Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 03/XIII (1.ª)
24 de novembro de 2015 – 15h00

Aos 24 dias do mês de novembro de 2015, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação
e Ciência, na Sala 2, do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados constantes
da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2.

Aprovação da ata
 Reunião de 17 de novembro de 2015

3. Comunicações do Presidente
4. Regulamento interno da Comissão


Apreciação e votação

5. Plano de atividades e orçamento da Comissão


Apreciação e votação

6. Outros assuntos

7. Data da próxima reunião


Dia 1 de dezembro de 2015 – 15h00
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
Entrando no primeiro ponto da Ordem do Dia, o Presidente submeteu à votação a
proposta da Ordem do Dia da reunião, que foi aprovada por unanimidade pelos Grupos
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

2. Aprovação da ata
De seguida, o Presidente submeteu igualmente à votação a Ata n.º 2, respeitante à
reunião de 17 de novembro de 2015, que foi igualmente aprovada por unanimidade pelos
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Reponderação do horário das reuniões ordinárias da Comissão
No âmbito do ponto 3.1 da Ordem do Dia, o Presidente começou por abordar a
eventual necessidade de a Comissão reponderar o horário das reuniões ordinárias da
Comissão para que não haja sobreposição de horários. Após um levantamento feito pelos
serviços de apoio da Comissão, chegou-se à conclusão de que, havendo várias sobreposições
com a Comissão de Educação e Ciência, designadamente com a Comissão de Agricultura e
Mar, que tem exatamente o mesmo horário de início da reunião, não valeria a pena fazer
qualquer ajustamento, mantendo-se, portanto, o estabelecido inicialmente, ou seja, as reuniões
terão lugar à terça-feira, às 15 horas.

3.2. Distribuição de iniciativas legislativas
Relativamente à distribuição de iniciativas legislativas, o Presidente transmitiu à
Comissão que o PEV não pretendia discutir o projeto de lei n.º 16/XIII (1.ª) e o projeto de
resolução n.º 9/XIII (1.ª) em Comissão mas, sim, no Plenário.
Em relação ao projeto de lei n.º 16/XIII (1.ª), a Deputada Nilza de Sena (PSD) referiu
que o seu Grupo Parlamentar transmitiria oportunamente aos serviços de apoio o Deputado
Relator deste parecer, a ser apresentado no dia 1 de dezembro de 2015.

3.3. «Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016 – Não é o momento de
continuarmos como dantes – COM(2015) 610
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Quanto ao «Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016 – Não é o
momento de continuarmos como dantes – COM(2015) 610, e após uma breve discussão sobre
a grelha a utilizar na distribuição deste tipo de iniciativas, ficou estabelecido que deveria haver
uma grelha autónoma, utilizada também para a distribuição de pareceres das Grandes Opções
do Plano, do Orçamento do Estado, da Conta Geral do Estado e do relatório acerca da
participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Nesse sentido,
cabendo ao Grupo Parlamentar do PSD a elaboração deste parecer, a Deputada Nilza de Sena
(PSD) informou que indicaria oportunamente o Deputado Relator do parecer desta iniciativa, a
ser entregue até ao dia 20 de janeiro de 2016.

3.4. Audiências/audições
Quanto ao pedido de audiência feito pela Federação Portuguesa de Professores para
debater com a Comissão matérias relativas à educação e ciência mais diretamente
relacionadas com a perspetiva dos professores, as dificuldades sentidas nas escolas e as
medidas necessárias a adotar, o Presidente referiu que, como para a primeira semana de
dezembro de 2015 já estava agendada a discussão do Programa do Governo, essa reunião
teria de ser marcada para a semana seguinte.
A Federação Académica do Porto, que reúne todas as associações de estudantes do
ensino superior e politécnico do Porto, também solicitou uma audiência para apresentação das
suas propostas para a melhoria do sistema de ensino superior nacional, mas esse
agendamento fica, pela mesma razão, também marcado para a segunda semana de
dezembro.

