Comissão de Educação e Ciência

ATA NÚMERO 37/XIII (1.ª)
27.setembro.2016 – 15h00

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Aprovação da ata


Da reunião de 20 de setembro de 2016

3. Comunicações do Presidente
4. Plano de atividades da Comissão para a 2.ª Sessão Legislativa


5.

Proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlmentar do CDS-PP
Projeto de resolução n.º 436/XIII (1.ª), do BE - Recomenda ao Governo que acompanhe
o processo de efetivação da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro


6.

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



7.

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



8.

Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Joana Mortágua (BE)

Apreciação e votação do relatório final da petição
Deputado Relator: Amadeu Albergaria (PSD)

Petição n.º 166/XIII (1.ª) – Apresentada por Paulo Alexandre Simões Ernesto - Solicita a
apreciação de critérios para atribuição de Bolsas de Mérito no Ensino Superior


Apreciação e votação da nota de admissibilidade
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9.

10.

Deputado Relator: PS
Outros assuntos

Data da próxima reunião
4 de outubro de 2016, às 15.00 horas

1.

Aprovação da proposta de Ordem do Dia

O Presidente da Comissão informou que a audição dos peticionários da Petição n.º 115/XIII
(1.ª) (que tinha sido agendada para 27 de setembro) tinha sido adiada para o dia 4 de outubro,
a pedido dos peticionários, sendo realizada por videoconferência.
Indicou ainda que o PCP não pretendia fazer a apresentação na Comissão do Projeto de lei n.º
278/XIII (1.ª), PCP - Propõe um regime de vinculação dos docentes na carreira – tendo sido
agendada para o dia 12 de outubro a apreciação do parecer da Comissão sobre a iniciativa. O
parecer é da responsabilidade de um Deputado do PSD, a indicar posteriormente.
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 20 de setembro 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 legislativas à Comissão, sem votação, para nova apreciação na
generalidade
O Presidente informou que tinham sido apreciadas na sessão plenária as iniciativas legislativas
abaixo referidas, tendo as mesmas baixado à Comissão, sem votação, para nova apreciação, a
do PS por 60 dias, que terminam em 22 de novembro e as do PCP e do BE por 30 dias, que
terminam em 23 de outubro.
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O Deputado Porfírio Silva (PS) manifestou anuência para a nova apreciação da iniciativa do PS
ser feita igualmente no prazo de 30 dias e propôs que se fizesse a audição do Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos em relação às 3 iniciativas, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade dos
Deputados de todos os Grupos Parlamentares.
Projeto
de Lei

166 XIII 1 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

Nova
apreciação
comissão
generalidade

2016-09-23 PS

Projeto
de Lei

128 XIII 1 Determina como única
consequência pelo
incumprimento do pagamento
da propina o não
reconhecimento do ato
académico

Nova
apreciação
comissão
generalidade

2016-09-23 PCP

Projeto
de Lei

159 XIII 1 Mecanismo extraordinário de
regularização de dívidas por
não pagamento de propinas
nas instituições de ensino
superior públicas

Nova
apreciação
comissão
generalidade

2016-09-23 BE

3.2.Baixa de Projetos de Resolução
O Presidente deu conta da baixa à Comissão do Projeto de Resolução abaixo referido, tendo a
Deputada Nilza de Sena (PSD) informado que pretendiam a sua discussão na sessão plenária.
Projeto de
Resolução

450 XIII 1 Recomenda ao Governo a
Valorização e
Regulamentação das
Universidades Seniores

Baixa
comissão
para
discussão

2016-07-22 PSD
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Referiu igualmente a baixa à Comissão do Projeto de Resolução a seguir referido, tendo a
Deputada Ana Mesquita (PCP) indicado que informaria posteriormente se pretendiam a sua
discussão na sessão plenária ou na Comissão.
Projeto de
Resolução

