Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 02/XIII (1.ª)
17.novembro.2015 – 15h00

Aos 17 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 instalação – 12.novembro.2015

3. Comunicações do Presidente




Redistribuição da Petição n.º 541/XII (4.ª)
Distribuição de iniciativas legislativas
Pedido de sugestões para o Plano de Atividades da Comissão

4. Proposta de Regulamento Interno da Comissão


Apreciação e votação

5. Petição nº 543/XII/4ª – da iniciativa de Eduardo Nuno Ferreira Santos - Solicita que o
ciclista Joaquim Agostinho tenha honras de Panteão Nacional



Apreciação da Nota de Admissibilidade

6. Petição nº 545/XII/4ª – da iniciativa de Maria da Soledade Graça Ribeiro de Sousa - Solicita
a alteração do regime de aposentação dos docentes em monodocência com o curso
concluído até 1974



Apreciação da Nota de Admissibilidade
Deputado Relator - A indicar pelo PS

7. Petição nº 546/XII/4ª – do Sindicato Independente de Professores e Educadores Graduação Profissional como único critério de seleção e abertura urgente de lugares de
quadro de agrupamento
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Apreciação da Nota de Admissibilidade
Deputado Relator – A indicar pelo PSD

8. Programa Parlamento dos Jovens


Apresentação do Programa
 http://media.parlamento.pt/site/XIIILEG/1SL/COM/08_CEC/CEC_20151117_2.
mp3

9. Outros assuntos
10. Data da próxima reunião
Dia 24.novembro.2015 – 15h00

1.

Aprovação da proposta de Ordem do Dia

O Presidente da Comissão pediu inicialmente que os Deputados se apresentassem, indicando o
nome, a formação e a razão pela qual estavam na Comissão.
A seguir à apresentação dos Deputados, a proposta de Ordem do Dia foi aprovada por
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

2.

Aprovação da ata

A ata n.º 1, relativa à reunião de 17 de novembro de 2015, foi aprovada por unanimidade dos
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Conferência de Presidentes
O Presidente da Comissão deu indicações sobre as matérias equacionadas na
Conferência de Presidentes, a saber: inclusão na competência da Comissão da
apreciação da temática dos direitos de autor e direitos conexos quanto aos criadores
na área da educação e ciência; utilização da Web TV, para seguimento das reuniões
de todas as Comissões; periodicidade quinzenal das Conferências.
3.2. Redistribuição de uma petição
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Propôs a redistribuição da Petição n.º 541/XII (4.ª) - Pelo direito à estabilidade de
emprego dos docentes e investigadores do ensino superior – com 4.218 subscritores
(que exige a discussão em Plenário), cuja apreciação foi iniciada na anterior
legislatura e de que era relatora a Deputada Nilza de Sena (PSD).
A petição foi redistribuída novamente à Deputada Nilza de Sena (PSD), tendo-se
deliberado solicitar a pronúncia da Ministra da Educação e Ciência sobre a mesma.
3.3.

Distribuição de iniciativas legislativas
Informou depois que tinha baixado à Comissão o Projeto de Lei 16/XIII (PEV) Estipula o número máximo de alunos por turma – que procedia à renovação de uma
iniciativa já apresentada na anterior Legislatura e que o mesmo era distribuído ao
PSD para elaboração do respetivo parecer.
Mais foi deliberado que a apresentação da iniciativa pelo PEV teria lugar na reunião
de 24 de novembro e a apreciação do parecer em 1 de dezembro.

3.4.

Pedido de sugestões para o Plano de Atividades da Comissão
O Presidente da Comissão renovou o pedido de contributos para o Plano de
Atividades da Comissão, solicitando que os mesmos fossem remetidos até ao dia 20,
6.ª feira, referindo que nos termos previstos no Regimento da Assembleia da
República, aquele documento, conjuntamente com Orçamento, deviam ser
apreciados na reunião de 24 de novembro e aprovados até ao dia 27 (15 dias após a
instalação da Comissão).
Solicitou também propostas para a criação de Grupos Trabalho/Relatores, tendo
informado que na XII Legislatura existiam os seguintes, permanentes: GT Parlamento
Jovens, GT Ensino Especial, GT dos Currículos dos Ensinos Básico e Secundário, GT
Ciência, Relator para o acompanhamento da avaliação tecnológica parlamentar.
Propôs ainda que fosse mantida a prática de realização de 2 eventos do Café de
Ciência por Sessão Legislativa (documentação disponível na página do Café de
Ciência) e pôs à consideração a realização de um com um tema da área das Ciências
Sociais, tendo havido consenso em relação a ambas as propostas.
Informou também que a Ciência Viva, parceiro para a organização do Café, tinha

proposto a realização de um em novembro de 2015, com o tema Energia e as
alterações climáticas, dado que a próxima conferência das Nações Unidas sobre o
clima iria decorrer em Paris de 30 de novembro a 11 de dezembro. Em relação a esta
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matéria, indicou que não obstante considerasse o tema extremamente relevante,
não seria exequível a sua organização no tempo disponível, propondo que o tema
fosse equacionado num Café futuro.
3.5.

