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ATA NÚMERO 30/XIII (1.ª) SL 

14 de junho de 2016 – 15h00 
 

Aos catorze dias do mês de junho de 2016, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação 

e Ciência, na Sala 10, 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 31 de maio de 2016  
 
3. Comunicações do Presidente 
 

 
4. Petição n.º 92/XIII (1.ª), de Carla Sofia Castanheira do Paço e outros - Solicitam que a 

Assembleia da República proceda à alteração do regime jurídico da educação especial  
 

 

 Apreciação e votação do relatório final da petição 

 Deputada relatora da petição: Laura Magalhães - PSD 
 
5. 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               

 

      Apreciação e votação do relatório 

      Deputada relatora: Margarida Mano - PSD 

 

6. Petição n.º 114/XIII (1.ª) – Apresentada por António José Salgado Rosa Negrão e outros - 
Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei - educação. 

 

 Apreciação e votação da admissibilidade da petição 
 Deputado Relator: PSD 

  

7. Petição n.º 115/XIII (1.ª) – Apresentada por Sandra Cristina Correia Ribeiro Gonçalves e 
outros, solicitando a revogação do Despacho Normativo n.º 1-H/2016, que altera os 
artigos 3.º, 6.º, 8.º, 9.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 25.º e 26.º do Despacho Normativo n.º 
7-B/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 2015, que 
determina os procedimentos da matrícula e respetiva renovação 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12772
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=16376
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12795
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12796
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 Apreciação e votação da admissibilidade da petição 
 Deputado Relator: PS  

  

 

8. Petição n.º 118/XIII (1.ª) – Apresentada pela Federação Nacional de Professores, 
FENPROF, Em defesa da escola pública  

 

 Apreciação e votação da admissibilidade da petição 
 Deputado Relator: BE  

 

9. Outros assuntos 
 
 
 
10. Data da próxima reunião  

 

21 de junho de 2016  (Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) 

 

 
 
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
Em primeiro lugar o Presidente da Comissão informou que o PS tinha solicitado a integração na 

Comissão, como suplente, da Deputada Inês Dias Lamego, a quem deu as boas-vindas, saindo a 

Deputada Ana Catarina Mendes. 

 

A proposta de Ordem do Dia foi depois 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 da Comissão de 31 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.Baixa de iniciativas 

  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12799
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O Presidente da Comissão informou que tinham baixado à Comissão os Projetos de Resolução 

abaixo referidos, tendo os autores (o PCP nos 2 primeiros, o PS no terceiro e o BE no quarto) 

indicado que pretendiam a sua discussão no Plenário. 

 

Projeto de 
Resolução 

352 XIII 1 Propõe a universalização de 
educação pré-escolar a 
partir dos três anos de 
idade 

Baixa comissão 
para discussão 

2016-06-02 PCP  

Projeto de 
Resolução 

356 XIII 1 Pela construção de uma 
residência para estudantes 
na Escola Superior de 
Desporto de Rio Maior 

Baixa comissão 
para discussão 

2016-06-02 PCP 

Projeto de 
Resolução 

358 XIII 1 Estudantes com 
Necessidades Educativas 
Especiais no Ensino 
Superior 

Baixa comissão 
para discussão 

2016-06-03 PS  

Projeto 
de 
Resolução 

367 XIII 1 Requalificação urgente da 
Escola Secundária 
Alexandre Herculano, no 
Porto 

Baixa comissão 
para discussão 

2016-06-08 BE 

 

 

3.2. Pedidos de audiência 

 

Indicou depois que a Associação de Professores de Teatro-Educação, APROTED, tinha 

solicitado uma audiência para apresentar os problemas do ensino artístico em Portugal, 

nomeadamente sobre a presença do teatro na educação e as condições de trabalho dos seus 

docentes, tendo-se deliberado que a audiência seria presidida por um Deputado-piloto do 

CDS-PP, no caso a Deputada Ana Rita Bessa. 

 

3.3. Relatórios de audiência 

 

Os relatórios das audiências às entidades abaixo referidas foram aprovados por unanimidade 

dos Deputados presentes: 

 Instituto de Apoio à Criança; 

 Associação de Pais do Agrupamento Luís de Camões; 

 Delegação de Deputados e técnicos do Parlamento de Moçambique; 

 Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) e Conselho Nacional das Associações 

de Profissionais de Educação Física (CNAPEF). 

