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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

 
 
2. Aprovação da ata 
  
   

 Da reunião de 19 de julho de 2016 
 
3. Comunicações do Presidente 
 

 

4. 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 

  
 

 Discussão 

 

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

 

 Apreciação e votação do relatório final da petição 

 Deputado Relator: Joana Mortágua (BE)  
 

6. Relatório de atividades da Comissão referente à 1.ª Sessão Legislativa 
 

 Apreciação e votação 

 

7. Plano de atividades da Comissão referente à 2.ª Sessão Legislativa 
 

 

 Apreciação e votação  

 

8. Orçamento da Comissão referente à 2.ª Sessão Legislativa 
 

 Apreciação e votação  
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9. Petição n.º 141/XIII (1.ª) – Apresentada por Gonçalo Faria da Silva e outros - Solicitam 
mais rigor, transparência e objetividade na ciência que recorre ao uso de modelos 
animais na investigação, maximizando o bem-estar animal e o retorno do investimento 
público 

 

 Apreciação e votação da nota de admissibilidade 

 Deputado Relator: PSD  

 

10. Petição n.º 148/XIII (1.ª) – Apresentada por Maria de Fátima Brás e outros - 
Solicitam que os horários dos docentes do 1.º ciclo tenham igualdade de tratamento em 
relação aos dos restantes ciclos  

 

 Apreciação e votação da nota de admissibilidade 

 Deputado Relator: PS  

 

11. Petição n.º 15/XIII (1.ª) – Apresentada por Isabel Maria Pereira Antunes Morgado e 
outros, solicitando que as obras de modernização da Escola Sede do Agrupamento de 
Padrão da Légua sejam retomadas 

 

 Apreciação e votação da nota de admissibilidade 

 Deputado Relator: PSD 

 

12. Outros assuntos 
 
 

13. Data da próxima reunião  
 

27 de setembro de 2016 

 

 

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 da Comissão de 19 de julho de 2016 foi aprovada por unanimidade dos 

Deputados presentes dos Grupos Parlamentares do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP. 
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3. Comunicações do Presidente 
 

 

3.1 Substituições 

No âmbito da primeira parte do ponto 3 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou que 

os Grupos Parlamentares do CDS-PP e do PCP tinham solicitado a integração na Comissão, 

como Deputados efetivos, das Deputadas Ilda Araújo Novo (CDS-PP) e Ana Mesquita (PCP), em 

substituição, respetivamente, dos Deputados Abel Baptista (CDS-PP) e Miguel Tiago (PCP), a 

quem deu desde logo as boas-vindas. 

 

3.2 Apresentação de propostas para a eventual criação de mais grupos trabalho/relatores 

Quanto à apresentação de propostas para a eventual criação de mais grupos 

trabalho/relatores, usaram da palavra os Senhores Deputados Porfírio Silva (PS), Joana 

Mortágua (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Ana Virgínia Pereira (PCP), tendo ficado 

consensualizado não criar mais grupos de trabalho no decorrer da 2.ª Sessão Legislativa, 

atendendo sobretudo à dimensão dos pequenos Grupos Parlamentares e à impossibilidade de 

se fazerem representar em múltiplas reuniões. 

 
3.3 Café de Ciência: propostas para eventuais temas 

A este respeito, o Senhor Presidente chamou a atenção dos Senhores Deputados para a 

necessidade de apresentação de propostas para temas a debater no Café de Ciência, a ter 

lugar nos primeiro e último trimestre do ano, tendo recordado a este propósito que um dos 

temas possíveis já tinha sido mencionado numa reunião da Comissão e que tinha a ver com a 

«Segurança Alimentar». 

 

3.4 Apreciação de iniciativas sobre diminuição do número de alunos por turma 
Quanto a este ponto, o Senhor Presidente adiantou que as iniciativas baixaram sem votação à 

Comissão em 8 de abril pelo prazo de 90 dias, que terminou a 7 de julho e que nessa altura 

tinha sido pedida a prorrogação desse prazo por mais 90 dias, que terminava já no próximo dia 

6 de outubro. 

 

Após uma breve discussão sobre este ponto, em que usaram da palavra os Senhores 

Deputados Joana Mortágua (BE), Porfírio Silva (PS), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Amadeu Soares 

de Albergaria (PSD) e Ana Virgínia Pereira (PCP), ficou estabelecido que os serviços da 

Comissão oficiariam Sua Excelência o Senhor Presidente da Assembleia da República no 

sentido de solicitar que seja feito o agendamento da votação na generalidade das respetivas 

iniciativas em Plenário, baixando depois à Comissão para apreciação na especialidade (se 

forem aprovadas), podendo, nesse âmbito, constituir-se um Grupo de Trabalho para a sua 

apreciação. 
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3.5 Seminário promovido pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e Conferência 

 

No âmbito deste ponto, o Senhor Presidente lembrou o convite recebido pelos Deputados 

membros da Comissão para participar num seminário promovido pela Assembleia Parlamentar 

do Conselho da Europa (EPTA – 20 e 21 de outubro), sobre a temática das novas tecnologias, 

«Parliamentary and technology assessment capabilities». 

 

3.6 Seminário sobre «Que educação para Portugal?», a ter lugar no próximo dia 25 de 

novembro de 2016, das 16.00 horas às 17.30 horas 

 

Lembrou também o Senhor Presidente a realização do Seminário supra, que contará com a 

participação de João Pedro da Ponte, Professor Catedrático e Diretor do Instituto de Educação 

da Universidade de Lisboa, e António Barbedo de Magalhães, Professor Emérito da 

Universidade do Porto na FEUP e Presidente da Rede para o Desenvolvimento de Novos 

Paradigmas da Educação  

 

3.7 Visita de Comissários Europeus a Parlamentos nacionais com vista a proporcionar um 

maior debate das iniciativas e assuntos europeus, bem como para garantir um maior 

envolvimento dos Parlamentos nacionais. 

