
 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

 

ACTA NÚMERO 01/XIII/1ª SL 

26.novembro.2015 – 14h30 
 

 

MESA E COORDENADORES DOS GRUPOS PARLAMENTARES 

 

 

Aos 26 dias do mês de novembro de 2015, pelas 14:30 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 acta, com a seguinte Ordem do Dia: 

     

 

 1. Organização e procedimentos da Comissão 

 

 2. Outros assuntos 

 

__________________________________________________________________ 

     

 

1. Organização e procedimentos da Comissão 

 

 

O Presidente da Comissão referiu que não obstante a Conferência de Líderes tivesse 

agendado provisoriamente as sessões plenárias de discussão do Programa do 

Governo para os dias 1 e 2 de dezembro (3.ª e 4.ª feira) e estabelecido que a 5.ª feira 

à tarde e a 6.ª feira seriam reservadas para as reuniões das Comissões, tinha 

entretanto recebido a informação de que aquela discussão poderia passar para os dias 

2 e 3 (4.ª e 5.ª feira). 

 

Assim sendo, pôs à consideração se entendiam que nessa semana deveria haver 

reunião da Comissão.  

 

A Deputada Ana Sofia Bettencourt (PSD) referiu que se o Programa do Governo fosse 

discutido na 4.ª e na 5.ª feira, na 3.ª feira poderia haver reunião da Comissão, desde 

que houvesse matéria que a justificasse. 

 

O Presidente referiu que se poderia discutir o Plano de Atividades da Comissão, além 

de outros pontos e poderia equacionar-se a realização de audiências. 

 

O Deputado Miguel Tiago (PCP) considerou que poderia não haver reunião, mesmo 

que as sessões plenárias fossem na 4.ª e na 5.ª feira, realçando que a mesma gerava 
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custos e por outro lado a não realização permitiria que os Deputados tivessem mais 

tempo para prepararem a discussão do Programa. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) manifestou-se no sentido de não se fazer a reunião, 

a menos que houvesse coisas urgentes para tratar. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) propôs que não houvesse reunião. 

 

O Deputado Abel Baptista (CDS-PP) referiu que o Regimento da Assembleia da 

República estabelecia os calendários das reuniões, fixando a 3.ª feira e a 4.ª feira de 

manhã para as reuniões das Comissões, propondo que no caso de não haver sessão 

plenária no dia 1 de dezembro, 3.ª feira, se realizasse a reunião da Comissão. 

 

A Deputada Nilza de Sena (PSD) concordou com a realização da reunião, mas 

manifestou preferência por uma decisão consensual. 

 

Na sequência do debate, o Presidente da Comissão perguntou se concordavam que 

ele obtivesse informação sobre a data das sessões plenárias de discussão do 

Programa do Governo e depois indicasse se haveria reunião da Comissão no dia 1 de 

dezembro, tendo havido anuência em relação a este procedimento. 

 

O Presidente pediu depois que se pronunciassem sobre questões de organização e 

procedimentos que quisessem equacionar e solicitou ao Deputado Miguel Tiago (PCP) 

que explicitasse a sua posição sobre as viagens ao estrangeiro dos Deputados da 

Comissão. 

 

O Deputado Miguel Tiago (PCP) indicou que a prática habitual em várias Comissões 

no que respeitava a reuniões interparlamentares era indicar os Deputados que iriam 

participar de acordo com uma lista de Grupos Parlamentares, segundo o método de 

Hondt. Em contrapartida, nas reuniões de Presidentes de Comissões participava o 

Presidente, ou na impossibilidade deste, um Vice-Presidente. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) concordou com a distribuição conforme o método de 

Hondt. 

 

Interveio depois a Deputada Nilza de Sena (PSD), solicitando que para o bom 

andamento dos trabalhos das reuniões da Comissão, no ponto das “comunicações do 

Presidente” houvesse um tratamento mais célere. Concordou também com a utilização 

do método de Hondt para indicação de Deputados que iriam participar em reuniões 

interparlamentares. 
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O Deputado Abel Baptista (CDS-PP) informou que a prática que se seguia na XII 

Legislatura, aquando da sua Presidência, era comunicar à Comissão ou à Mesa e 

Coordenadores todos os convites recebidos, para distribuição. 

 

Referiu depois que a coordenação dos Grupos de Trabalho e as Presidências das 

eventuais Subcomissões deviam obedecer ao método de Hondt. 

 

2. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos, por entretanto se ter iniciado a sessão plenária, 

que exigia a participação dos Deputados. 

 

 

A reunião foi encerrada às 15:00 horas, dela se tendo lavrado a presente acta, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

 

Palácio de São Bento, 26 novembro 2015. 

 

 

 

O PRESIDENTE  

 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ata aprovada na reunião da Comissão de 1 de dezembro de 2015.
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Estiveram presentes, nesta reunião, os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 Alexandre Quintanilha 
 Abel Baptista 

Ana Rita Bessa 
Ana Sofia Bettencourt 

 Joana Mortágua 
 Miguel Tiago 
 Nilza de Sena 
 Porfírio Silva 
  
  
  
 
 


