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ATA NÚMERO 28/XIII (1.ª) SL 

24 de maio de 2016 – 10h00 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2016, pelas 15:00 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: 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
 

2. Aprovação da ata 
  

 

     Ata da reunião de 17 de maio de 2016  
 
3. Comunicações do Presidente 
 

 
 

3.1. Adiamento do ponto 4 da OD – Apresentação da nova metodologia de escrutínio das 
iniciativas europeias. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou que este ponto seja 
adiado para a reunião de 31 de maio, às 15h, por impossibilidade de presença de uma 
Deputada apresentadora 

 
3.2. Alteração da audição regimental do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 
  

 3.ª Audição: 21 junho, 15h 

 4.ª Audição: 12 de julho, 15h (nova data) 
 

 Há acordo? 
 

3.3. Distribuição de COM(2016) 248 – Proposta  de Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra 
riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho                

 

 Distribuição ao PSD – Deputado relator? 

 Envio do relatório à CAE até 14 de junho de 2016 

 
3.4. Pedidos de audiência: 

 

 NucliSol - Jean Piaget, Associação para o Desenvolvimento da Criança, a 
integração e Solidariedade, sobre os contratos de associação  
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Receber em comissão ou por Deputado piloto, (PS)? 

 
3.5. Relatórios de visitas de trabalho 
 

 Relatório da visita do Grupo de Trabalho de Educação Especial ao 
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira (Escola Básica Integrada de São Vicente de 
Telheiras); 

 

 Relatório da visita do Grupo de Trabalho de Educação Especial ao 
Agrupamento de Escolas de Benfica (JI/EB1 Arq. Gonçalo Ribeiro Telles) 

 
 Relatório da visita do Grupo de Trabalho de Educação Especial ao 

Agrupamento de Escolas da Quinta de Marrocos (Escola Básica Integrada da Quinta de 
Marrocos) 
 

 

 Relatório da visita do Grupo de Trabalho de Educação Especial ao 
Agrupamento de Escolas de Carcavelos 
   

 Há acordo? 

 

3.6. Audição Parlamentar – Descentralização de Competências na Área da Educação – Grupo 
de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação 
 

 Data: 25 de maio, 9h30 

 Local: Auditório do Novo Edifício 

 Inscritos: 145 

 Contributos recebidos: 9 
 
 

4. Apresentação da nova Metodologia de Escrutínio das Iniciativas Europeias   
 

 Apresentação pela Presidente e Deputados da Comissão de Assuntos Europeus 

 
 

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   

 

 Apreciação e votação do parecer da Comissão 

  Deputada Relatora: Ana Virgínia Pereira (PCP) 
 

6. COM(2016)290 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 539/2001, que fixa a lista dos países terceiros cujos 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40227
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=14796
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nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a 
lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação (Revisão do 
mecanismo de suspensão) 

 
 

 Apreciação e votação do relatório  

 Deputada Relatora: Susana Amador (PS) 

 

7. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para se oficiar ao 
Governo que envie à Comissão o estudo de rede que fundamenta o corte das turmas de 
5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade nos contratos de associação 

 

 Apreciação e votação   

 
8. Projeto de resolução n.º 324/XIII (1.ª) (PSD) - Recomenda ao Governo a revogação do 

disposto no n.º 3 do artigo 18.º e no n.º 9 do artigo 3.º do Despacho Normativo n.º 1-
H/2016, de 14 de abril de 2016, e que cumpra os contratos plurianuais celebrados com 
as escolas do Ensino Particular e Cooperativo 

 
 

 Discussão 

 

9. Outros assuntos 
 
 
 

10. Data da próxima reunião  
 

31 de maio de 2016  

 

http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=40384
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
A proposta da Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes dos 
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.  
 
