Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 19/XIII (1.ª) SL
17 de março de 2016 – 15h00
Aos dezassete dias do mês de março de 2016, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de
Educação e Ciência, na Sala 2, 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 das atas
 Atas das reuniões de 16 e 29 de fevereiro
3. Comunicações do Presidente

4. Audição dos candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional de
Educação
15h10



Deputado Porfírio Simões Carvalho da Silva – PS - efetivo
Deputada Maria Odete da Conceição João – PS – suplente

15h50



Dr. Manuel Fernando Rosa Grilo – BE – efetivo
Dra. Mariana Fernandes Avelãs – BE – suplente

5. Projeto de lei n.º 59/XIII (1.ª), do PCP — Revoga o regime de requalificação docente
e
Projeto de lei n.º 70/XIII (1.ª), do BE — Elimina a requalificação de docentes


Redação final

6. Projeto de resolução n.º 71/XIII (1.ª), do BE – Prorrogação do período transitório previsto
no estatuto da carreira docente do ensino superior universitário e politécnico, garantindo
condições para a conclusão dos doutoramentos e corrigindo injustiças
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Projeto de resolução n.º 146/XIII (1.ª), do PCP – Propõe a criação de um novo regime
transitório para a conclusão da obtenção do grau de doutor e contratação efetiva com
vínculo público dos docentes do ensino superior público
Projeto de resolução n.º 150/XIII (1.ª), do PS – Recomenda ao Governo a adoção de
medidas que assegurem a equidade na aplicação dos regimes transitórios dos estatutos
das carreiras docentes do ensino superior público


Redação final

7. Projeto de resolução n.º 19/XIII (1.ª), do PCP – Construção Urgente da Escola Secundária
na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra, Distrito de Setúbal
Projeto de resolução n.º 38/XIII (1.ª), do BE – Recomenda ao Governo a construção da
Escola Secundária da Quinta do Perú, na freguesia da Quinta do Conde, Sesimbra
Projeto de resolução n.º 147/XIII (1.ª), do PEV – Necessidade de construção urgente de
uma escola secundária na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra
Projeto de resolução n.º 149/XIII (1.ª), do PS – Recomenda ao Governo priorizar a
construção da Escola da Quinta do Perú no concelho de Sesimbra



Redação final

8. Projeto de resolução n.º 68/XIII (1.ª), do BE - Uniformização da aplicação do regime especial
de aposentação para educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico do
ensino público em regime de monodocência que concluíram o magistério primário e de
educação de infância em 1975 e 1976



Discussão

9. Projeto de lei n.º 126/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece um regime transitório de isenção de
propinas no ensino superior público



Apresentação pelo autor - PCP
Deputado Relator – …. (PSD)

10. Projeto de lei n.º 127/XIII (1.ª), do PCP - Congelamento do valor da propina do Ensino
Superior Público


Apresentação pelo autor - PCP
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Deputado Relator - João Torres - PS

11.Projeto de lei n.º 128/XIII (1.ª), do PCP - Determina como única consequência pelo
incumprimento do pagamento da propina o não reconhecimento do ato académico



Apresentação pelo autor - PCP
Deputado Relator – Luís Monteiro - BE

12. Projeto de lei n.º 130/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece um regime de suficiência do formato
digital para a entrega de trabalhos, teses e dissertações



Apresentação pelo autor - PCP
Deputado Relator – …. (PSD)

13.Projeto de lei n.º 131/XIII (1.ª), do PCP - Regime jurídico da contratação do pessoal de
investigação científica em formação



Apresentação pelo autor - PCP
Deputado Relator – André Pinotes - PS

14.Petição n.º 8/XIII (1.ª), de Eva Cláudia Alves Loução - Correção de concurso docente – oferta
de escola



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Deputada Maria Manuela Tender - PSD

15.Petição n.º 32/XIII (1.ª), da FENPROF - Um regime de aposentação justo para os docentes



Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Deputada Maria Germana Rocha - PSD

16.Petição n.º 56/XIII (1.ª) – de António José Dias Moita, solicitando Equidade no cálculo da
pensão em situações excecionais (transição na carreira docente) - pagamento retroativo como
formador.
 Apreciação e votação da admissibilidade da petição
 Deputado Relator: PSD
17.Petição n.º 61/XIII (1.ª) - da Associação de Pais e de Encarregados de Educação da Escola
Secundária de Camões, solicitando à Assembleia da República a reabilitação e requalificação
do «Liceu Camões»
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 Apreciação e votação da admissibilidade da petição
 Deputado Relator: PS
18.Petição n.º 66/XIII (1.ª) - de António Carlos Carvalho e outros, solicitando à Assembleia da
República a aprovação de um regime especial de aposentação para os docentes da educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico
 Apreciação e votação da admissibilidade da petição
 Deputado Relator: PCP

19.Outros assuntos
20.Data da próxima reunião


A fixar
———

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

O Presidenta da Comissão informou que o PCP tinha solicitado o adiamento dos pontos 9 a 13.
A proposta de Ordem do Dia, com o adiamento desses pontos, foi aprovada por unanimidade
dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS e BE, registando-se a ausência
dos Deputados do CDS-PP e do PCP.

