Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 12/XIII (1.ª) SL
20 de janeiro de 2016 – 15h30
Aos vinte dias do mês de janeiro de 2016, pelas 15:30 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:
Texto de substituição:
Projeto de resolução n.º 56/XIII (1.ª), do BE - Racionalização dos contratos de
associação com o ensino privado garantido a proteção da escola pública
Projeto de resolução n.º 61/XIII (1.ª), do PCP - Por uma escola pública que cubra as
necessidades de toda a população



Discussão
———

Entrando na Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Joana
Mortágua (BE) que apresentou o texto conjunto de substituição dos dois diplomas,
sublinhando que, para além de se salvaguardar os contratos já assinados, se tinha procurado
expurgar o texto de juízos de valor e incidir na complementaridade do ensino particular e
cooperativo, para que o texto final conseguisse reunir no seio da Comissão um consenso entre
todos.
A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) referiu a pouca antecedência da receção do texto e
indicou que o Grupo Parlamentar do PSD tinha exatamente a mesma posição que tinha
defendido em Plenário e que os pontos 2 e 3 do texto de substituição lhe mereciam enormes
dúvidas. Para além disso, frisou que deram entrada na Comissão inúmeros pedidos de
audiência sobre esta matéria e que lhe parecia mais curial ouvir primeiro as pessoas e a
posição que defendem e depois fazer a discussão sobre estas iniciativas.
O Senhor Deputado Miguel Tiago (PCP) sublinhou o carácter supletivo do ensino privado, que
está bem expresso na Constituição da República Portuguesa. Nesse sentido, disse, o ensino
privado deve ser entendido numa perspetiva de complementaridade e não numa outra.
Lembrou também que, nos termos do requerimento apresentado em Plenário aquando da
discussão destas duas iniciativas em Plenário, o prazo de 15 dias para uma nova apreciação da
Comissão de Educação e Ciência terminava já no próximo dia 22 de janeiro.
A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) lembrou o caráter sensível do conteúdo desta
iniciativa, registando também a tentativa desenvolvida pelos Grupos Parlamentares do BE e do
PCP para se chegar a uma redação mais consensual. No entanto, registou que o seu Grupo
Parlamentar defende que, além da redação do texto de substituição lhe merecer muitas
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reservas, a Comissão de Educação e Ciência deveria dar resposta a todos os pedidos de
audiência que lhe foram endereçados, e não só da FENPROF, e só depois disso fazer a
discussão desta matéria, propondo a prorrogação do prazo de apreciação na Comissão.
Mencionou as reservas que o articulado lhe oferecia, designadamente nos ponto2. e 3., que
colidiam com a posição defendida pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP.
A Senhora Deputada Susana Amador (PS) disse que o Grupo Parlamentar do PS se revia na
nova redação e no equilíbrio encontrado e que, nesse sentido, não iria levantar qualquer
objeção. Na medida em que o que está em causa é tão só uma recomendação, pensa não
haver problema em se fazer mais tarde a auscultação às diversas entidades que pediram
audiências à Comissão, uma vez que este processo não tinha ficado finalizado.
Realizada a discussão, remete-se esta Informação a Sua Excelência o Presidente da Assembleia
da República, para agendamento da votação do projeto de resolução na sessão plenária, nos
termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República.

Assembleia da República, em 20 de janeiro de 2016

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

O PRESIDENTE DA COMISSÃO,

(Alexandre Quintanilha)

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 26 de janeiro de 2016.
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Ana Rita Bessa
Emília Santos
Joana Mortágua
Luís Monteiro
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Miguel Tiago
Nilza de Sena
Odete João
Pedro Pimpão
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Ana Virgínia Pereira
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Abel Baptista
Amadeu Soares Albergaria
André Pinotes Batista
João Torres
Laura Monteiro Magalhães
Margarida Mano
Maria Manuela Tender
Pedro Alves
Pedro Delgado Alves
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