O ponto relativo à eventual participação de um Comissário Europeu numa 

reunião/audição/conferência a promover pela 8.ª Comissão e sobre um tema a definir pelos 

Deputados, a realizar no mês previsível para a sua realização, ficou adiado para uma próxima 

reunião da Comissão.   

  
3.8 Pedido de audiência  
A Comissão deliberou também receber em audiência a Sociedade Portuguesa de Cardiologia 
para apresentação de uma proposta relacionada com o tema da morte súbita, sua prevalência 
em Portugal e meios a adotar com o objetivo de consciencializar a sociedade civil em geral e os 
meios políticos em particular, ficando o Grupo Parlamentar do PSD de indicar oportunamente 
o Deputado piloto. 
 
3.9 Relatórios de audiências  
 

O relatório de audiência à NUCLISOL foi aprovado, com os votos a favor dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS, BE e CDS e a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. 

 

O relatório de audiência à FAPODIVEL foi aprovado por unanimidade. 
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4. 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 

  
 

A pedido do Grupo Parlamentar do PCP, este ponto ficou adiado para a próxima reunião da 

Comissão. 

 

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

 

A pedido do Grupo Parlamentar do BE, este ponto ficou adiado para a próxima reunião da 

Comissão. 

 

6. Relatório de atividades da Comissão referente à 1.ª Sessão Legislativa 
 

O relatório de atividades da Comissão referente à 1.ª Sessão Legislativa foi aprovado por 

unanimidade. 

 

7. Plano de atividades da Comissão referente à 2.ª Sessão Legislativa 
 

 

O Senhor Deputado Porfírio Silva (PS) solicitou que fosse eliminado do plano de atividades o 

ponto 11, que refere o seguinte: 

 

«Para além das temáticas a acompanhar pelos três Grupos de Trabalho referidos no ponto 

anterior, foram definidas linhas de trabalho, em relação às quais serão concretizadas 

posteriormente as atividades a desenvolver e a sua operacionalização, incluindo as audições, 

eventos e deslocações a realizar. 

 
 
Nesse âmbito, foram indicadas as seguintes: 
 

 Ensino profissional 

 Ensino artístico 

 Ensino superior 

 Sucesso escolar 

 Educação e cidadania – incluindo a democracia nas escolas e as praxes no 
ensino superior.» 
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O Senhor Deputado Amadeu Soares de Albergaria (PSD) também solicitou a palavra para pedir 

que, tal como já referido pela Senhora Deputada Maria Germana Rocha na última reunião da 

Comissão do mês de julho, seja incluído no plano de atividades, mais concretamente no ponto 

7, «Eventos», um ponto respeitante à organização de uma conferência/colóquio relativo à 

associação da 8.ª Comissão à discussão que está a ser feita pelo Conselho Nacional de 

Educação sobre as comemorações dos 30 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo para que 

as conclusões desses trabalhos possam ser apresentadas junto do Parlamento.   

 
Não se tendo registado objeções às duas sugestões apresentadas, o Senhor Presidente 

submeteu o documento à votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

8. Orçamento da Comissão referente à 2.ª Sessão Legislativa 
 

O orçamento da Comissão referente à 2.ª Sessão Legislativa foi aprovado por unanimidade. 

 

9. Petição n.º 141/XIII (1.ª) – Apresentada por Gonçalo Faria da Silva e outros - Solicitam 
mais rigor, transparência e objetividade na ciência que recorre ao uso de modelos 
animais na investigação, maximizando o bem-estar animal e o retorno do investimento 
público 

 

A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PSD 

indicado como Relator o Senhor Deputado Álvaro Baptista (PSD). 

 

10. Petição n.º 148/XIII (1.ª) – Apresentada por Maria de Fátima Brás e outros - Solicitam a 
aplicação do princípio da igualdade aos docentes do 1.º ciclo. 

 

A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PS 

indicado a Senhora Deputada Maria Augusta Santos (PS) como sua Relatora. 

 

11. Petição n.º 159/XIII (1.ª) – Apresentada por Isabel Maria Pereira Antunes Morgado e 
outros, solicitando que as obras de modernização da Escola Sede do Agrupamento de 
Padrão da Légua sejam retomadas 

 

A nota de admissibilidade foi aprovada por unanimidade, tendo o Grupo Parlamentar do PSD 

indicado a Senhora Deputada Emília Santos (PSD) como sua Relatora. 

 

12. Outros assuntos 
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13. Data da próxima reunião  
 

27 de setembro de 2016, às 15.00 horas 

 

 
 
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15 horas e 50 minutos. 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 

 

 

 

 

 

A presente ata foi aprovada na reunião da Comissão de 27 de setembro de 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comissão de Educação e Ciência 

 

 

 

 
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 
 Maria Manuela Tender 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Pedro Alves 
 Pedro Pimpão 
 Porfírio Silva 
 Sandra Pontedeira 
 Susana Amador 
 Álvaro Batista 
 Ana Virgínia Pereira 
 António Eusébio 
 Cristóvão Crespo 
 Ilda Araújo Novo 
 Inês Lamego 
 Margarida Balseiro Lopes 
 Palmira Maciel 
 Pedro Coimbra 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Ana Mesquita 
 Diogo Leão 
 
 
 
 


