Comissão de Educação e Ciência

ACTA NÚMERO 02/XIII/1ª SL
05.maio.2016 – 14h30

MESA E COORDENADORES DOS GRUPOS PARLAMENTARES

Aos 05 dias do mês de maio de 2016, pelas 14:30 horas, reuniu a Mesa e os
Coordenadores dos Grupos Parlamentares da Comissão de Educação e Ciência, na
sala 7 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. Concretização do Plano de Atividades da Comissão: Conferência e Linhas de
Trabalho

2. Critérios de concretização de audiências: na reunião da Comissão ou por
Deputado-piloto

3. Outros assuntos

__________________________________________________________________

1. Concretização do Plano de Atividades da Comissão: Conferência e Linhas de
Trabalho

O Presidente da Comissão deu várias informações sobre a Conferência “O Estado da
Ciência em Portugal”, que está a ser organizada pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia e terá lugar na FIL, de 4 a 6 de julho (2.ª a 4.ª feira), em que se prevê a
presença de todas as unidades de investigação do país e cerca de 600 investigadores,
a qual tinha justificado a não realização de uma Conferência sobre a mesma matéria
prevista pela Comissão.
Nesse âmbito, propôs que os Deputados fizessem uma intervenção na sessão final, no
dia 6, sendo esta da responsabilidade de Deputados da Comissão de Educação e
Ciência ou de qualquer outra Comissão, sobre a temática que entendessem, tendo
dado como exemplos a saúde, agricultura, energia, mar e atmosfera.
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Intervieram vários Deputados, pedindo informações sobre o modelo de intervenção
prevista, tendo-se consensualizado que importava conhecer primeiro o programa da
Conferência e os Deputados decidiriam depois a sua intervenção, eventualmente
sobre políticas públicas baseadas no conhecimento.
Tendo sido depois equacionada a realização da Conferência “Educação de Adultos e
Aprendizagem ao Longo da Vida: melhores oportunidades, melhor economia” e de
atividades a concretizar no âmbito das 5 linhas de trabalho (ensino profissional, ensino
artístico, ensino superior, sucesso escolar e ainda educação e cidadania) a Deputada
Nilza de Sena (PSD) manifestou dificuldades na sua concretização e propôs que a
Conferência passasse para o início da 2.ª Sessão, tendo os restantes Deputados
concordado.
Foi ainda consensualizado que em julho se aprovaria o programa da Conferência e a
mesma teria lugar na 2.ª quinzena de setembro ou na 1.ª de outubro, antes do início
dos trabalhos de apreciação da Proposta do Orçamento do Estado para 2017.
2. Critérios de concretização de audiências: na reunião da Comissão ou por
Deputado-piloto
O Presidente referiu que aquando do agendamento da audiência à Associação de
Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo se tinha equacionado se a
mesma devia ser feita por um Deputado-piloto ou em reunião da Comissão.
Neste âmbito, referiu que no Plano de Atividades da Comissão, que reproduz o regime
que vinha sendo seguido nas anteriores legislaturas, se prevê que as audiências terão
lugar “em Plenário da Comissão – só excecionalmente, quando a natureza da mesma
o justifique e, nomeadamente, no caso de Federações” ou “por delegação da
Comissão, por partido/Deputado-piloto, responsável pela marcação de dia e hora; em
reunião aberta a todos os Deputados da Comissão”.
A Deputada Joana Mortágua (BE) solicitou que o critério fosse uniforme.
A Deputada Nilza de Sena (PSD) referiu que a questão se tinha posto anteriormente
em relação à audiência da Associação Académica de Coimbra, que se tinha decidido
receber em reunião da Comissão, na sequência do mesmo procedimento em relação à
Federação Académica do Porto (sendo que o âmbito das mesmas era idêntico) e
referiu que a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo não
é uma Federação, mas tem âmbito nacional e integra todas as entidades do setor.
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O Deputado Abel Baptista (CDS-PP) informou ainda que na anterior legislatura eram
recebidas na Comissão as entidades de âmbito nacional e por Deputado-piloto as de
nível local.
Nesta sequência, foi consensualizado manter o critério que estava fixado.
3. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.

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, 05 de maio de 2016.

O PRESIDENTE

(Alexandre Quintanilha)

Ata aprovada na reunião da Comissão de 11 de maio de 2016.
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Estiveram presentes, nesta reunião, os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Abel Baptista
Ana Rita Bessa
Margarida Mano
Joana Mortágua
Ana Virgínia Pereira
Nilza de Sena
Porfírio Silva
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