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ATA NÚMERO 04/XIII (1.ª) 

01 de dezembro de 2015 – 15h00 

 
 

Aos 01 dias do mês de dezembro de 2015, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação 

e Ciência, na Sala 5, 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 

  

 Alteração da ata da reunião de 17 de novembro de 2015 

 Ata da reunião de 24 de novembro de 2015 

 Ata da reunião da Mesa e Coordenadores 

 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

 

4. Plano de atividades e orçamento da Comissão 

 

 

 Apreciação e votação 

 

 

5. Projeto de lei n.º 16/XIII (PEV) – Estipula o número máximo de alunos por turma 

 

 

 Apreciação e votação do parecer da Comissão 

 Deputada autora do parecer: Nilza de Sena - PSD 

 

 

6. Petição n.º 4/XIII, da iniciativa da Junta de Freguesia/associação de pais, Solicitam a 

construção duma Escola Secundária na Quinta do Conde 

 

 

 Apreciação da nota de admissibilidade 

 Deputado Relator – A indicar pelo PS 

 

7. Outros assuntos 

 

 

8. Data da próxima reunião  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39776
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12682
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 Dia 9 de dezembro de 2015 – 10h00 

 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

O Presidente da Comissão pediu inicialmente que os Deputados novos na Comissão se 

apresentassem. 

 

De seguida, a proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados 

presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

2. Aprovação da ata 

  

As alterações da ata da reunião de 17 de novembro e as atas da reunião da Comissão de 24 

de novembro e da reunião da Mesa e Coordenadores de 26 de novembro foram aprovadas por 

unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e 

PCP. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

3.1.Baixa de iniciativas legislativas na generalidade 

 

       O Presidente informou que tinha baixado à Comissão o Projeto de Lei n.º 45/XIII, do PCP, 

Elimina os exames do 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico, sendo distribuído ao PS para indicar 

relator, tendo a apresentação pelo autor sido marcada para a reunião de 15 de dezembro e 

a apreciação do parecer para a de 22 do mesmo mês. 

 

 O Deputado Coordenador do PS informou que indicaria posteriormente o relator. 

 

3.2. Baixa de iniciativas legislativas na especialidade 

 

Indicou ainda que tinham baixado à Comissão, para apreciação na especialidade, o Projeto 

de Lei n.º 37/XIII, do BE, Eliminação dos exames nacionais do 1.º ciclo do ensino básico e o 

Projeto de Lei n.º 44/XIII, do PCP, Elimina as provas finais de 1.º ciclo do Ensino Básico 

tendo sido fixado o seguinte calendário para o efeito:  

 

1. Distribuição de proposta de lista de entidades a quem ia ser pedido 

parecer: pronúncia dos Deputados até dia 3 de dezembro (5.ª feira) 

2. Pedido de pareceres/contributos às entidades do setor: até 8 de janeiro 

(6.ª feira) 

3. Apresentação de propostas de alteração pelos Grupos Parlamentares: 

até 13 janeiro (4.ª feira) 

4. Distribuição do mapa comparativo: 15 janeiro (6.ª feira) 

5. Votação na especialidade: reunião da Comissão de 19 janeiro (3.ª feira) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39828
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39828
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39819
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39819
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39827
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3.3.Ofício da Comissão de Assuntos Europeus para avaliação da importância de 

reuniões conjuntas 

 

Analisada a proposta, foi consensualizado responder favoravelmente. 

 

 

3.4.Pedidos de audiência 

 

O Presidente da Comissão informou que tinha pedido audiência o Sindicato Independente de 

Professores e Educadores, tendo sido consensualizada a utilização do sistema de deputado-

piloto, que receberia em reunião aberta a todos os Deputados da Comissão, tendo a mesma 

sido distribuída ao PSD. 

 

Referenciou ainda o pedido de audiência da Pró-Inclusão-Associação Nacional de Docentes de 

Educação Especial, tendo-se consensualizado que o mesmo aguardaria a discussão do Plano 

de Atividades e a eventual constituição do Grupo de Trabalho de Educação Especial, para 

serem recebidos por este. 

