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ATA NÚMERO 27/XIII (1.ª) SL 

17 de maio de 2016 – 10h00 
 

Aos dezassete dias do mês de maio de 2016, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de 

Educação e Ciência, na Sala 9, 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 11 de maio de 2016 
 
3. Comunicações do Presidente 
 
 

3.1. Baixa de iniciativas 
 

 Projeto de resolução n.º 303/XIII (1.ª) 
 

Projeto 

de 

resolução 

303 XIII 1 Por uma escola pública e 

inclusiva em toda a 

escolaridade obrigatória 

Baixa 

comissão para 

discussão 

2016-05-09 PCP  

 

 Discussão no Plenário? Conjuntamente com a Petição n.º 92/XIII (1.ª) - Solicitam a 
alteração do regime jurídico da educação especial? 

  Ou na Comissão? 
 

 
3.2. Audição regimental do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

– pedido de reagendamento 
 

 Datas previstas: 24 de maio e 21 de junho 

 Pedido: Alterar a audição de 24 de maio para depois de 20 de junho 

 Hipótese: Manter a audição de 20 de junho (que passa a 3.ª audição) e pedir 

ao Gabinete do Ministro indicação de proposta de data para a 4.ª audição? 

 

3.3. Pedidos de audiência  
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40334
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40334
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40334
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12772
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 Alunos da Universidade Aberta: estatuto da Universidade Aberta, seu financiamento e 
igualdade de acesso aos mesmos apoios sociais que os restantes alunos do ensino 
superior. 

 

 Receber por Deputado piloto, (PSD)? 
 

3.4. Visita de Deputados e técnicos do Parlamento de Moçambique 
 

 Data: 18 de maio, 12h, sala 10 

 Pedido: reunião com alguns Deputados da 8.ª e 10.ª Comissão 
(Trabalho) ligados à gestão participativa e e-democracia. Comissão Trabalho 
comunicou indisponibilidade para reunir com delegação. 

 Objetivo: informar os membros do Parlamento de Moçambique da 
importância de possíveis aplicações que permitam ao Parlamento comunicar 
com os seus cidadãos permitindo uma participação ativa do público no 
processo legislativo da Assembleia. 

 Deputados que estarão presentes:  
 Presidente da Comissão 
 PSD –  
 PS –  
 BE –  
 CDS-PP –  
 PCP -  

 Concordam que na reunião seja feita a ligação à página da Comissão e dada 

uma informação breve sobre a aplicação informática utilizada para recolha de 

contributos no âmbito do processo legislativo? 

 

4. Projeto de lei n.º 158/XIII (1.ª) (BE) - Congela o valor das propinas para o primeiro, 
segundo e terceiro ciclos de estudos superiores  

 

 Apreciação e votação do parecer da Comissão  

 Deputada Relatora – Ana Rita Bessa (CDS-PP) 
 
5. Projeto de lei n.º 166/XIII (1.ª) (PS) - Define um regime de pagamento faseado das 

propinas devidas pelos estudantes do ensino superior e cria um regime especial de 
pagamento por beneficiários de bolsas de ação social, procedendo à terceira alteração à 
Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto   

 

 Apresentação pelo autor (PS) 

 Deputada Relatora – Ana Virgínia Pereira (PCP) 
 
6. 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»  

 

 Apreciação e votação do relatório final da petição 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40203
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40227
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12740
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 Deputado Relator: Diogo Leão (PS) 

 
 

7. Petição n.º 109/XIII (1.ª), do Sindicato Independente de Professores e Educadores — 

Calendário de educação pré-escolar igual ao dos ciclos do Ensino Básico 

 
 Apreciação e votação da admissibilidade da petição 

 Deputado relator: PSD 

 
 
8. Projeto de lei n.º 38/XIII (1.ª) (BE) - Revogação da Prova de Avaliação de Conhecimentos 

e Competências – PACC 
 
        Projeto de lei n.º 46/XIII (1.ª) (PCP) — Estabelece os requisitos para o acesso à profissão   

