ATA NÚMERO 126/XIII (3.ª) SL
26 de junho de 2018 – 14h30

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Aprovação da ata da reunião anterior
3. Comunicações do Presidente
4. Audição do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
5. Discussão de Projetos de Resolução
5.1 Projeto de Resolução n.º 1546/XIII (PCP) - Concurso extraordinário de recrutamento e
colocação de inspetores na área da Educação e Ciência
5.2. Discussão conjunta
 Projeto de Resolução n.º 1574/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e realização urgente de
obras em escolas do Agrupamento de Escolas Santos Simões, Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1612/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1712/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Básica e
Secundária Santos Simões, Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1722/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente em escolas do
Agrupamento de Escolas Santos Simões, em Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1732/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda
à reabilitação e requalificação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em
Guimarães
6. Apreciação de iniciativas legislativas sobre o Ensino Superior e Ciência do GP PSD







Projeto de Lei n.º 619/XIII/3.ª – 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.
Projeto de Lei n.º 620/XIII/3.ª – Altera o Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro,
que aprova o Estatuto da Carreira Docente Universitária
Projeto de Lei n.º 621/XIII/3.ª – Altera o Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, que
aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior
Projeto de Resolução n.º 1069/XIII/3.ª – Recomenda ao Governo a promoção do
emprego de doutorados na sociedade
Projeto de Resolução n.º 1070/XIII/3.ª - Recomenda a promoção de uma política de
propriedade intelectual que fomente o investimento e a inovação
Projeto de Resolução n.º 1071/XIII/3.ª - Recomenda ao Governo a promoção da
transferência de tecnologia entre Universidades e Institutos Politécnicos e a sociedade

7. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados




Projeto de Resolução n.º 1565/XIII/3.ª (BE) - Pela correta aplicação da Lei n.º 57/2017,
de 19 de julho;
Projeto de Resolução n.º 1666/XIII/3.ª (PCP) - Pela fiscalização da efetiva aplicação do
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho
(Emprego Científico)

8. Fixação de Redação Final


Projeto de Lei n.º 813/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e construção de residências de
estudantes do ensino superior público

9. Outros Assuntos
10. Data da próxima reunião


27 de junho de 2018, 10h00



04 de julho de 2018, 10h00 – Audição sobre o ensino profissional
---

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
O Senhor Presidente da Comissão, Deputado Alexandre Quintanilha (PS), informou a baixa à
Comissão do Projeto de Resolução n.º 1727/XIII/3.ª (PCP) - Propõe a manutenção do curso
profissional de artes do espetáculo na Escola Secundária André de Gouveia em Évora (aguarda
baixa à Comissão), e que o Grupo Parlamentar do PCP solicitou no dia 22 de junho, a discussão
em Comissão, na reunião de 26 de junho, “tendo em conta que é matéria urgente em função do
período de matrículas para o próximo ano letivo ter de decorrer nos próximos dias”.
Não tendo havido acordo quanto à inclusão da discussão do referido projeto na presente ordem
do dia, foi consensualizado o agendamento da discussão para a reunião de 27 de junho.

2. Aprovação da ata da reunião anterior
O Senhor Presidente levou a votação a aprovação da ata n.º 125, da reunião de 21 de junho,
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Baixa iniciativas