2. Aprovação da ata

As atas das reuniões de 16 e 29 de fevereiro foram aprovadas por unanimidade dos Deputados
presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS e BE, registando-se a ausência dos Deputados
do CDS-PP e do PCP.

3. Comunicações do Presidente

3.1.Baixa de iniciativas
O Presidente da Comissão informou que tinham baixado à Comissão os Projetos de
resolução abaixo referidos, tendo os Grupos Parlamentares em causa solicitado a sua
discussão no Plenário:
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- Projeto de resolução n.º 157/XIII (1.ª), Verdes - Recomenda ao Governo a urgente
reabilitação da Escola Secundária de Camões, em Lisboa
- Projeto de resolução n.º 168/XIII (1.ª), BE - Recomenda ao Governo a requalificação e
ampliação da escola básica 2, 3 Navegador Rodrigues Soromenho no concelho de
Sesimbra
Acrescentou ainda que tinha baixado à Comissão de Trabalho e Segurança Social, com
conexão à Comissão de Educação e Ciência, o Projeto de resolução n.º 163/XIII (1.ª), BE –
Reposição da legalidade na atribuição do subsídio de educação especial.

3.2.Apreciação na especialidade de iniciativas legislativas
O Presidente lembrou que tinha terminado o prazo de recolha de contributos em relação aos
projetos de lei abaixo referidos, tendo havido pronúncia de várias entidades e não do Ministro
da Educação e tinha sido aprovado antes dos trabalhos do Orçamento do Estado um
calendário de apreciação na especialidade. Reponderado o calendário, foi deliberado alterá-lo
para as datas abaixo referidas:
1.
2.
3.

Apresentação de propostas de alteração pelos Grupos Parlamentares: até 29 março
(3.ª feira)
Distribuição do mapa comparativo: 30 de março (4.ª feira)
Votação na especialidade na reunião da Comissão: 05 abril (3.ª feira)

Projeto 46 XIII 1 Estabelece os requisitos para o
de Lei
acesso à profissão docente e
garante a anulação dos efeitos
da Prova de Avaliação de
Capacidades e Conhecimentos

Baixa
2015-12-11
comissão
especialidade

PCP

Projeto 38 XIII 1 Revogação da Prova de
de Lei
Avaliação de Conhecimentos e
Competências - PACC

Baixa
2015-12-11
comissão
especialidade

BE

3.3. Pedidos de audiência
Apreciados os pedidos de audiência feitos à Comissão, foi deliberado dar-lhes resposta nos
termos referidos abaixo:
1. Instituto de Medicina Tradicional – Audiência presidida por Deputado-piloto, do PS;
2. APF - Associação Portuguesa de Formadores - Audiência presidida por Deputado-piloto, do
PSD, tendo sido indicada para o efeito a Deputada Maria Manuela Tender;
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3. Associações de Pais do Agrupamento Luís de Camões - Audiência presidida por Deputadopiloto, do PS;
4. SPMC- Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa - Audiência presidida por Deputadopiloto, do PSD, tendo sido indicada para o efeito a Deputada Nilza de Sena;
5. APEVT - Associação Nacional de Professores de Educação Visual e Tecnológica – Audiência
presidida por Deputado-piloto, do PS;
6. Gabriel da Conceição de Almeida Martins Boavida – Dado que foi igualmente pedida
audiência à Comissão de Saúde, foi deliberado contactar aquela Comissão para se equacionar
a hipótese de a audiência ser feita conjuntamente por Deputados de ambas as Comissões. Da
parte da Comissão de Educação a audiência seria distribuída ao BE;
7. CNIPE – Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação –
Audiência na reunião da Comissão, a agendar.