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

 

 Redação final 
 

 

9. Petição n.º 66/XIII (1.ª) — Solicitam a aprovação de um regime especial de aposentação 

para os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico – 10h45 

 

 Apreciação e votação do relatório final da petição 

 Deputada Relatora: Ana Virgínia Pereira (PCP) 

 
 

10. Outros assuntos 
 
 
 
11. Data da próxima reunião  

 

24 de maio de 2016  

 
  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12790
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/DetalhePeticao.aspx?BID=12745
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——— 

 

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 e PCP. 

 

2. Aprovação da ata 

  

 

A ata da reunião da Comissão de 11 de maio de 2016 foi aprovada por unanimidade dos 

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

 

3. Comunicações do Presidente 

 

 

3.1. Baixa de iniciativas 

 

Entrando neste ponto da Ordem do Dia, a Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira (PCP) 

informou a Comissão que o Grupo Parlamentar do PCP pretendia fazer a discussão do projeto 

de resolução n.º 303/XIII (1.ª) — Por uma escola pública e inclusiva em toda a escolaridade 

obrigatória — no Plenário. 

 

3.2 Audição regimental do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – pedido 

de reagendamento 

 
De seguida, o Senhor Presidente deu conta que o Gabinete do Senhor Secretário de Estado dos 

Assuntos Parlamentares tinha informado os serviços da Comissão que o Senhor Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tinha solicitado o reagendamento da audição regimental 

prevista no n.º 4 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República, a ter lugar no dia 

24 de maio, transmitindo igualmente que a mesma teria de ser marcada só após 20 de junho 

por dificuldades de agenda. 

 

A Senhora Deputada Nilza de Sena (PSD) solicitou a palavra para lavrar o protesto do Grupo 

Parlamentar do PSD, sublinhando estranhar que o Senhor Ministro Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior tenha compromissos em todas as outras terças-feiras até ao dia 20 de junho. 
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Disse também que no decurso da XII Legislatura o anterior governo cumpriu sempre o 

calendário previamente estabelecido, e que é exigido que seja cumprido, das audições 

regimentais. 

 

Para além disso, o Grupo Parlamentar do PSD toma nota, com estranheza e desagrado, do 

facto de o adiamento pedido ser de quase um mês, sendo de facto um tempo excessivo.      

 

3.3 Pedidos de audiência  

 
O Grupo Parlamentar do PSD informou que oportunamente comunicaria o Deputado Piloto 

para receber em audiência os alunos da Universidade Aberta. 

 

3.4 Visita de Deputados e técnicos do Parlamento de Moçambique 
 
Quanto à visita de Deputados e técnicos do Parlamento de Moçambique para debater 

assuntos relativos à gestão participativa e e-democracia, a ter lugar no dia 18 de maio, às 12 

horas, e uma vez que a Comissão de Trabalho comunicou a sua indisponibilidade para fazer 

uma reunião para esse efeito, ficou estabelecido que participariam o Senhor Presidente da 

Comissão, Deputado Alexandre Quintanilha, e as Deputadas Laura Magalhães e Margarida 

Mano (PSD), Sandra Pontedeira (PS) e Ana Rita Bessa (CDS-PP), tendo o Grupo Parlamentar do 

BE informado que indicaria oportunamente o Deputado que iria estar presente e o Grupo 

Parlamentar do PCP a sua indisponibilidade para se fazer representar. 

 

4. Projeto de lei n.º 158/XIII (1.ª) (BE) - Congela o valor das propinas para o primeiro, 

segundo e terceiro ciclos de estudos superiores  

 
 

A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) fez a apresentação do parecer da iniciativa, 

tendo referido que o seu objetivo era o de congelar o valor das propinas para o primeiro, 

segundo e terceiro ciclos de estudos superiores, reservando a autora do parecer a sua posição 

sobre a matéria para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. 