O Senhor Presidente informou a baixa do Projeto de Resolução n.º 1723/XIII/3.ª (PEV) Reabilitação urgente da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, referindo ter sido questionado
o Grupo Parlamentar proponente da discussão em Plenário ou em Comissão do referido projeto,
tendo o referido Grupo informado de que ainda não haviam tomado uma decisão final quanto
à discussão do presente projeto.
3.2. Iniciativas europeias
O Senhor Presidente informou da sinalização pela Comissão de Assuntos Europeus (CAE) a 5 de
junho da COM(2018)367 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO que cria o programa «Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a
juventude e o desporto, e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1288/2013, para efeitos de
escrutínio. Os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas informaram pretender escrutinar,
tendo a elaboração do relatório sido distribuída ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, e proposto o
agendamento da apreciação do relatório na reunião de 4 de julho.
Informou, ainda, da sinalização a 21 de junho, da COM(2018)435 - Proposta de REGULAMENTO
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que estabelece o Horizonte Europa – ProgramaQuadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras de participação e difusão, para
efeitos de escrutínio. Os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas informaram pretender
escrutinar, tendo a elaboração do relatório sido distribuída ao Grupo Parlamentar do PSD, e
informado os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas de que o prazo para o envio do
relatório à CAE é até dia 31/7/2018.
Bem como da sinalização da COM(2018)436 - Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
E DO CONSELHO que estabelece o programa específico de execução do Horizonte Europa —
Programa-Quadro de Investigação e Inovação, para efeitos de escrutínio. Os Senhores
Deputados e as Senhoras Deputadas informaram pretender escrutinar, tendo a elaboração do
relatório sido distribuída ao Grupo Parlamentar do PCP, e informado os Senhores Deputados e
as Senhoras Deputadas de que o prazo para o envio do relatório à CAE é até dia 31/7/2018.
Por fim, foi ainda comunicada a sinalização da COM(2018)437 - Proposta de REGULAMENTO DO
CONSELHO que estabelece o Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da
Energia Atómica para o período de 2021-2025, que complementa o Horizonte Europa—
Programa-Quadro de Investigação e Inovação, para efeitos de escrutínio. Os Senhores
Deputados e as Senhoras Deputadas informaram pretender escrutinar, tendo a elaboração do
relatório sido distribuída ao Grupo Parlamentar do PSD, e informado os Senhores Deputados e
as Senhoras Deputadas de que o prazo para o envio do relatório à CAE é até dia 31/7/2018.
3.3. Temas Edição Parlamento dos Jovens 2018/19
O Senhor Presidente informou que, para além dos temas já propostos e discutidos na última
reunião, a equipa do parlamento dos jovens sugeriu, os seguintes:
 Ensino Básico
o Alterações climáticas: salvar os oceanos

o Alterações climáticas: SOS oceanos
 Ensino Secundário
o Alterações climáticas: reverter o aquecimento global
o Alterações climáticas: reverter o presente para garantir o futuro.
Na discussão que se seguiu, o Senhor Deputado Álvaro Batista levantou a questão de o tema
proposto para o ensino básico não atender às populações do interior, julgando adequado o
esclarecimento do tema para se tornar mais inclusivo.
Não obstante a questão suscitada, foram levados a votação os temas propostos, nas suas
primeiras versões, tendo os mesmos sido aprovados por Deputados do PSD, PS, BE, CDS-PP e
PCP.
3.4. Audição do Ministro da Educação por requerimento do BE e regimental
O Presidente da Comissão informou que o Ministro da Educação, atentos os agendamentos que
anteriormente assumiu, propõe que a audição tenha lugar no dia 17 de julho, às 14h30 ou às
15h00. A Senhora Deputada Joana Mortágua (BE) referiu que o requerimento do BE para a
audição tinha sido aprovado pela Comissão em 12 de junho e a mesma reveste-se de urgência,
pelo que a realização em 17 de julho é muito tardia. Nesta sequência, foi consensualizado
solicitar ao Senhor Ministro da Educação que indique uma data mais próxima para a realização
da audição por requerimento do BE, podendo a audição regimental realizar-se no dia 17 de
julho.

4. Audição do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
O Senhor Presidente deu as boas vindas ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, que se fez acompanhar pela Senhora Secretária de Estada da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, conforme página da audição e informou a
grelha de tempos disponíveis para a presente audição com base em requerimento do PSD,
dando a palavra ao Grupo Parlamentar proponente para expor as razões da audição solicitada.
A Senhora Deputada Margarida Mano (PSD) começou, assim, por dizer que a presente audição
foi solicitada no seguimento da publicação do Manifesto 2018, relativo ao estado da ciência em
Portugal, manifesto este subscrito por mais de 5000 pessoas, das quais se destacam o Senhor
Ministro e o Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT).
Explicou, depois, que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou o pedido de audição do Senhor
Ministro por considerar pertinente indagar da qualidade em que este assina o manifesto, se
enquanto investigador, se enquanto Ministro, pois que na primeira qualidade tal significará a
concordância com as opiniões expressas no manifesto, e na segunda a subscrição de um
documento que vai contra a política desenvolvida pelo Governo, e nessa medida poderá
responder ao conjunto de perguntas que lhe são dirigidas por aquele manifesto.