2. Aprovação da ata 
  
 
A ata da reunião de 17 de maio de 2016 foi aprovada por unanimidade dos Deputados 
presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
3. Comunicações do Presidente 
 
 
   3.1 Adiamento do ponto 4 da OD – apresentação da nova metodologia de escrutínio das 
iniciativas europeias 
 
No âmbito do ponto 3.1, o Senhor Presidente informou que a Comissão de Assuntos Europeus 
tinha solicitado o adiamento da apresentação da nova metodologia de escrutínio das 
iniciativas europeias para o dia 31 de maio por indisponibilidade da Deputada que o iria fazer. 
 
Não havendo oposição, essa apresentação ficou agendada para o dia 31 de maio de 2016. 
 
   3.2 Alteração da audição regimental do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 
 
Quanto ao ponto 3.2, o Senhor Presidente transmitiu que, em virtude de o Senhor Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ter solicitado o adiamento da audição regimental 
marcada para o mês de maio, o Gabinete do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos 
Parlamentares propôs que a 3.ª e 4.ª audições regimentais fossem agendadas, 
respetivamente, para os dias 21 junho e 12 de julho, ambas às 15h, proposta que mereceu o 
consenso de toda a Comissão.  
 
  3.3 Distribuição de COM(2016)248 – Proposta  de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Diretiva 2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra 
riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho 
 
Relativamente a esta distribuição, o Grupo Parlamentar do PSD informou que a Senhora 
Deputada Margarida Mano (PSD) seria a Deputada Relatora da iniciativa, a enviar para a 
Comissão de Assuntos Europeus até 14 de junho de 2016.                 
 
O Grupo Parlamentar do PSD informou que a Senhora Deputada Margarida Mano (PSD) seria a 
relatora da iniciativa em causa. 
 
  3.4 Pedidos de audiência 
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O Grupo Parlamentar do PS transmitiu que oportunamente indicaria quem seria o Deputado 
piloto que iria receber a NucliSol, Jean Piaget, Associação para o Desenvolvimento da Criança, 
a Integração e a Solidariedade. 
 
    3.5 Relatórios de visitas de trabalho 

 
Os relatórios das visitas de trabalho do Grupo de Trabalho de Educação Especial ao 
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira (Escola Básica Integrada de São Vicente de 
Telheiras), ao Agrupamento de Escolas de Benfica (JI/EB1 Arq. Gonçalo Ribeiro Telles), ao 
Agrupamento de Escolas da Quinta de Marrocos (Escola Básica Integrada da Quinta de 
Marrocos) e ao Agrupamento de Escolas de Carcavelos foram aprovados por unanimidade dos 
Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

   3.6 Audição Parlamentar – Descentralização de Competências na Área da Educação – Grupo 
de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação 

 
No âmbito deste ponto, o Senhor Presidente lembrou os Senhores Deputados que no dia 
seguinte, 25 de maio, às 9h30, teria lugar no Auditório do Novo Edifício a referida audição 
parlamentar, que contava já com 145 inscritos. 
 
4. Apresentação da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias   
 
Tal como referido anteriormente, a apresentação, a pedido da Comissão de Assuntos 
Europeus, foi adiada para o dia 31 de maio de 2016.  

 
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   

 
A Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira (PCP) fez a apresentação do parecer da iniciativa, 
que, uma vez submetido à votação, foi aprovado por unanimidade pelos Grupos 
Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
6. COM(2016)290 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

altera o Regulamento (CE) n.º 539/2001, que fixa a lista dos países terceiros cujos 
nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a 
lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação (Revisão do 
mecanismo de suspensão) 

 
 
Antes de iniciar a apresentação do parecer, a Senhora Deputada Susana Amador (PS) fez 
questão de congratular o Senhor Presidente da Comissão pelo sucesso do Programa 
Parlamento dos Jovens deste ano, que teve hoje a sua última Sessão Nacional e que contou 
com uma participação muito intensa por parte de todos, com muita alegria e com a 
apresentação de propostas muito enriquecedoras e com uma grande qualidade. 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40227
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40227
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=14796
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Em nome do Grupo Parlamentar do PS, manifestou o seu agradecimento a toda a Comissão, 
aos funcionários, a todos os envolvidos e a todos os deputados que participaram de alguma 
forma no Programa, um dos projetos mais bonitos, mais emblemáticos e que mais robustece a 
democracia portuguesa.    
 