3.5. Relatório do Conselho Nacional de Educação sobre o Estado da Educação
O Presidente informou igualmente que deu entrada na Comissão o «Relatório do
Conselho Nacional de Educação sobre o Estado da Educação», que em breve será
apresentado a todos os Deputados pelo seu próprio Presidente, em audição a marcar
possivelmente no dia 16 de dezembro de 2015.
3.6. Pedido de cedência de instalações da Associação dos Bolseiros de Investigação

Científica (ABIC) para a realização, nas instalações da Assembleia da República, de uma mesa
redonda sobre o Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica
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Em relação a este pedido, foi discutido o enquadramento da realização deste evento.
Apesar de o Deputado Porfírio Silva (PS) ter transmitido o apoio do seu grupo parlamentar a
esta iniciativa, a Deputada Nilza de Sena (PSD) salientou que a decisão de cedência de
instalações apenas cabe ao Presidente da Assembleia da República, sem prejuízo de se
considerar que a Comissão está sempre disponível para receber a ABIC.
O Senhor Presidente concluiu que iria enviar um ofício ao PAR transmitindo não haver
da parte da Comissão oposição à realização da referida mesa redonda mas que o plano de
atividades da Comissão que permite aferir sobre a relevância e enquadramento desta iniciativa
ainda se encontra em apreciação.

3.7. Deputados Coordenadores
O Presidente informou que, à exceção do Grupo Parlamentar do PSD, já eram
conhecidos os Coordenadores dos Grupos Parlamentares, informando, nesse sentido, serem
os seguintes:


Grupo Parlamentar do PS: Deputado Porfírio Silva;



Grupo Parlamentar do BE: Deputada Joana Mortágua;



Grupo Parlamentar do CDS-PP: Deputada Ana Rita Bessa;



Grupo Parlamentar do PCP: Deputado Miguel Tiago.

3.8. Questionário do Parlamento Europeu sobre Educação
O Presidente informou que a Comissão de Educação e Cultura (CULT) do
Parlamento Europeu vai organizar, a 3 de dezembro de 2015, no Parlamento Europeu, em
Bruxelas, uma reunião interparlamentar subordinada ao tema Education and Youth, na qual se
propunha participar.
O Deputado Miguel Tiago (PCP) disse haver aqui lapso, na medida em que nesse
convite o que se diz é que «com vista à participação na reunião enviaremos a breve trecho um
pequeno questionário que servirá de base para a sua contribuição na discussão. Caso não
possa estar presente, as suas respostas poderão ser enviadas por escrito». Nesse sentido,
acrescentou, trata-se de uma ordem de trabalhos relativa a um conjunto de temas que vai ser
discutido nesse encontro e não de um questionário para a Comissão responder. Por outro lado,
disse tratar-se de um encontro interparlamentar que deve reunir, como de resto tem sido a
prática, os grupos parlamentares distribuídos de acordo com o método de Hondt. Apesar de na
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última reunião o Presidente ter dito que o convite tinha sido dirigido à sua pessoa, entende que
esse facto apenas significa que se lhe pede que diligencie junto da comissão a que preside a
representação parlamentar. De resto, todos os convites endereçados chegam, através do seu
Presidente, à Comissão, que é convidada a indicar um Deputado utilizando o método de Hondt.
Para dirimir esta questão a Deputada Nilza de Sena (PSD) propôs que se fizesse
uma reunião de Mesa e Coordenadores para organizar a condução dos trabalhos, que, após
uma breve discussão, ficou marcada para a quinta-feira seguinte.

4. Regulamento interno da Comissão

O regulamento foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD,
PS, BE, CDS-PP e PCP.