O Senhor Ministro procedeu ao esclarecimento das questões suscitadas salientando,
nomeadamente que na sua opinião o Manifesto não é contra a política deste Governo, antes
afirma essa mesma política, referindo, ainda, que a relação entre a política e a ciência tem sido
muito clara, e que aplica ao ativismo científico. Sublinhou, também, que assinou o manifesto na
sua única pessoa.
Seguiram-se intervenções dos Senhores Deputados Porfírio Silva (PS), Luís Monteiro (BE), e
Senhoras Deputadas Ana Rita Bessa (CDS-PP), Ana Mesquita (PCP), e Margarida Mano (PSD)
tendo o Senhor Ministro respondido, isoladamente a cada uma das intervenções.
De seguida teve início a audição regimental do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, com uma intervenção da Senhora Deputada Ana Passos (PS) em que
salientou a mudança de paradigma de fundos comunitários para abordar a questão da
distribuição de verbas pelas empresas, tendo o Senhor Ministro prestado os necessários
esclarecimentos.
A Senhora Deputada Laura Monteiro Magalhães (PSD) relembrou, nomeadamente o
incumprimento dos acordos de legislatura em 2017 e em 2018, e a questão das progressões
salariais que não estão a ser suportadas pelo Governo. Questionou depois quanto às vagas de
acesso ao Ensino Superior e o corte de 5% nas vagas adstritas à Universidade do Porto e à de
Lisboa, anunciada como medida de promoção do interior. O Senhor Ministro procedeu aos
esclarecimentos julgados necessários.
O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) focou a sua intervenção em três questões, a saber o
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública
(PREVPAP) e os critérios que estão a ser adotados e que levam à exclusão de docentes
convidados; a posição assumida pela FCT de, ao abrigo da Lei n.º 24/2018, de 8 de junho, só
pagar a renovação a partir da data de publicação do diploma, quando a lei se aplica
retroativamente; e a questão das vagas de acesso ao ensino superior, concretamente para onde
vão os alunos que ficam sem essas vagas de acesso. O Senhor Ministro procedeu aos devidos
esclarecimentos.
Em virtude dos esclarecimentos prestados pelo Senhor Ministro, o Senhor Deputado Luís
Monteiro (BE) pediu a entrega ao Senhor Ministro da ata da reunião da Comissão de Educação
e Ciência de 12 de junho, relativa à audição dos Presidentes das 2 Comissões de Avaliação
Bipartida no âmbito do PREVPAP, para conhecimento dos critérios divulgados.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) começou por se reportar ao facto de o Secretário
de Estado da Educação, João Costa, ter dito que o acesso ao ensino superior estava em causa,
em virtude dos pré-avisos de greve que vão já até meados de julho, questionando se o Senhor
Ministro estaria a desencadear algum tipo de diligências. Depois, questionou se o corte de vagas
anunciado não iria, ao invés de beneficiar o interior, beneficiar as restantes cidades do litoral,
como Aveiro ou Coimbra. E reportou-se à posição de Pedro Dominguinhos, Presidente do
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), em que este refere que o
aumento de número de vagas poderá não ser suficiente, sendo antes necessária a criação de
formas de atração para o interior. Terminou, indagando da posição do Ministério para o futuro

da carreira de docente e de investigação. O Senhor Ministro prestou os esclarecimentos tidos
por necessários.
A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) começou por fazer referência à questão do emprego
científico e o facto da FCT não ter realizado, ainda, nenhum contrato ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, na sua atual redação. Referiu que têm sido cometidos atropelos
à lei, exemplificando os concursos em que é explicitamente referido que o doutorado tem de
dar aulas, prática que não se compagina com a existência de carreiras diferenciadas.
Questionou, depois, sobre o facto da FCT referir que só vai proceder ao pagamento a partir da
data de entrada em vigor da Lei n.º 24/2018, de 8 de junho. E reforçou, por fim, a existência de
critérios que estarão a ser aplicados pelas CAB do Ensino Superior, no âmbito do PREVPAP, os
quais obstam à aplicabilidade deste regime. O Senhor Ministro procedeu à resposta.
Na segunda ronda intervieram a Senhora Deputada Elza Pais (PS), o Senhor Deputado Pedro
Alves (PSD), o Senhor Deputado Luís Monteiro (BE), a Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP),
tendo o Senhor Ministro respondendo isoladamente a cada uma das intervenções.
Por fim, e numa terceira ronda, tiveram intervenção as Senhoras Deputadas Nilza de Sena (PSD),
Maria Augusta Santos (PS), Germana Rocha (PSD), Maria Manuela Tender (PSD), Ana Mesquita
(PCP), os Senhores Deputados Álvaro Batista (PSD) e Pedro Alves (PSD), tendo o Senhor Ministro
respondido à globalidade das questões colocadas, e a Senhora Secretária de Estado
complementado a resposta respeitante às questões relativas à ação social.
A audição foi gravada em vídeo e transmitida pelo Canal Parlamento, constituindo a gravação
parte integrante desta ata, o que dispensa o seu desenvolvimento nesta sede.