 

 

4.  Plano de atividades e orçamento da Comissão 

 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) manifestou-se a favor da concentração dos Grupos de Trabalho e 

que os mesmos fossem temporários, com um mandato e prazo específico, tendo proposto que se 

constituíssem apenas os Grupos de Trabalho do Parlamento dos Jovens e da Educação Especial.  

 

Para além daqueles, propôs linhas de trabalho, sem Grupo de Trabalho nem Deputado Relator e 

ainda sem formato definido de atividades, tendo concretizado as seguintes: 

 

1. Ensino profissional e artístico 

2. Ensino superior 

3. Sucesso escolar 

4. Educação e cidadania 

 

Indicou ainda que se pretendia dar representação às propostas de todos os Grupos Parlamentares 

e sem um quadro limitado. Por último, reiterou que mantinham as conferências propostas, 

podendo os títulos serem passíveis de ajustamento. 

 

O Deputado Miguel Tiago (PCP) manifestou também preocupação com um número grande de 

Grupos de Trabalho e concordou com a constituição dos Grupos de Trabalho do Parlamento dos 

Jovens e das Necessidades Educativas Especiais. 

 

Propôs ainda um trabalho específico em relação aos Laboratórios do Estado, com um Deputado 

Relator, para análise mais especializada da matéria, considerando aquelas entidades como 

fundamentais, a par com o ensino superior. 
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Por último, defendeu a separação do ensino profissional face ao artístico, especializado das artes, 

nas linhas de trabalho. 

 

A Deputada Joana Mortágua (BE) concordou com a constituição dos 2 Grupos de Trabalho 

indicados e com menos Grupos e mais matérias a serem tratadas na Comissão. Manifestou-se 

também a favor das linhas de trabalho indicadas, a concretizarem-se depois em atividades.  

 

Defendeu igualmente a separação do ensino profissional face ao artístico e propôs o 

acompanhamento com especial interesse do sucesso escolar. Manifestou-se depois no sentido de 

na linha de trabalho da cidadania se equacionar a democracia nas escolas e as praxes no ensino 

superior.  

 

Por fim, equacionou a análise da ciência e investigação, os bolseiros e a sua precariedade e 

também a educação pré-escolar, incluindo a universalidade, a rede e o acesso. 

 

A Deputada Nilza de Sena (PSD) registou o padrão do PS de diminuição do número de Grupos de 

Trabalho e considerou que a criação de todos os Grupos de Trabalho que existiam anteriormente 

poderia ser muito, mas só os 2 propostos também era pouco. 

 

Por outro lado, indicou que o PSD tinha proposto a descentralização na anterior Legislatura e 

gostaria que houvesse um Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Descentralização de 

Competências na Área da Educação. 

 

De seguida, tendo presente a proposta do PS de introdução de linhas de trabalho, questionou em 

que termos seriam operacionalizadas, se seria pela Comissão, pela Mesa e como. 

 

A Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) concordou com a existência de poucos Grupos de 

Trabalho, com os 2 propostos e ainda com um da Descentralização de Competências, referindo 

que a matéria também estava prevista no Programa do Governo do PS. 

 

Manifestou acordo em relação à proposta das linhas de trabalho, pedindo indicação da forma de 

concretização das atividades, à separação do ensino profissional do artístico e ao 

acompanhamento da educação pré-escolar, nomeadamente, o seu alargamento. Por último, 

propôs ainda a temática da inovação na educação, novos métodos de ensino/aprendizagem com 

as TIC (tecnologias de informação e comunicação). 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) concordou com a separação entre ensino profissional e ensino 

artístico, indicou que a linha de trabalho da educação e cidadania poderia incluir a democracia nas 

escolas e as praxes académicas, reiterou a realização das 2 conferências, defendeu maior 

flexibilidade, indicou que a Comissão poderia a qualquer momento deliberar sobre a criação de 

outros Grupos de Trabalho e referiu que não tinha a certeza da bondade da designação de um 

Deputado Relator para a temática dos Laboratórios do Estado. 