3.4. Relatórios de audiências
Colocados à consideração da Comissão, não foram propostas quaisquer alterações aos
relatórios das audiências à Associação de Professores e Educadores Portugueses (Plataforma
CUT) e a várias entidades sobre contratos de associação com escolas particulares e
cooperativas.
O mesmo aconteceu com os relatórios das audições realizados pelo Grupo de Trabalho de

Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação ao Presidente do
Conselho das Escolas, à ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias e à ANMP, Associação
Nacional de Municípios Portugueses.
4. Audição dos candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional de
Educação
O candidato efetivo do PS para integrar o Conselho Nacional de Educação (CNE), Deputado
Porfírio Silva, referiu, em síntese, que era representante do respetivo Grupo Parlamentar e não
de organizações, mas que entendia que a representação envolvia independência de espírito,
raciocínio e vontade, embora tivesse por base uma relação de confiança com o representado.
Realçou depois que o tempo nas políticas da educação era o das gerações, enfatizou a
necessidade de construção de convergências, embora respeitando as divergências e de
garantir a qualidade das aprendizagens, para todos, com qualidade, equidade e inclusão, no
aprofundamento da democracia e da cidadania.
A candidata suplente do PS, Deputada Odete João, referiu, em resumo, que era candidata a
convite do PS e indicou que entendia que com a sua experiência profissional podia contribuir
para o CNE. Deu depois indicações sobre o seu currículo e experiência diversificada, como
professora, formadora e a nível de gestão do sistema educativo, realçando que atribuía valor
fundamental à educação, como garantia do futuro. Considerou o CNE como uma referência na
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educação e também um órgão de concertação social, plural, que podia permitir consensos e
estabelecia contactos com realidades de outros países, referindo que tem recomendações
importantes e aponta desafios.
Intervieram depois os Deputados Germana de Sousa (PSD), Susana Amador (PS), Joana
Mortágua (BE), Abel Baptista (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP), saudando os candidatos e
colocando várias questões, nomeadamente, sobre a forma como pretendiam contribuir para o
CNE, se concordavam com o modelo atual do mesmo, como órgão consultivo ou se entendiam
que devia haver alterações, bem como as prioridades e a agenda que viam para aquele e ainda
colocando várias perguntas sobre a respetiva posição em relação a algumas políticas
educativas.
Na sequência das questões colocadas, o Deputado Porfírio Silva referiu que a independência
do CNE estava relacionada com a pluralidade dos seus membros, não tendo poder imediato de
decisão, mas o poder da palavra no espaço público. Defendeu ainda a adoção de uma resposta
criativa no âmbito das políticas públicas e das soluções para as questões e realçou a relevância
do diálogo entre formações académicas e profissionais.
A Deputada Odete João mencionou que o CNE potenciava o seu direito de iniciativa, com o
que concordava e realçou que os consensos se construíam na pluralidade. Referiu depois que
de harmonia com o modelo em vigor o CNE tinha um grande peso da Administração Central,
propondo que fosse reforçada a representação da sociedade, para se responder aos desafios
do futuro. Defendeu depois uma escola de qualidade, inclusiva, indicando que a realidade de
outros países devia ser tida em conta, mas era necessário adaptar as soluções à nossa prática.
Realçou a importância do combate ao abandono escolar, da educação de adultos e considerou
a educação fundamental para o país.
A gravação da audição está disponível na página da Comissão.
O candidato efetivo do BE para integrar o CNE, Dr. Manuel Grilo, referiu, em síntese, a sua
experiência profissional como professor, formador e no âmbito associativo, como membro
dum sindicato, tendo acompanhado várias reformas educativas e indicou que levaria essa
experiência ao CNE, defendendo ainda a educação para valores.
A candidata suplente do BE, Dr.ª Mariana Avelãs, deu indicações sobre o seu currículo, referiu
a sua experiência como encarregada de educação de 3 filhos, bem como o envolvimento no
movimento associativo e indicou que a escola excluía os pais e as crianças.
Intervieram depois os Deputados Germana de Sousa (PSD), Susana Amador (PS), Joana
Mortágua (BE), Abel Baptista (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP), saudando os candidatos e
colocando várias questões, nomeadamente, sobre a visão que tinham em relação à estratégia,
mandato e papel do CNE, propostas que apresentavam e expetativas que tinham para o
mandato e as medidas prioritárias que defendiam no âmbito do combate ao insucesso escolar.
Equacionaram ainda o papel da educação para a cidadania e igualdade, o papel dos Conselhos
Municipais de Educação, a avaliação de aprendizagens, os grandes desafios para a escola, o
papel das escolas públicas e não públicas e colocaram várias perguntas sobre a respetiva
posição em relação a algumas políticas educativas.
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Na sequência das questões colocadas, o Dr. Manuel Grilo referiu que no âmbito do seu
mandato dará contributos dependentes da sua experiência e defendeu que a educação para a
cidadania e outras áreas deviam ter outro papel, sem aumentar as cargas horárias dos alunos.
Enfatizou a existência de muitas retenções no ensino e salientou que havia um
desajustamento entre as metodologias de ensino, que eram do século XIX, os professores que
tinham sido formados no século XX e os alunos que eram do século XXI. Indicou que a redução
dos alunos por turma era importante e mencionou que em situações de crise e desemprego as
crianças eram muito atingidas. Defendeu ainda a avaliação do papel dos Conselhos Municipais
de Educação, realçou a importância da Educação de Adultos e por fim dos trabalhos do Grupo
de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação.
A Dr.ª Mariana Avelãs realçou a importância da construção de pontes e do papel dos agentes
educativos, salientou as dificuldades das escolas e referiu que as mesmas apostam muito na
preparação para os exames, em detrimento doutras áreas da educação.
A gravação da audição está disponível na página da Comissão.
5. Projeto de lei n.º 59/XIII (1.ª), do PCP — Revoga o regime de requalificação docente
e
Projeto de lei n.º 70/XIII (1.ª), do BE — Elimina a requalificação de docentes
A proposta de redação final foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes dos
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

6.

