ATA NÚMERO 159/XIII (4.ª) SL
13 de março de 2019 – 14h30

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

2. Aprovação das atas de 12 de fevereiro e 6 de março

3. Comunicações do Presidente
3.1. Pedido de audiência da Associação Nacional dos Professores de Informática sobre o
estado das tecnologias nas escolas

3.2. Pedido de audiência da Associação Bandeira Azul da Europa sobre educação ambiental e
a Resolução da AR n.º 158/2018, Recomenda ao Governo a promoção da educação
ambiental nos ensinos básico e secundário

3.3. Pedido de audiência da Associação de Municípios da Região de Setúbal, para expor a
sua posição sobre o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, Concretiza o quadro de
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades
intermunicipais no domínio da educação

3.4. Audição da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e
Sociais, por requerimento do PCP

3.5. Resposta do CNE ao pedido de estudo da AR – Deliberação n.º 4-PL/2018 – sobre um regime
de seleção e de recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário

3.6. A 12.ª Comissão vai realizar a Conferência sobre «Informação e desinformação na era
digital» | 15 de abril de 2019 – 2.ª feira – todo o dia | Sala do Senado

3.7. Baixa da Proposta de Lei n.º 187/XIII/4.ª (GOV) – “Aprova medidas de contingência a
aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo”
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3.8. Visitas conjuntas com Deputados da Comissão de Ciência do Parlamento Espanhol a
instituições de ciência em Braga e Barcelona

4. Apreciação e votação de admissibilidade de petição


Petição n.º 582/XIII/4.ª, de João Filipe do Carmo Vieira - Solicita a adoção de medidas
contra a discriminação de pessoa de bem idónea, com elevada habilitação académica e
currículo considerável

5. Fixação de redação final
5.1. Projeto de Resolução n.º 1968/XIII (BE) - Contempla uma data limite para a transferência
do primeiro montante referente a bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior
5.2. Projeto de Resolução n.º 1969/XIII (BE) - Plano de emergência para o alojamento estudantil
5.3. Projeto de Resolução n.º 1970-XIII (BE) - Pela criação de uma tabela nacional de taxas e
emolumentos no Ensino Superior Público

6. Outros Assuntos

7. Data da próxima reunião


20 de março (4.ª feira) – 10h00 – Audição da ABIC, por requerimento do PCP



26 de março (3.ª feira)
- 15h00 – Audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, por requerimento do PCP
- 16h00 – Audição da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais, por requerimento do PCP
---

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
A proposta de Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes do PSD,
PS, BE, CDS-PP e PCP.
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2. Aprovação das atas n.ºs 154 e 157, de 12 de fevereiro e 6 de março
As atas das reuniões de 12 de fevereiro e 6 de março foram aprovadas por unanimidade pelos
Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

3. Comunicações do Presidente
3.1. Pedido de audiência da Associação Nacional dos Professores de Informática sobre o
estado das tecnologias nas escolas
A Comissão consensualizou realizar a audiência numa próxima reunião da mesma.

3.2. Pedido de audiência da Associação Bandeira Azul da Europa sobre educação ambiental e
a Resolução da AR n.º 158/2018, Recomenda ao Governo a promoção da educação
ambiental nos ensinos básico e secundário
A Comissão consensualizou realizar a audiência numa próxima reunião da mesma.

3.3. Pedido de audiência da Associação de Municípios da Região de Setúbal, para expor a
sua posição sobre o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, Concretiza o quadro de
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades
intermunicipais no domínio da educação
A Deputada Ana Mesquita (PCP) equacionou a hipótese de a audiência se realizar na reunião da
Comissão. Analisada a matéria, foi consensualizado que a audiência seja realizada pelo Grupo
de Trabalho de Acompanhamento das Transferência de Competências na Educação.

3.4. Audição da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e
Sociais, por requerimento do PCP
Foi consensualizado realizar a audição no dia 26/3, às 15h.

3.5. Resposta do CNE ao pedido de estudo da AR – Deliberação n.º 4-PL/2018 – sobre um regime
de seleção e de recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico
e secundário
Na sequência do ofício do Conselho Nacional de Educação a perguntar se pode entregar o estudo
durante julho de 2019, a Comissão consensualizou que quer apreciar a matéria ainda nesta
legislatura, pelo que deve ser solicitada a disponibilização do estudo até junho do ano em curso.
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3.6. A 12.ª Comissão vai realizar a Conferência sobre «Informação e desinformação na era
digital» | 15 de abril de 2019 – 2.ª feira – todo o dia | Sala do Senado
O Presidente da Comissão reiterou o pedido de contributos para a Conferência em causa, tendo
os Deputados Luís Monteiro (BE) e Ana Mesquita (PCP) informado que a 12.ª Comissão fechou
entretanto o programa. O Presidente pediu que no caso de haver algum contributo, o mesmo
fosse remetido rapidamente à 12.ª Comissão.

