Comissão de Educação e Ciência

ACTA NÚMERO 02/XIII/3ª SL
28.março.2018 – 14:30

MESA E COORDENADORES DOS GRUPOS PARLAMENTARES

Aos 28 dias do mês de março de 2018, pelas 14:30 horas, reuniu a Mesa e os Coordenadores
dos Grupos Parlamentares da Comissão de Educação e Ciência, na presença dos Senhores
Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte
Ordem do Dia:

1. Definição da metodologia dos trabalhos pendentes

2. Outros assuntos

__________________________________________________________________

1.

Definição da metodologia dos trabalhos pendentes

1.1. Iniciativas com nova baixa para apreciação na generalidade
1.1.1.
Projeto
de Lei

620 XIII 3 Altera o Decreto-Lei n.º 448/79, de 13
de novembro, que aprova o Estatuto
da Carreira Docente Universitária

Nova apreciação
comissão
generalidade

2017-10-13 PSD

Projeto
de Lei

619 XIII 3 Altera o Decreto-Lei n.º 55/2013, de 17
de abril, que aprova a orgânica da
Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P.

Nova apreciação
comissão
generalidade

2017-10-13 PSD
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Projeto
de Lei

621 XIII 3 Altera o Decreto-Lei n.º 185/81, de 1
de julho, que aprova o Estatuto da
Carreira do Pessoal Docente do Ensino
Superior Politécnico

Nova apreciação
comissão
generalidade

2017-10-13 PSD

Projeto de
Resolução

1071 XIII 3 Recomenda ao Governo a promoção
da transferência de tecnologia entre
Universidades e Institutos
Politécnicos e a sociedade

Nova Baixa
Comissão para
Discussão

2017-10-13 PSD

Projeto de
Resolução

1069 XIII 3 Recomenda ao Governo a promoção
do emprego de doutorados na
sociedade

Nova Baixa
Comissão para
Discussão

2017-10-13 PSD

Projeto de
Resolução

1070 XIII 3 Recomenda a promoção de uma
política de propriedade intelectual
que fomente o investimento e a
inovação

Nova Baixa
Comissão para
Discussão

2017-10-13 PSD

O Presidente da Comissão lembrou que as iniciativas foram discutidas no Plenário em
12/10/2017 e baixaram à Comissão sem votação, para nova apreciação, pelo prazo de 60 dias,
tendo sido deliberado pedir parecer escrito às entidades do setor e terminado o prazo respetivo
e analisadas as respostas, foi deliberado solicitar parecer a mais entidades e pedir a prorrogação
do prazo de apreciação das iniciativas por 60 dias.
No total, estão disponíveis os pareceres das seguintes entidades:
 PJL 619/XIII/3.ª - CCISP; APESP; CNE; SNESUP; FENPROF
 PJL 620/XIII/3.ª - CCISP; FENPROF; CIP; APESP; SNESUP; CNE
 PJL 621/XIII/3.ª - SNESUP; FENPROF; CCISP; CIP; APESP e CNE
Entretanto foi novamente prorrogado o prazo de apreciação das iniciativas por 90 dias,
terminando em 12/6. O GP do PSD e do PS propõem agora a consulta de 44 entidades, sugerindo
que em relação a 10 seja solicitado parecer escrito e seja feita a audição das restantes.
Pronunciaram-se sobre a metodologia a adotar os Deputados Álvaro Batista (PSD), Porfírio Silva
(PS), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Joana Mortágua (BE) e Ana Mesquita (PCP), tendo sido
consensualizado constituir um Grupo de Trabalho para realizar as audições e pedir parecer às
entidades, sendo o mesmo coordenado pelo PS.
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1.1.2.
Projeto
de Lei

607 XIII 3 Procede à sétima alteração ao
Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de
junho, que estabelece o regime de
recrutamento e mobilidade do
pessoal docente dos ensinos básico e
secundário

Nova apreciação
comissão
generalidade

2017-12-15 PCP

O Presidente recordou que por despacho de 7/02 do Presidente da Assembleia da República foi
autorizado o pedido de prorrogação por 60 dias para apreciação da iniciativa em Comissão,
terminando o mesmo em 9/4.
Mais referiu que o GP do PCP propõe uma audição conjunta de 14 entidades: FENPROF, FNE,
ASPL, SNPL, SPLIU, SIPPeB, SEPLEU, Pró-ORDEM, FEPECI, FENEI, SIPE, FNSTFPS, AFOMOS e
APROTED.
Analisada a matéria, foi consensualizado que a audição será agendada para o dia 17 de abril e
os Deputados farão uma intervenção inicial de 5 minutos, colocando questões, as várias
entidades farão depois uma intervenção de 10 m cada e no final os Deputados rematarão em
2m cada. Foi ainda consensualizado pedir um contributo escrito prévio a todas as entidades e
no caso da FNSTFPS e da AFOMOS não fazer a respetiva audição. Foi também consensualizado
pedir ao Presidente da Assembleia da República a prorrogação do prazo para apreciação da
iniciativa por mais 45 dias.
1.1.3.

Projeto de
Resolução

1295 XIII 3 Recomenda ao Governo
que realize uma avaliação
de impacto do programa
eco-escolas

Baixa
comissão
para
discussão

2018-02-09 CDSPP

Projeto de
Resolução

912

XIII 2 Pela educação ambiental
como componente de
valorização da escola
pública

Baixa
comissão
para
discussão

2018-02-09 PEV

Projeto de
Resolução

1299 XIII 3 Promoção da educação
ambiental nos currículos
dos ensinos básico e
secundário

Baixa
comissão
para
discussão

2018-02-09 BE
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O Presidente lembrou que os Projetos de Resolução foram discutidos no Plenário em 8/2/2018,
tendo sido adiada a respetiva votação e baixado à Comissão por 60 dias, prazo que termina em
10 de abril.
A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) salientou que já tinha remetido uma versão alterada do
Projeto de Resolução n.º 1295/XIII (do CDS-PP), na sequência das sugestões e críticas dos
restantes Grupos Parlamentares e considerou que o texto e âmbito da respetiva iniciativa era
diverso dos restantes, pelo que devia ser tratado de forma autónoma.
Foi consensualizado analisar na reunião seguinte da Comissão se haveria hipótese de adotar um
texto conjunto das iniciativas ou se as mesmas seriam votadas autonomamente.
1.2. Execução do Plano de Atividades da Comissão


A CEC aprovou a realização de 3 conferências, sobre os seguintes temas:
1 – Lei de Bases do Sistema Educativo: o que falta cumprir? – 18 de abril
2 – Tecnologia e Pedagogia: o que ensinar? como ensinar? – 23 de maio
3 – Ensino Superior e Ciência: responder aos novos desafios da inovação científica e da
inovação social – 20 de junho

Foi consensualizado analisar o assunto na reunião seguinte da Comissão.

1.3.Audiência à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais
Foi consensualizado realizar a audiência na reunião da Comissão de 3/4.
1.4. Audiência à Associação Portuguesa de Escolas Católicas e Associações de
Encarregados de Educação dessas escolas
Foi consensualizado realizar a audiência na reunião da Comissão de 3/4.

2. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
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A reunião foi encerrada às 15:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 28 março 2018
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Alexandre Quintanilha
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Joana Mortágua
Nilza de Sena
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Álvaro Batista

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
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