 

A Deputada Nilza de Sena (PSD) referiu que depreendia que o PS rejeitava o Grupo de Trabalho 

da Descentralização, que o PSD considerava essencial. Indicou depois que percebia que as linhas 

de trabalho eram flexíveis, mas o Plano de Atividades não era rígido e dado que tinham sido 
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introduzidas propostas novas, pediu o adiamento para a reunião seguinte da conclusão e votação 

da matéria. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) concordou que a discussão terminasse na semana seguinte e 

referiu que não acompanhava o Grupo de Trabalho da Descentralização, tendo em vista a redução 

de Grupos de Trabalho, salientando que havia a hipótese de criar novos Grupos em momento 

posterior. Em relação às linhas de trabalho, considerou exagerado que houvesse um Deputado 

Relator para cada uma. 

 

A Deputada Nilza de Sena (PSD) considerou que não tinha sido dada justificação para a rejeição 

do Grupo de Trabalho da Descentralização e reiterou que tinham sido apresentados dados novos, 

pelo que pedia o adiamento para análise da matéria. 

 

A Deputada Susana Amador (PS) considerou que a matéria da descentralização era importante, 

mas consideravam que não devia ser criado já um Grupo de Trabalho, não envolvendo isso a 

desvalorização do tema, referindo que o Programa do Governo definia temas âncora, sem estarem 

todos incluídos em Grupos de Trabalho. 

 

O Deputado Abel Baptista (CDS-PP) apreciou a vontade de criar consenso na forma de trabalho e 

questionou a forma de operacionalização das matérias incluídas nas linhas de trabalho e se 

seriam todas tratadas em plenário da Comissão. Propôs depois o amadurecimento da matéria e a 

realização de uma reunião da Mesa e Coordenadores para a equacionarem. 

 

O Deputado Porfírio Silva (PS) propôs que todos os temas sem Grupo de Trabalho fossem 

tratados no plenário da Comissão e que a criação de Grupos de Trabalho e Deputado Relator 

fossem analisadas a qualquer momento pela Comissão. 

 

Na sequência do debate realizado, o Presidente da Comissão resumiu que tinha havido consenso 

na criação dos Grupos de Trabalho do Parlamento dos Jovens e da Educação Especial e no 

adiamento na conclusão e votação da matéria para a reunião da Comissão do dia 9 de dezembro, 

às 10h. 

  

5. Projeto de lei n.º 16/XIII (PEV) – Estipula o número máximo de alunos por turma 

 

 

A autora do parecer, Deputada Nilza de Sena (PSD), fez a sua apresentação, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, 

CDS-PP e PCP. 

 

6. Petição n.º 4/XIII, da iniciativa da Junta de Freguesia/associação de pais, Solicitam a 

construção duma Escola Secundária na Quinta do Conde 

 

 

Apreciada a respetiva nota de admissibilidade, foi admitida a petição por unanimidade dos 

Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

O Coordenador do Grupo Parlamentar do PS indicou para relator o Deputado André Pinotes (PS). 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39776
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12682
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7. Outros assuntos 

 

 

Os Deputados Miguel Tiago (PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP) solicitaram uma distribuição mais 

concentrada da documentação das reuniões. 

 

8. Data da próxima reunião  

 

 Dia 9 de dezembro de 2015 – 10h00 

 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 20 minutos. 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 9 de dezembro de 2015.



 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

 

7 

 

 

Folha de Presenças 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

Abel Baptista 
 Alexandre Quintanilha 
 Ana Rita Bessa 
 Emília Santos 
 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 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Susana Amador 
 André Pinotes Batista 
 António Eusébio 
 Elza Pais 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Maria da Luz Rosinha 
 Odete João 
 Pedro Coimbra 
 Sandra Pontedeira 
 Sónia Fertuzinhos 
 Virgínia Pereira 
  
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Amadeu Soares Albergaria 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Helena Freitas 

Pedro do Carmo 

 

 

 

 

 

 