 

Uma vez submetido à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos Deputados 

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

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40203
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5. Projeto de lei n.º 166/XIII (1.ª) (PS) - Define um regime de pagamento faseado das 

propinas devidas pelos estudantes do ensino superior e cria um regime especial de 

pagamento por beneficiários de bolsas de ação social, procedendo à terceira alteração à 

Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto   

 
 

O Senhor Deputado João Torres (PS) apresentou a iniciativa, tendo começado por sublinhar 

que o objetivo da iniciativa é o de instituir um mecanismo universal de pagamento faseado das 

propinas. Disse também que atualmente cada instituição de ensino superior possibilita aos 

estudantes que paguem as propinas a que estão obrigados de formas e através de mecanismos 

muito diversos, havendo instituições que têm implementado mecanismos mais faseados que 

permitem uma melhor gestão das finanças por parte dos agregados familiares dos estudantes 

e outras com outro tipo de modalidade de pagamentos menos permissivo e um pouco menos 

flexível. 

 

Disse que uma outra dimensão do projeto de lei tem a ver com o facto de os bolseiros de ação 

social muitas vezes serem obrigados a pagar as primeiras prestações das propinas antes 

mesmo de se iniciar o efetivo pagamento da bolsa de ação social. A iniciativa em análise 

pretende evitar a obrigatoriedade de o pagamento das propinas por parte dos bolseiros de 

ação social apenas poder acontecer após o efetivo pagamento das propinas e propõe um 

regime faseado de pagamento das propinas em sete prestações. 

  

12. 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»  

 

O relatório final da petição, apresentado pelo relator, Deputado Diogo Leão (PS), foi aprovado 

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

e PCP. 

 
13. Petição n.º 109/XIII (1.ª), do Sindicato Independente de Professores e Educadores — 

Calendário de educação pré-escolar igual ao dos ciclos do Ensino Básico 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40227
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12740
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12740
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12790


 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

7 
 

 Apreciação e votação da admissibilidade da petição 

 Deputado relator: PSD 

 

Apreciada a nota de admissibilidade, a Comissão deliberou admitir a petição por unanimidade 

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

Grupo Parlamentar do PSD indicado a Senhora Deputada Maria Germana Rocha (PSD) para sua 

relatora. 

 
 
14. Projeto de lei n.º 38/XIII (1.ª) (BE) - Revogação da Prova de Avaliação de Conhecimentos 

e Competências – PACC 
 
        Projeto de lei n.º 46/XIII (1.ª) (PCP) — Estabelece os requisitos para o acesso à profissão 

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

 

 Redação final 
 

A redação final foi fixada por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos 

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

 

15. Petição n.º 66/XIII (1.ª) — Solicitam a aprovação de um regime especial de aposentação 

para os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico – 10h45 

 

 Apreciação e votação do relatório final da petição 

 Deputado Relator: Ana Virgínia Pereira – PCP 
 

O relatório final da petição, apresentado pela relatora, Deputada Ana Virgínia Pereira (PCP), foi 

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

BE, CDS-PP e PCP. 

 

16. Outros assuntos 
 
 
 
17. Data da próxima reunião  

 

24 de maio de 2016  

 
  

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15:45 horas. 

 

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/DetalhePeticao.aspx?BID=12745
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12745
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 24 de maio 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 
Diogo Leão 
João Torres 
Laura Monteiro Magalhães 
Luís Monteiro 
Maria Germana Rocha 
Maria Manuela Tender 
Nilza de Sena 
Odete João 
Pedro Alves 
Pedro Pimpão 
Porfírio Silva 
Sandra Pontedeira 
Susana Amador 
Ana Virgínia Pereira 
José Cesário 
Palmira Maciel 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
Joana Mortágua 
Maria Augusta Santos 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
Emília Santos 
Margarida Mano 
Miguel Tiago 
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