Projeto de resolução n.º 71/XIII (1.ª), do BE – Prorrogação do período transitório previsto
no estatuto da carreira docente do ensino superior universitário e politécnico, garantindo
condições para a conclusão dos doutoramentos e corrigindo injustiças
Projeto de resolução n.º 146/XIII (1.ª), do PCP – Propõe a criação de um novo regime
transitório para a conclusão da obtenção do grau de doutor e contratação efetiva com
vínculo público dos docentes do ensino superior público
Projeto de resolução n.º 150/XIII (1.ª), do PS – Recomenda ao Governo a adoção de
medidas que assegurem a equidade na aplicação dos regimes transitórios dos estatutos
das carreiras docentes do ensino superior público

A proposta de redação final, com um texto de fusão dos 3 Projetos de Resolução, foi aprovada
por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP
e PCP.

7. Projeto de resolução n.º 19/XIII (1.ª), do PCP – Construção Urgente da Escola Secundária na
Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra, Distrito de Setúbal
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Projeto de resolução n.º 38/XIII (1.ª), do BE – Recomenda ao Governo a construção da
Escola Secundária da Quinta do Perú, na freguesia da Quinta do Conde, Sesimbra
Projeto de resolução n.º 147/XIII (1.ª), do PEV – Necessidade de construção urgente de
uma escola secundária na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra
Projeto de resolução n.º 149/XIII (1.ª), do PS – Recomenda ao Governo priorizar a
construção da Escola da Quinta do Perú no concelho de Sesimbra

A proposta de redação final, com um texto de fusão dos 4 Projetos de Resolução, em que foi
introduzida uma alteração pela Comissão, sob proposta do PS e do PCP, foi aprovada por
unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e
PCP.
8. Projeto de resolução n.º 68/XIII (1.ª), do BE - Uniformização da aplicação do regime especial
de aposentação para educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico do
ensino público em regime de monodocência que concluíram o magistério primário e de
educação de infância em 1975 e 1976
Adiado.

9. Projeto de lei n.º 126/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece um regime transitório de isenção de
propinas no ensino superior público

Adiado.
10.

Projeto de lei n.º 127/XIII (1.ª), do PCP - Congelamento do valor da propina do Ensino
Superior Público

Adiado.
11.Projeto de lei n.º 128/XIII (1.ª), do PCP - Determina como única consequência pelo
incumprimento do pagamento da propina o não reconhecimento do ato académico
Adiado.
12.Projeto de lei n.º 130/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece um regime de suficiência do formato
digital para a entrega de trabalhos, teses e dissertações
Adiado.
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13.Projeto de lei n.º 131/XIII (1.ª), do PCP - Regime jurídico da contratação do pessoal de
investigação científica em formação
Adiado.
14.Petição n.º 8/XIII (1.ª), de Eva Cláudia Alves Loução - Correção de concurso docente – oferta
de escola
O relatório foi apresentado pela Deputada Maria Manuela Tender (PSD), relatora da petição,
tendo-se registado intervenções dos Deputados André Pinotes (PS) e Abel Baptista (CDS-PP),
após o que foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares
do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE.

15.Petição n.º 32/XIII (1.ª), da FENPROF - Um regime de aposentação justo para os docentes

Adiado.
16.Petição n.º 56/XIII (1.ª) – de António José Dias Moita, solicitando Equidade no cálculo da
pensão em situações excecionais (transição na carreira docente) - pagamento retroativo como
formador.
Adiado.

17.Petição n.º 61/XIII (1.ª) - da Associação de Pais e de Encarregados de Educação da Escola
Secundária de Camões, solicitando à Assembleia da República a reabilitação e requalificação
do «Liceu Camões»
Adiado.
18.Petição n.º 66/XIII (1.ª) - de António Carlos Carvalho e outros, solicitando à Assembleia da
República a aprovação de um regime especial de aposentação para os docentes da educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico
Adiado.

19. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
20. Data da próxima reunião
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29 de março.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17.05 horas.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO,

(Alexandre Quintanilha)

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

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Emília Santos
Luís Monteiro
Miguel Tiago
Pedro Delgado Alves

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
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