De seguida, fez a apresentação do parecer desta proposta de regulamento, após o que a 
Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira (PCP) propôs que fosse feita uma alteração no n.º 3 do 
ponto IV, «Conclusões», no sentido de introduzir, a seguir a «(…) presente iniciativa (…), o 
seguinte: 
 
«(…)sem prejuízo da continuação de acompanhamento das iniciativas legislativas comunitárias 
sobre esta matéria pela Assembleia da República, (…). 
 
Com esta alteração o n.º 3 passaria a ter a seguinte redação: 
 
«3 — A Comissão dá, assim, por concluído o escrutínio da presente iniciativa, sem prejuízo da 
continuação de acompanhamento das iniciativas legislativas comunitárias sobre esta matéria 
pela Assembleia da República, devendo o presente Relatório, nos termos da Lei n.º 43/2006, 
de 25 de agosto de 2006, ser remetido, para os devidos efeitos, à Comissão de Assuntos 
Europeus.» 
 
Não havendo objeção, o Senhor Presidente submeteu à votação o parecer, já com as 
alterações introduzidas, que foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do 
PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 
7. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para se oficiar ao 

Governo que envie à Comissão o estudo de rede que fundamenta o corte das turmas de 
5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade nos contratos de associação 
 

A Senhora Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) iniciou a sua intervenção afirmando que o 
requerimento era autoexplicativo, Governo tinha decidido que 39 dos 79 colégios que 
assinaram com o Estado contratos de associação não poderiam abrir nenhuma turma no início 
de ciclo no próximo ano letivo; que outros 19 colégios apenas poderiam abrir um número 
reduzido de turmas e que o total de escolas afetadas seria de 58 em 79, estimando-se um 
corte de 374 turmas. 
 
Face à gravidade e impacto da decisão, o Grupo Parlamentar do CDS-PP requer que os serviços 
da Comissão solicitem ao Governo o estudo de rede realizado pelos serviços do Ministério da 
Educação que fundamenta esse corte das turmas de 5.º, 7.º e 10 anos de escolaridade nos 
contratos de associação e que explique os critérios que foram tomados em linha de conta. 
 
Depois do Senhores Deputados Amadeu Soares de Albergaria (PSD), Joana Mortágua (BE), Ana 
Virgínia Pereira (PCP) e Odete João (PS) terem dito nada ter a opor ao pedido feito pelo Grupo 
Parlamentar do CDS-PP, o Senhor Presidente submeteu à votação o requerimento 
apresentado, que foi aprovado por unanimidade pelos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, 
CDS-PP e PP.   
 

http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=14796
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8. Projeto de resolução n.º 324/XIII (1.ª) (PSD) - Recomenda ao Governo a revogação do 
disposto no n.º 3 do artigo 18.º e no n.º 9 do artigo 3.º do Despacho Normativo n.º 1-
H/2016, de 14 de abril de 2016, e que cumpra os contratos plurianuais celebrados com as 
escolas do Ensino Particular e Cooperativo 

 
 

 Discussão 

A pedido do Grupo Parlamentar do PCP, este ponto foi adiado para a reunião do dia 31 de 

maio de 2016. 

 

9. Outros assuntos 
 
 
Não se registaram outros assuntos. 

 
10. Data da próxima reunião  

 

31 de maio de 2016  

 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15 horas e 30 minutos. 
 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 31 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arexp1:7781/PLSQLPLC/intwini01.detalheiframe?p_id=40384
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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 
Luís Monteiro 
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 
Duarte Marques 
Pedro Coimbra 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
Laura Monteiro Magalhães 
Miguel Tiago 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
Abel Baptista 
Diogo Leão 