Reunião interparlamentar no Parlamento Europeu sobre o tema Education and
Youth
O Presidente da Comissão deu indicação do convite da Presidente da Comissão de
Educação e Cultura do Parlamento Europeu aos Presidentes das comissões
homólogas dos parlamentos europeus, sobre a realização no mesmo duma reunião
no dia 3 de dezembro, sobre o tema acima referido e informou que participaria um
Deputado da Comissão de Educação e Ciência e outro da Comissão de Cultura,
Comunicação, Juventude e Desporto, tendo manifestado interesse em estar presente
na mesma.
3.6. Deputados Coordenadores
Por último, indicou os Deputados Coordenadores constantes abaixo:
 BE: Deputada Joana Mortágua
 CDS-PP: Deputado Ana Rita Bessa
 PCP: Deputado Miguel Tiago
Pediu ainda ao PSD e ao PS que fizessem as respetivas indicações, tendo os
Deputados Amadeu Albergaria (PSD) e Pedro Delgado Alves (PS) informado que
estavam a decorrer os processos de escolha e brevemente seria feita a comunicação.

4. Projeto de Regulamento Interno da Comissão
O Deputado Pedro Delgado Alves (PS) pediu o adiamento deste ponto para a reunião seguinte,
tendo havido consenso.
5. Petição nº 543/XII/4ª – da iniciativa de Eduardo Nuno Ferreira Santos - Solicita que o
ciclista Joaquim Agostinho tenha honras de Panteão Nacional

O Presidente da Comissão equacionou a redistribuição da petição à Comissão de Cultura,
Comunicação, Juventude e Desporto, tendo-se registado consenso.
6. Petição nº 545/XII/4ª – da iniciativa de Maria da Soledade Graça Ribeiro de Sousa - Solicita
a alteração do regime de aposentação dos docentes em monodocência com o curso
concluído até 1974
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A petição foi admitida por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e
PCP, tendo presente a Nota de Admissibilidade, tendo-se deliberado ainda pedir a pronúncia
sobre a mesma às entidades propostas.
O Deputado Pedro Delgado Alves (PS) informou que o PS indicaria posteriormente o Deputado
relator da petição.
7. Petição nº 546/XII/4ª – do Sindicato Independente de Professores e Educadores Graduação Profissional como único critério de seleção e abertura urgente de lugares de
quadro de agrupamento

A petição foi admitida por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e
PCP, tendo presente a Nota de Admissibilidade, tendo-se deliberado ainda pedir a pronúncia
sobre a mesma às entidades propostas.
O Deputado Amadeu Albergaria (PSD) informou que o PSD indicaria posteriormente o
Deputado relator da petição.
8. Programa Parlamento dos Jovens
O Adjunto do Secretário-Geral da Assembleia da República, Dr. José Manuel Araújo, fez uma
intervenção inicial de enquadramento, referindo a relevância deste programa de educação
para a cidadania da Assembleia da República, que celebra este ano 20 anos, realçando a
importância da participação dos Deputados nos debates, a responsabilidade sobre a
orientação estratégica do mesmo por parte da Comissão, o aumento de escolas participantes
no Programa neste último ano e a relação com as entidades parceiras. Finalmente referiu a
relevância, para os jovens, de realizar as Sessões Nacionais na Sala das Sessões, solicitando à
Comissão que possa defender a continuação desta possibilidade junto do Senhor Presidente.
A Coordenadora do Programa, Dr.ª Marlene Viegas, fez depois uma apresentação desenvolvida
sobre os objetivos do programa, os parceiros institucionais e os aspetos mais diretamente
relacionados com a participação dos Deputados nas várias fases ao longo do ano letivo, a qual
é sempre muito valorizada pela comunidade educativa. Realçou, por último que no ano em
curso se registava um total de 937 escolas inscritas, sendo 479 para a sessão do ensino básico
– com o tema Racismo, Preconceito, Discriminação - e 458 para a do ensino secundário - com o
tema Portugal: assimetrias litoral/interior. Que soluções? – representando a mais elevada
participação de sempre, que decorre de uma aposta reforçada na comunicação e que constitui
um reconhecimento do potencial do programa no enriquecimento do currículo escolar, pela
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transmissão de conhecimentos, valores e competências essenciais à formação cívica dos
alunos.
Intervieram depois os Deputados Elza Pais (PS), Sónia dos Reis (PSD), Susana Amador (PS),
Miguel Tiago (PCP), Nilza de Sena (PSD), Abel Baptista (CDS-PP) e Emília Santos (PSD),
colocando questões, dando sugestões, apresentando propostas e transmitindo a sua
experiência em relação à participação em sessões anteriores. Felicitaram o excelente trabalho
dos serviços e reconheceram a importância e a dimensão que o programa já tem nos níveis de
ensino abrangidos.
A Coordenadora do Programa prestou as informações complementares pertinentes e
reafirmou a importância de as sessões finais na Assembleia da República terem lugar na Sala
do Plenário, até para poder acolher todos os acompanhantes dos jovens (gravação áudio em
http://media.parlamento.pt/site/XIIILEG/1SL/COM/08_CEC/CEC_20151117_2.mp3).

9. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
10. Data da próxima reunião
Dia 24.novembro.2015 – 15h00

Palácio de São Bento, 17 de novembro de 2015

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
Amadeu Soares Albergaria
Ana Rita Bessa
Ana Sofia Bettencourt
Helena Freitas
Joana Mortágua
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
Sonia dos Reis
Susana Amador
Tiago Brandão Rodrigues
Ana Oliveira
Ana Virgínia Pereira
António Eusébio
Diogo Leão
Duarte Marques
Elza Pais
Emília Santos
Graça Fonseca
Margarida Balseiro Lopes
Pedro Coimbra
Sónia Fertuzinhos
Vânia Dias da Silva
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Pedro do Carmo
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