5. Plano de atividades e orçamento da Comissão
O Deputado Porfírio Silva (PS) solicitou que a discussão e votação do plano só se
desse por concluída na próxima reunião, proposta esta a que nenhum grupo parlamentar se
opôs.
Em relação a este ponto, a Deputada Nilza de Sena (PSD) apresentou as propostas
do seu Grupo Parlamentar e, nesse sentido, para além dos grupos de trabalho da anterior
Legislatura (Currículos dos Ensinos Básico e Secundário; Educação Especial; Parlamento dos
Jovens; Indisciplina em Meio Escolar), propôs ainda a constituição do Grupo de Trabalho para
o Acompanhamento do Processo de Descentralização de Competências na Área da Educação.
A Deputada Susana Amador (PS) disse que a existência de nove grupos de trabalho
lhe parecia um pouco excessivo e, nesse sentido, propôs que a Comissão apenas identificasse
os estruturantes (e que são para manter, como o do Parlamento dos Jovens e o da Ciência e o
da Educação Especial), sendo os restantes incorporados num outro grupo de trabalho (como,
por exemplo, era o caso do grupo da indisciplina em meio escolar).
O Deputado Luís Monteiro (BE) apresentou as sugestões do Grupo Parlamentar do
BE de realizar três painéis sobre o ensino artístico especializado e arte nas escolas, as
propinas e bolsas no ensino superior e as praxes e democracia nas universidades, não tendo
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qualquer objeção a apresentar quanto aos grupos de trabalho existentes na anterior
Legislatura.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) disse também lhe parecer inviável a existência
de nove grupos de trabalho. Para o CDS-PP seria importante manter o Grupo de Trabalho
Educação Especial, tema que implica um tratamento especializado muito próprio.
O Deputado Miguel Tiago (PCP) acrescentou igualmente lhe parecer excessivo a
existência de nove grupos de trabalho, adiantando que o Grupo Parlamentar do PCP
apresentaria as suas propostas na próxima reunião.
Foram também indicados pelos Grupos Parlamentares os seguintes Deputados para
integrarem o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens:
Deputado Pedro Pimpão (PSD), Coordenador;
Deputado Diogo Leão (PS);
Deputado Luís Monteiro (BE);
Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP);
Deputado Miguel Tiago (PCP).
Quanto ao Café da Ciência, o Presidente referiu terem sido apresentadas duas
sugestões: o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou como temática para o Café da Ciência
«A convergência entre a neurociência e a aprendizagem» e o Grupo Parlamentar do PS «O
que são as instituições?»
Em relação às Conferências a realizar, o Grupo Parlamentar do PS propôs que a
Comissão realizasse uma Conferência sobre a «Educação de adultos e aprendizagem ao longo
da vida: melhores oportunidades, melhor economia» e outra acerca de «O estado da Ciência
em Portugal».
Após uma breve discussão sobre esta matéria, ficou consensualizado encerrar a
discussão e votação deste ponto na próxima reunião da Comissão.

6. Outros assuntos
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No âmbito deste ponto a Deputada Nilza de Sena informou a Comissão que a Relatora da
petição n.º 546/XIII (4.ª) seria a Deputada Manuela Tender (PSD) e o Deputado Porfírio Silva
indicou a Deputada Maria Augusta Santos (PS) como relatora da petição n.º 545/XII (4.ª)

7. Data da próxima reunião

Atendendo à discussão do Programa do Governo já agendada para os dias 1 e 2 de
dezembro, a data da próxima reunião ordinária da Comissão irá ser agendada posteriormente.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16 horas e 45 minutos

O PRESIDENTE DA COMISSÃO,

(Alexandre Quintanilha)

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 1 de dezembro de 2015.
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Abel Baptista
Alexandre Quintanilha
Ana Rita Bessa
Ana Sofia Bettencourt
Helena Freitas
João Torres
Laura Monteiro Magalhães
Luís Monteiro
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuela Tender
Miguel Tiago
Nilza de Sena
Pedro Alves
Pedro Delgado Alves
Porfírio Silva
Rui Silva
Sónia dos Reis
Susana Amador
Tiago Brandão Rodrigues
Ana Oliveira
António Eusébio
Elza Pais
Emília Santos
Gabriela Canavilhas
Graça Fonseca
Margarida Balseiro Lopes
Pedro Coimbra
Pedro Pimpão
Sónia Fertuzinhos
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Amadeu Soares Albergaria
Joana Mortágua
Pedro do Carmo
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