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MESA E COORDENADORES DOS GRUPOS PARLAMENTARES 

 

 

Aos 24 dias do mês de novembro de 2017, pelas 14:00 horas, reuniu a Mesa e os Coordenadores 

dos Grupos Parlamentares da 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. Discussão do Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa 

 

 2. Outros assuntos 

 

__________________________________________________________________ 

     

 

1. 1. Discussão do Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa 

 

O Senhor Presidente começou por referir que aguardava a posição de Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia da República, quanto à alteração legislativa introduzida na Lei de 

Exercício do Direito de Petição pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho.  

De seguida, expôs a proposta de Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa, distribuída 

pelos Senhores Deputados.  

 

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) referiu que a ideia do seu Grupo Parlamentar é a discussão 

de grandes desafios da Lei de Bases, pelo que lhe parece que os temas propostos pelo Grupo 

Parlamentar do PSD são compagináveis com pretendido pelo Grupo Parlamentar do PS. 

Sublinhou que o pretendido não é a revisão da Lei de Bases, mas antes lançar um debate e 

discussão sobre o tema. Referiu, ainda, que alguns das propostas dos Grupos de Trabalho são 

passíveis de ser incluídas aqui.  

A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) expôs que a avaliação que o seu Grupo Parlamentar faz 

da proposta de Plano de Atividades, é que este deve atender ao calendário da Comissão de 

Educação e Ciência que é muito exigente, pelo que consideram preferível a consensualização de 

todas as propostas, com foco no essencial, de forma a ser elaborado um plano equilibrado.  

Referiu, depois, que o Grupo Parlamentar do PSD não inviabiliza e até concorda com o debate 

sobre a Lei de Bases, mas considera que seis debates são muitos, face às ressalvas já expostas. 

http://www.parlamento.pt/legislacao/documents/legislacao_anotada/exerciciodireitopeticao_anotado.pdf
http://www.parlamento.pt/legislacao/documents/legislacao_anotada/exerciciodireitopeticao_anotado.pdf
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Sugeriu que um destes debates, talvez o último, pudesse ser uma sessão de debate entre os 

antigos presidentes do Conselho Nacional de Educação (CNE) para discussão da matéria. 

Por fim, e quanto às visitas, referiu que seria também possível a consensualização e o 

agendamento de apenas duas.  

A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) salientou que os resultados obtidos nas 

conferências organizadas pelo CNE são uma boa base de partida para o trabalho dos Grupos 

Paramentares, pelo que não sabe até que ponto faz sentido replicar o trabalho do CNE. Referiu, 

depois, que o seu Grupo Parlamentar tem preferência pela realização de visitas ao terreno e 

manter temas de conferências que cruzem esta sensibilidade da Lei de Bases, ou então que 

emboquem nela.  

A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) começou por referir que nesta sessão legislativa irá 

ser necessário abordar a questão da revisão do Decreto-Lei n.º 3/2008, de janeiro. Referiu, 

ainda, que considera adequado que a Comissão pondere a realização de 1 ou 2 reuniões fora do 

Parlamento. Por fim, referiu que concorda que seja feito um debate sobre a Lei de Bases, mas 

já não com a abertura de um processo de revisão desta lei.  

A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu concordar que o plano de atividade deve ser 

razoável e passível de ser cumprido, considerando o calendário da Comissão. Expôs ter receio 

que a realização de debates sobre a Lei de Bases possa ser visto como uma tentativa de lançar 

a sua revisão. Já quanto às visitas, sublinhou que a Comissão deve, efetivamente, deslocar-se, 

mas que os Grupos de Trabalho desta comissão também já o fazem.  

 

No seguimento do debate o Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) comprometeu-se a enviar aos 

restantes coordenadores dos Grupos Parlamentares uma proposta de Plano de Atividades que 

salvaguardasse todos os aspetos elencados pelos Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, 

levando-o à discussão destes.  

 

2. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

A reunião foi encerrada às 14:45 horas, dela se tendo lavrado a presente acta, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 24 outubro 2017. 

 

O PRESIDENTE  

 
 

(Alexandre Quintanilha) 
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Alexandre Quintanilha 
 Ana Mesquita 
 Ana Rita Bessa 
 Joana Mortágua 
 Margarida Mano 
 Nilza de Sena 
 Porfírio Silva 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 