3.7. Baixa da Proposta de Lei n.º 187/XIII/4.ª (GOV) – “Aprova medidas de contingência a
aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo”
O Presidente deu conta do pedido da Comissão de Assuntos Europeus para se enviar pronúncia
sobre a referida Proposta de Lei até 20 de março e de que a iniciativa era distribuída ao PSD para
esse efeito.

3.8. Visitas conjuntas com Deputados da Comissão de Ciência do Parlamento Espanhol a
instituições de ciência em Braga e Barcelona
Foi prestada informação de que o Presidente da Comissão Espanhola agradeceu a proposta e
manifestou interesse na realização de visitas conjuntas, mas informou que o Parlamento foi
dissolvido e foram marcadas eleições para 28 de abril, devendo ser estabelecidos contactos com
o novo Presidente da Comissão, após as eleições.

4. Apreciação e votação de admissibilidade de petição


Petição n.º 582/XIII/4.ª, de João Filipe do Carmo Vieira - Solicita a adoção de medidas
contra a discriminação de pessoa de bem idónea, com elevada habilitação académica e
currículo considerável

Analisada a nota de admissibilidade da petição, que propunha a admissão desta petição com um
subscritor, e cujo pedido já foi objeto de aperfeiçoamento por solicitação da Comissão, a
Deputada Ana Mesquita (PCP) manifestou dúvidas quanto à possibilidade de a Assembleia da
República poder atuar sobre a situação objeto da petição. Referiu a Deputada que a Assembleia
da República pode estar a ser convocada para tomar uma posição e se imiscuir em assuntos que
são do foro da justiça, pronunciando-se a favor da não admissibilidade desta petição.
O Deputado Pedro Pimpão (PSD) pronunciou-se no mesmo sentido, considerando que o objeto
da petição foge ao âmbito de atuação da Assembleia da República.
Pela parte do PS interveio a Deputada Maria Augusta Santos, que acompanhou as observações
do PCP e do PSD, manifestando que votarão contra, identificando dissonâncias no objeto e
fundamento da petição, concluindo que não estão reunidas as condições para admitir a petição
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A Deputada Ana Rita Bessa (CDS) considerou igualmente que as matérias que constam dos vários
pedidos da petição não se encontram no âmbito de intervenção do Parlamento. Admitiu a
hipótese de, na eventualidade de não se pretender rejeitar liminarmente a petição, no espírito
de não desfavorecer o uso deste instrumento ao dispor dos cidadãos, poder-se-ia apenas admitir
a petição com vista à diligência de consultar o Ministério da Educação. No entanto, declarou-se
favorável à não admissão da petição, pelo facto de a Assembleia da República não ter
capacidade nem poderes para intervir nesta petição.
Assim, com o fundamento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei do Exercício do
Direito de Petição, que determina o indeferimento liminar sempre que seja manifesto que “a
pretensão deduzida é ilegal”, a petição foi indeferida liminarmente pelos Deputados presentes
do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

5. Fixação de redação final
5.1. Projeto de Resolução n.º 1968/XIII (BE) - Contempla uma data limite para a transferência
do primeiro montante referente a bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior
5.2. Projeto de Resolução n.º 1969/XIII (BE) - Plano de emergência para o alojamento estudantil
5.3. Projeto de Resolução n.º 1970-XIII (BE) - Pela criação de uma tabela nacional de taxas e
emolumentos no Ensino Superior Público

O Deputado Luís Monteiro (BE) manifestou concordância com a redação final, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade pelos Deputados presentes do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP.

6. Outros Assuntos
Não se registaram outros assuntos.

7. Data da próxima reunião


20 de março (4.ª feira) – 10h00 – Audição da ABIC, por requerimento do PCP



26 de março (3.ª feira)
- 15h00 – Audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, por requerimento do PCP
- 16h00 – Audição da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais, por requerimento do PCP
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A reunião foi encerrada às 15:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 13 de março de 2019
O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Alexandre Quintanilha)
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Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:
Alexandre Quintanilha
Álvaro Batista
Ana Mesquita
Ana Rita Bessa
Ilda Araújo Novo
Joana Mortágua
Laura Monteiro Magalhães
Luís Monteiro
Maria Augusta Santos
Maria Germana Rocha
Maria Manuel Leitão Marques
Maria Manuela Tender
Nilza de Sena
Pedro Pimpão
Sónia Fertuzinhos
Susana Amador
Ana Passos
Ângela Moreira
Duarte Marques
Liliana Silva

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Ana Sofia Bettencourt
André Pinotes Batista
Ivan Gonçalves
Margarida Mano
Pedro Alves
Sandra Pontedeira

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Porfírio Silva
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