propostas apresentadas pelos Grupos Parlamentares do PSD, do PS, do BE e do CDSPP, sendo agora necessário fixar o programa final para se iniciarem os contactos com os
oradores, tal como fixar a data para a realização da conferência.
A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) pediu da palavra para evidenciar a quantidade de
oradores constantes do programa, considerando o tempo de duração da Conferência.
O Senhor Presidente referiu que teria de se debruçar sobre esta proposta de programa.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) expôs concordar com a observação da Senhora Deputada
Nilza de Sena (PSD), e que o seu Grupo Parlamentar teria disponibilidade para prescindir de
algumas das intervenções. Referiu, ainda, considerar que a conferência deveria ter duas a três
mesas subordinadas a temas agregadores. Mencionou, ainda, dever ser ponderada a
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necessidade de intervenção dos Senhores Deputados, considerando a escassez de tempo, e
apontando como possível a intervenção destes logo no início.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) referiu poder prescindir de oradores e concordar
com a proposta de mesas com temas agregadores, discordando, contudo da intervenção dos
Senhores Deputados no início da Conferência.
Neste seguimento, o Senhor Presidente comunicou que teria de se debruçar sobre a proposta
de programa, solicitando, contudo, a manifestação de concordância por parte dos Grupos
Parlamentares quanto à data apontada para a realização da mesma, a saber o dia 23 de maio.
O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que esta data seria coincidente com a Sessão
Nacional do Parlamento dos Jovens, e questionou se não se poderia evitar esta sobreposição.
O Senhor Presidente disse que iria olhar para as datas e tentar indagar da possibilidade de
realização da mesma no dia 30 de maio, de forma a evitar a referida sobreposição.
4.7. Relatório – Portugal na União Europeia – 2016
O Senhor Presidente comunicou que baixou para apreciação pela Comissão o Relatório –
Portugal na União Europeia – 2016, informando que seria necessária a elaboração de relatório,
o qual foi distribuído ao Grupo Parlamentar do PCP, apontando-se a reunião de 16 de maio para
apreciação do mesmo em reunião da Comissão.
4.8. Pedido de audiência
O Senhor Presidente expôs que a Comissão Independente dos Intérpretes de Língua Gestual
Portuguesa, pretende ser ouvida com vista a expor a situação atual da contratação destes
técnicos e sugerir linhas orientadoras para que os mesmos se possam tornar justos e igualitários,
questionando os Senhores Deputados se esta audiência poderá ser realizada pelo Grupo de
Trabalho da Educação Especial, atenta a matéria em causa, tendo sido manifestada
concordância por parte de todos os Grupos Parlamentares presentes.
4.9. Reunião com a delegação do Senado da República Checa
O Senhor Presidente relembrou que no dia 26 de abril, às 12h, haveria reunião com a delegação
do Senado da República Checa, a qual seria recebida pela Vice-Presidente da CEC, Deputada Ana
Rita Bessa, em reunião aberta a todos os Deputados da Comissão, sendo desejável a presença
de um deputado por Grupo Parlamentar.
Neste seguimento, o Senhor Deputado Luís Monteiro (BE), questionou se a Senhora Deputada
Ana Rita Bessa (CDS-PP) poderia presidir à reunião e votar em sede de apreciação na
especialidade das Apreciações parlamentares n.os 23/XIII/2.ª (BE) e 25/XIII/2.ª (PCP).
A Senhora Deputada Nilza de Sousa (PSD), referiu que, da sua experiência em sede da Comissão,
poderia assumir funções como Presidente o deputado mais antigo na Comissão.
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Em consequência, os Grupos Parlamentares presentes concordaram que a reunião do dia 26 de
abril fosse presidida pela Senhora Deputada Odete João (PS).

5. Data da próxima reunião
O Senhor Presidente comunicou que a próxima reunião da Comissão seria no dia 26 de abril de
2017 (quarta-feira), às 9h30.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:20 horas, dela se tendo lavrado a
presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 18 de abril de 2017

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 04 de maio 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
Luís Monteiro
Margarida Mano
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Nilza de Sena
Odete João
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Cristóvão Crespo
Elza Pais
João Torres
Pedro Coimbra

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Laura Monteiro Magalhães
Maria Manuela Tender
Pedro Alves

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Diogo Leão
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