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ATA NÚMERO 21/XIII (1.ª) SL 

5 de abril de 2016 – 15h00 
 

Aos cinco dias do mês de abril 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 da ata 
  

 

     Ata da reunião de 29 de março 
 
3. Comunicações do Presidente 
 
 

4. Projeto de lei n.º 38/XIII (1.ª), do BE - Revogação da Prova de Avaliação de Conhecimentos 
e Competências - PACC 

 

 Discussão e votação na especialidade 

 
5. Projeto de lei n.º 46/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece os requisitos para o acesso à profissão 

docente e garante a anulação dos efeitos da Prova de Avaliação de Capacidades e 
Conhecimentos 

 

 Discussão e votação na especialidade 

 
6. Projeto de lei n.º 126/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece um regime transitório de isenção de 

propinas no ensino superior público 

 
 

 Apreciação e votação do parecer da Comissão 

  Deputada Relatora – Nilza de Sena (PSD) 
 

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

  
 

 Apreciação e votação do parecer da Comissão 

 Deputado Relator - João Torres (PS) 
 

8. 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 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39820
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40063
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40064
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40065
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 Apreciação e votação do parecer da Comissão 

 Deputado Relator – Luís Monteiro (BE) 
 
9. 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   
 

 Apreciação e votação do parecer da Comissão 

 Deputada Relatora – Margarida Balseiro Lopes (PSD) 
 

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

 

 Apreciação e votação do parecer da Comissão 

 Deputado Relator – André Pinotes (PS) 
 

11. Petição n.º 17/XIII (1.ª), de Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues – Bolsa de estudo para 
estudantes do 3.º ciclo de estudos 

 
 

 Apreciação e votação do relatório final da petição 

 Deputado Relator: Deputado Diogo Leão (PS) 
 

12. Petição n.º 78/XIII (1.ª), de Marco Filipe Pinto Coelho – Solicita a alteração da nota 
mínima de ingresso no curso de medicina 

 
 

   Apreciação e votação da admissibilidade da petição 

  Deputado Relator: PSD 
 
 

13. Outros assuntos 
 
14. Data da próxima reunião  

 

13 de abril de 2016 

 
——— 

 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
 
A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes dos 

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

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40074
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40075
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12696
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12757
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2. Aprovação de ata 
  

 
A ata da reunião de 29 de março foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes dos 

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

 
3. Comunicações do Presidente 
 

 

3.1 Retificação do relatório final da petição n.º 42/XIII (1.ª) 
 
 
A pedido do peticionário, foi alterado o relatório final da petição para corrigir dois lapsos que 
constavam do documento aprovado na reunião do dia 29 de março de 2016. 
 
O Senhor Presidente submeteu à votação o relatório final já retificado, que foi aprovado por 
unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
3.2 Pedidos de audiência 
 
Quanto à segunda parte do ponto 3 da Ordem do Dia, a Senhora Deputada Niza de Sena (PSD) 
informou a Comissão que o Grupo Parlamentar do PSD indicaria oportunamente o Deputado 
piloto para a audiência à Direção da APEE da EB1 – Leão de Arroios, Agrupamento Luís de 
Camões, Lisboa – IGEC. 
 
3.3 Grupo de Trabalho de Educação Especial 
 
No âmbito da terceira parte deste ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente transmitiu à 
Comissão que o Grupo de Trabalho de Educação Especial ia organizar uma audição 
parlamentar sobre as «Necessidades educativas especiais, deficiência e escolaridade 
obrigatória», que teria lugar no Auditório do Edifício Novo da Assembleia da República no dia 
26 de abril de 2016, às 9 horas e 45 minutos.  
 
3.4 Café Ciência 
 
Por fim, informou também que o Café Ciência teria lugar no dia 6 de abril, na sala de leitura da 
Biblioteca da AR, com o tema a «Saúde e alterações climáticas (Impacte das ondas de calor na 
saúde, qualidade do ar e doenças respiratórias, disponibilidade e qualidade da água, 
propagação de doenças infeciosas, estratégias de mitigação dos riscos)», estando já inscritas 
56 pessoas. 
 
4. Projeto de lei n.º 38/XIII (1.ª), do BE - Revogação da Prova de Avaliação de Conhecimentos 

e Competências - PACC 
 

A pedido do Grupo Parlamentar do PS, a votação desta iniciativa ficou adiada para a próxima 

reunião da Comissão. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12721
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39820
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5. Projeto de lei n.º 46/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece os requisitos para o acesso à profissão 
docente e garante a anulação dos efeitos da Prova de Avaliação de Capacidades e 
Conhecimentos 

 
Idem. 

 
6. Projeto de lei n.º 126/XIII (1.ª), do PCP - Estabelece um regime transitório de isenção de 

propinas no ensino superior público 

 
 

A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) fez a apresentação do parecer desta iniciativa, que, 
uma vez submetido à votação, foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do 
PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
7. Projeto de lei n.º 127/XIII (1.ª), do PCP - Congelamento do valor da propina do Ensino 

Superior Público 
  

 
O Senhor Deputado João Torres (PS) apresentou o parecer da iniciativa, que, uma vez 
submetido à votação, foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, 
BE, CDS-PP e PCP. 
 
8. 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 
 

O Senhor Deputado Luís Monteiro (BE) fez a apresentação do parecer, que, uma vez 
submetido à votação, foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, 
BE, CDS-PP e PCP. 
 
9. 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   
 

A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) solicitou o adiamento da votação deste parecer para 
a próxima reunião da Comissão. 
 
10.  Projeto de lei n.º 131/XIII (1.ª), do PCP - Regime jurídico da contratação do pessoal de 

investigação científica em formação 
 

O Senhor Deputado André Pinotes (PS) fez a apresentação do parecer desta iniciativa, que, 
uma vez submetido à votação, foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do 
PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 

 

11.  Petição n.º 17/XIII (1.ª), de Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues – Bolsa de estudo para 
estudantes do 3.º ciclo de estudos 

 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39829
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40063
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40063
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40064
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40064
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40065
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40065
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40074
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40075
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40075
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12696


 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

5 
 

O Senhor Deputado Diogo Leão (PS) fez a apresentação do relatório final da petição em 
análise, que, uma vez submetido à votação, foi aprovado por unanimidade pelos Grupos 
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

12.  Petição n.º 78/XIII (1.ª), de Marco Filipe Pinto Coelho – Solicita a alteração da nota 
mínima de ingresso no curso de medicina 

 
 
A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, 
PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
A Senhora Deputada Niza de Sena (PSD) indicou que a Senhora Deputada Margarida Balseiro 
Lopes (PSD) seria a relatora da petição em causa. 
 
13.  Outros assuntos 
 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15 horas e 45 minutos. 
 
 
14.  Data da próxima reunião  

 

13 de abril de 2016 

 
 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 14 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12696
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12757
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

Alexandre Quintanilha 

Amadeu Soares Albergaria 

Ana Rita Bessa 

André Pinotes Batista 

Emília Santos 

Joana Mortágua 

João Torres 

Laura Monteiro Magalhães 

Luís Monteiro 

Margarida Mano 

Maria Augusta Santos 

Maria Germana Rocha 

Nilza de Sena 

Odete João 

Pedro Alves 

Pedro Pimpão 

Susana Amador 

Ana Virgínia Pereira 

António Eusébio 

Diana Ferreira 

Diogo Leão 

José Cesário 

Margarida Balseiro Lopes 

Palmira Maciel 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

Maria Manuela Tender 

Pedro Delgado Alves 

Sandra Pontedeira 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

Abel Baptista 

Miguel Tiago 

Porfírio Silva 
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