 

3.4. Convites do Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40432
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40432
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40432
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40432
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40436
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40436
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40436
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40436
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40439
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40439
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40439
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40439
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40464
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40464
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40464
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40464
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O Presidente da Comissão pôs à consideração os convites remetidos pelo Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior para as 3 atividades abaixo referidas, tendo-se equacionado a 

resposta a dar: 

 Sessão de debate sobre os desafios e oportunidades da consolidação do processo de 

avaliação e acreditação no ensino superior, que está a ser organizada com a Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – A3ES -, juntamente com a homenagem aos 

antigos curadores da Agência, a ocorrer na tarde do dia 17 de junho, no Teatro Thalia, em 

Lisboa – foi decidido que se inscreverão os Deputados que entenderem; 

 Convenção Nacional de Ciência e Tecnologia “Ciência 2016”, que terá lugar de 4 a 6 de 

julho, no Centro de Congressos de Lisboa – foi deliberado que o Presidente da Comissão 

articularia com a organização da Convenção a intervenção dos Deputados, em 

representação do respetivo Grupo Parlamentar, junto da sessão plenária de encerramento, 

devendo ter lugar cerca das 17h, após o término da sessão plenária da Assembleia da 

República; 

 Participação num debate sobre ensino superior, a ter lugar aquando da 1.ª reunião do 

Conselho Coordenador do Ensino Superior, em data a definir, na 2.ª semana de julho – foi 

deliberado que o Presidente da Comissão investigaria qual a data prevista, podendo 

equacionar o dia 13 de julho e depois transmitiria a informação, para os Deputados 

ponderarem a respetiva participação. 

 
3.5. Conferência Descentralização de Competências na Educação: O papel do poder local 
 
O Presidente lembrou que teria lugar no dia 15, das 9h30 às 13h, no auditório do Novo Edifício, 
a conferência indicada, organizada pelo Grupo de Trabalho de Acompanhamento das 
Transferências de Competências na Educação, tendo indicado que tinha 110 pessoas inscritas. 

 
3.6. Convite para participação na Conferência de homenagem ao Professor José Mariano 
Gago, a ter lugar no Parlamento Europeu, em 29 de junho 
 
Por último, informou que tinha sido convidado para participar na Conferência de homenagem 
ao Professor José Mariano Gago, a ter lugar no Parlamento Europeu, em 29 de junho, estando 
a ponderar essa participação, tendo sido manifestado acordo. 
 
4.Petição n.º 92/XIII (1.ª), de Carla Sofia Castanheira do Paço e outros - Solicitam que a 
Assembleia da República proceda à alteração do regime jurídico da educação especial  
 

 

A relatora da petição, Deputada Laura Magalhães (PSD), fez a apresentação do relatório final 
da petição, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos 
Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
 

http://www.ciencia2016.pt/home/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12772


 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

5 
 

5.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               

 
A relatora, Deputada Margarida Mano (PSD), pôs à consideração se a matéria devia ser 

escrutinada pela Comissão, tendo o Deputado Porfírio Silva (PS) referido que para além dessa 

questão se deveria aguardar a implementação do novo procedimento de escrutínio das 

iniciativas europeias. Tendo presente que a Comissão de Assuntos Europeus tinha fixado 

anteriormente um prazo de resposta até 14 de junho, foi deliberado que a matéria não era 

específica da Comissão, pelo que não seria feito o escrutínio da iniciativa. 

 

6. Petição n.º 114/XIII (1.ª) – Apresentada por António José Salgado Rosa Negrão e outros - 
Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei (ponto). 

 

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 o Deputado Amadeu Albergaria (PSD) para relator. 

 

7.Petição n.º 115/XIII (1.ª) – Apresentada por Sandra Cristina Correia Ribeiro Gonçalves e 
outros, solicitando a revogação do Despacho Normativo n.º 1-H/2016, que altera os 
artigos 3.º, 6.º, 8.º, 9.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 25.º e 26.º do Despacho Normativo 
n.º 7-B/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 2015, 
que determina os procedimentos da matrícula e respetiva renovação 

 

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 PS informado que indicaria posteriormente o Deputado relator. 

 

8. Petição n.º 118/XIII (1.ª) – Apresentada pela Federação Nacional de Professores, 
FENPROF, Em defesa da escola pública  

 

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. Dado que a 

petição seria distribuída ao BE, de harmonia com o método Hondt, a Deputada Joana 

Mortágua (BE) informou que quer ela quer o Deputado Luís Monteiro (BE) eram subscritores 

da petição, mas que poderia ser relatora da mesma, desde que não houvesse nenhum 

impedimento regimental.  

 
 

9. Outros assuntos 
 
 
Não se registaram outros assuntos. 
 

http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=16376
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12795
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12796
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12799
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10. Data da próxima reunião  
 

21 de junho de 2016  (Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) 

 
 
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15 horas e 40 minutos. 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 21 de junho de 2016. 
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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 
 Joana Mortágua 
 João Torres 
 Laura Monteiro Magalhães 
 Margarida Mano 
 Maria Augusta Santos 
 Maria Germana Rocha 
 Nilza de Sena 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Ana Virgínia Pereira 
 António Eusébio 
 Elza Pais 
 Inês Lamego 
 Margarida Balseiro Lopes 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Abel Baptista 
 Maria Manuela Tender 
 Miguel Tiago 
 Odete João 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Diogo Leão 
 Emília Santos 
 Luís Monteiro 
 
 
 
 
 