5. Discussão de Projetos de Resolução
5.1 Projeto de Resolução n.º 1546/XIII (PCP) - Concurso extraordinário de recrutamento e
colocação de inspetores na área da Educação e Ciência
Adiado, a pedido do PSD.
5.2. Discussão conjunta
 Projeto de Resolução n.º 1574/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e realização urgente de
obras em escolas do Agrupamento de Escolas Santos Simões, Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1612/XIII/3.ª (BE) - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1712/XIII/3.ª (PSD) - Requalificação da Escola Básica e
Secundária Santos Simões, Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1722/XIII/3.ª (PEV) - Reabilitação urgente em escolas do
Agrupamento de Escolas Santos Simões, em Guimarães
 Projeto de Resolução n.º 1732/XIII/3.ª (CDS-PP) - Recomenda ao Governo que proceda
à reabilitação e requalificação da Escola Básica e Secundária Santos Simões, em
Guimarães

Adiado, a pedido do PSD.

6. Apreciação de iniciativas legislativas sobre o Ensino Superior e Ciência do GP PSD







Projeto de Lei n.º 619/XIII/3.ª – 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.
Projeto de Lei n.º 620/XIII/3.ª – Altera o Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro,
que aprova o Estatuto da Carreira Docente Universitária
Projeto de Lei n.º 621/XIII/3.ª – Altera o Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, que
aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior
Projeto de Resolução n.º 1069/XIII/3.ª – Recomenda ao Governo a promoção do
emprego de doutorados na sociedade
Projeto de Resolução n.º 1070/XIII/3.ª - Recomenda a promoção de uma política de
propriedade intelectual que fomente o investimento e a inovação
Projeto de Resolução n.º 1071/XIII/3.ª - Recomenda ao Governo a promoção da
transferência de tecnologia entre Universidades e Institutos Politécnicos e a sociedade

O Presidente da Comissão lembrou que as iniciativas, do PSD, baixaram à Comissão em 13 de
outubro de 2017, sem votação, para nova apreciação na generalidade, por um prazo de 60 dias,
posteriormente prorrogado, tendo sido ouvidas as entidades do setor, através de pedido de
parecer e de realização de uma audição e posteriormente foi estabelecido prazo para
apresentação de propostas de alteração, apenas o PSD tendo apresentado propostas,
substituindo os textos das respetivas iniciativas.
Equacionou depois se a Comissão pretendia apreciar as iniciativas, com as alterações
introduzidas pelo PSD, para eventual aprovação de um texto de substituição da Comissão, ou se
os textos do PSD deveriam ser remetidos ao Plenário para votação na generalidade. Os Senhores
Deputados Luís Monteiro (BE), Porfírio Silva (PS) e Ana Mesquita (PCP) pronunciaram-se no
sentido de as iniciativas serem remetidas ao Plenário para votação na generalidade. O Senhor
Deputado Álvaro Batista (PSD) apresentou depois um requerimento oral para se tentar fazer um
texto de substituição da Comissão, tendo o mesmo sido rejeitado, com os votos contra dos
Senhores Deputados do PS, BE e PCP, a abstenção dos do CDS-PP e os votos a favor dos do PSD.

7. Apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados



Projeto de Resolução n.º 1565/XIII/3.ª (BE) - Pela correta aplicação da Lei n.º 57/2017,
de 19 de julho;
Projeto de Resolução n.º 1666/XIII/3.ª (PCP) - Pela fiscalização da efetiva aplicação do
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho
(Emprego Científico)

Na reunião anterior tinha sido estabelecido um prazo para apresentação de propostas de
alteração, verificando-se entretanto que não foi apresentada nenhuma.

O PS apresentou uma proposta de alteração na reunião.
Foi depois discutida a metodologia de apreciação na especialidade e consensualizado continuar
a apreciação na reunião do dia seguinte.

8. Fixação de Redação Final


Projeto de Lei n.º 813/XIII/3.ª (PCP) - Requalificação e construção de residências de
estudantes do ensino superior público

A proposta de redação final foi aprovada com uma alteração, por unanimidade dos Deputados
do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

9. Outros Assuntos
Não se registaram outros assuntos.

10. Data da próxima reunião


27 de junho de 2018, 10h00



04 de julho de 2018, 10h00 – Audição sobre o ensino profissional

A reunião foi encerrada às 19:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 26 de junho de 2018
O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
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