449 XIII 1 Recomenda a urgente
requalificação da Escola
Secundária Alexandre
Herculano (Porto)

Baixa
comissão
para
discussão

2016-07-22 PCP

3.3. Jornadas Parlamentares do PCP
Foi depois informado que tinham sido marcadas para os dias 10 e 11 de outubro as Jornadas
Parlamentares do PCP e consensualizado que a reunião da Comissão passará para o dia 12, 4.ª
feira, às 10h.
3.4. Calendarização do debate na especialidade da Proposta do Orçamento do Estado para
2017
Tendo sido distribuída a calendarização do debate na especialidade da Proposta do Orçamento
do Estado para 2017, em que se prevê a audição dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e da Educação, respetivamente, nos dias 11 de novembro (sexta-feira), às 10.00 horas
e 15 de novembro (terça-feira), às 10.00 horas, não se registaram objeções ou propostas de
alteração.
O Deputado Amadeu Albergaria (PSD) solicitou ainda que se pedisse ao Governo o calendário
das 4 audições regimentais e que a 1.ª tivesse lugar antes da do Orçamento do Estado.
3.5.Participação de um Comissário Europeu numa reunião/audição/conferência a promover
pela 8.ª Comissão
O Presidente da Comissão informou que com vista a proporcionar um maior debate das
iniciativas e assuntos europeus, bem como para garantir um maior envolvimento dos
Parlamentos nacionais, tinha sido proposto que as Comissões indicassem um Comissário
Europeu a convidar para participar numa atividade a promover pela Comissão e propusessem
as temáticas a debater (fundos comunitários, metas 2020, etc), bem como o mês em que seria
possível realizar esse encontro, atenta a disponibilidade da Comissão.
Intervieram os Deputados Porfírio Silva (PS), Luís Monteiro (BE) e Nilza de Sena (PSD)
indicando que, neste momento, atentas as atividades da Comissão, não pretendem indicar
nenhum Comissário Europeu para o efeito, tendo referido ainda que o Comissário Carlos
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Moedas esteve recentemente na Assembleia da República, tendo os Deputados interessados
tido oportunidade de lhe colocar as questões que entenderam.
3.6.Pedido de audiência
A Comissão deliberou conceder audiência, a concretizar numa das reuniões seguintes, ao
Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que pretende equacionar as
implicações resultantes de alterações legislativas de 2016 e apresentar o “Relatório referente à
atividade desenvolvida pelo CNPMA nos anos de 2014 e 2015”.
3.7.Alteração da composição da Comissão
O Presidente informou que o Deputado Abel Baptista, do CDS-PP, tinha terminado o seu
mandato e o respetivo Grupo Parlamentar indicava para o substituir como Vice-Presidente da
Comissão a Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP). Nesta sequência, procedeu-se à eleição, tendo
a Deputada Ana Rita Bessa (CDS-PP) sido eleita como Vice-Presidente por unanimidade dos
Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
Foi ainda dada indicação da participação das Deputadas do CDS-PP nos Grupos de Trabalho:
1. Grupo de Trabalho Educação Especial – Dep. Ana Rita Bessa
2.Grupo de trabalho Parlamento dos Jovens – Dep. Ilda Araújo Novo
3.Grupo de Trabalho da Transferência de Competências na Educação – Dep. Ilda Araújo Novo
A Deputada Ana Mesquita (PCP) referiu que indicaria posteriormente a participação das
Deputadas do PCP nos Grupos de Trabalho.
3.8.Outros
Na sequência duma proposta do Deputado Porfírio Silva (PS), foi consensualizado solicitar ao
Presidente do Conselho Nacional de Educação que viesse apresentar na Comissão o relatório
Estado da Educação 2015.

4. Plano de atividades da Comissão para a 2.ª Sessão Legislativa
Analisada a proposta de alteração do Plano de Atividades apresentada pelo Grupo Parlmentar
do CDS-PP, no sentido de realizar apenas 1 sessão do Café de Ciência, foi deliberado manter 2
edições.
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Foi ainda reiterada a realização de uma atividade a desenvolver em articulação com o
Conselho Nacional de Educação, a propósito das comemorações dos 30 anos da Lei de Bases
do Sistema Educativo.
O Presidente da Comissão solicitou depois o desenvolvimento das diligências necessárias à
concretização das atividades previstas e solicitou aos Grupos Parlamentares da Educação
Especial e de Acompanhamento das Tansferências de Competências na Educação que
apresentassem o respetivo Plano de Atividades, para apreciação na reunião de 12 de outubro.
5.

Projeto de resolução n.º 436/XIII (1.ª), do BE - Recomenda ao Governo que acompanhe
o processo de efetivação da Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro

O Projeto de Resolução foi apresentado pelo Deputado Luís Monteiro (BE), tendo participado
no debate os Deputados Nilza de Sena (PSD), Elza Pais (PS), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Carla
Cruz (PCP). A informação respeitante à discussão está disponível no Projeto de resolução n.º
436/XIII (1.ª).
6.

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

O relatório final da petição foi apresentado pela relatora, Deputada Joana Mortágua (BE),
tendo sido aprovado por unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do
PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.
7.

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

O relatório final da petição foi apresentado pelo relator, Deputado Amadeu Albergaria (PSD),
tendo-se registado intervenções das Deputadas Susana Amador (PS) e Ana Mesquita (PCP) de
oposição à matéria da petição e defesa da escola pública. O relatório foi aprovado por
unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e
PCP.
8.

Petição n.º 166/XIII (1.ª) – Apresentada por Paulo Alexandre Simões Ernesto - Solicita a
apreciação de critérios para atribuição de Bolsas de Mérito no Ensino Superior

Na sequência da apreciação da nota de admissibilidade, a petição foi admitida por
unanimidade dos Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e
PCP, tendo sido indicada para relatora a Deputada Inês Lamego (PS).
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9.

Outros assuntos

Não se registaram outros assuntos.
10. Data da próxima reunião
4 de outubro de 2016, às 15.00 horas

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 10 minutos.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO,

(Alexandre Quintanilha)

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 4 de outubro de 2016.
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Folha de Presenças
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Amadeu Soares Albergaria
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
André Pinotes Batista
Diogo Leão
Ilda Araújo Novo
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
Porfírio Silva
Sandra Pontedeira
Susana Amador
Álvaro Batista
Carla Cruz
Cristóvão Crespo
Elza Pais
Inês Lamego
José Cesário

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Maria Manuela Tender

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Emília Santos
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