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1. Introdução 
 

 

O presente Relatório de Atividades inclui, de uma forma sucinta, o trabalho desenvolvido pela 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura (CECC) no decurso da 2ª Sessão da XII Legislatura, 

na sequência das prioridades que estabeleceu para a Sessão e que se encontram plasmadas 

no respetivo Plano de Atividades que aprovou, conforme estatuído no n.º 3 do artigo 108.º do 

Regimento da Assembleia da República. 

 

As competências atribuídas à Comissão de Educação, Ciência e Cultura dizem respeito ao 

acompanhamento das políticas nas seguintes matérias: Educação, incluindo todos os sistemas 

e graus de ensino; Ciência, onde se incluem, designadamente, as matérias relacionadas com a 

investigação científica, com o desenvolvimento tecnológico e a inovação; Juventude; Desporto 

e Cultura, incluindo, nomeadamente, as matérias de língua, património, artes, indústrias 

criativas e culturais e direitos de autor e direitos conexos.  

 

Ao longo deste documento, serão feitas remissões para a página internet, através das 

respetivas ligações, onde se encontra informação pormenorizada do trabalho desenvolvido. De 

sublinhar que a Comissão procurou publicitar, na respetiva página da CECC na internet, e em 

tempo útil, informação circunstanciada sobre toda a sua atividade (processo legislativo, 

petições, reuniões, audições, audiências, eventos, deslocações), incluindo as iniciativas 

levadas a cabo pelos diversos Grupos de Trabalho, procurando, desta forma, prestar contas da 

sua atividade aos cidadãos e, por outro lado, facultar-lhes o máximo de documentação, na qual 

se incluem, sempre que possível, as gravações em registo áudio e/ou vídeo. 

 

A este respeito, importa realçar o número de acessos registados à página internet, durante a 

presente Sessão Legislativa – cerca de 153.455 – figurando esta Comissão no primeiro 

lugar da lista de páginas de Comissão mais procuradas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Organização interna   
 

A Mesa da Comissão é constituída pelo Presidente, Deputado José Ribeiro e Castro (CDS-PP), 

pela 1.ª Vice-Presidente, Deputada Nilza de Sena (PSD) e pelo 2.º Vice-Presidente, Deputado 

Acácio Pinto (PS). 

 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Apresentacao/Paginas/Competencias.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/default.aspx
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Integram a CECC 23 Deputados efetivos e 23 suplentes, tendo-se registado, no decurso desta 

Sessão, algumas substituições de Deputados, que se assinalam abaixo: 

 

Dia Deputado Inicia Atividade Deputado Termina Atividade 

2012-12-10 LUÍS FAZENDA BE 
 

ANA DRAGO   BE 
 

2013-02-05 
HUGO LOPES 

SOARES 
  PSD 

 

CRISTÓVÃO SIMÃO 

RIBEIRO 
PSD 

 

2013-04-13  

EMÍDIO GUERREIRO   PSD 

ISILDA AGUINCHA   PSD 

MARIA ESTER VARGAS   PSD 
 

2013-04-18 
ISIDRO 

ARAÚJO 
PSD 

 

 

2013-04-19 
ISILDA 

AGUINCHA 
PSD 

 

 

2013-05-07 PEDRO LYNCE   PSD 
 

NUNO ENCARNAÇÃO  PSD 
 

2013-07-19  INÊS TEOTÓNIO PEREIRA   CDS-PP 
 

2013-07-25  MARIA JOÃO ÁVILA PSD 
  

2013-07-29 
RUI JORGE 

CAETANO 

CDS-

PP 
 

 

 

Foram constituídos Grupos de Trabalho (GT) e designados relatores para o acompanhamento 
de matérias específicas, constando essa informação do ponto 13 deste Relatório 

 
 

 

3. Reuniões   
 

Durante o período em análise, a Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura efetuou 121 reuniões, distribuídas conforme 

gráfico abaixo, excluindo-se deste total as realizadas no âmbito 

dos Grupos de Trabalho. Importa aqui esclarecer que no 

cômputo geral das reuniões, foram consideradas as realizadas 

no âmbito do relator da Ciência e as audiências concedidas 

através do sistema do deputado-piloto, em que um Deputado é 

responsável pela sua marcação, sendo a mesma aberta à participação de todos os membros 

da Comissão.  

 

 
 

 

As respetivas atas encontram-se disponíveis na página da Comissão. 

Reuniões 
 

 121 em Comissão 
 

 81 em GT 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/Composicao.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Reunioes/Paginas/Actas.aspx
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4. Iniciativas legislativas 
 

 
Durante a presente Sessão Legislativa, baixaram à Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

77 iniciativas legislativas, de acordo com a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A informação relativa às iniciativas cuja tramitação se encontra concluída pela Comissão 

encontra-se disponível no Arquivo de Iniciativas e nas Iniciativas em Comissão encontra-se a 

informação sobre as iniciativas ainda em apreciação. 

 

Os projetos de Lei e os Projetos de Resolução apreciados na Comissão foram apresentados 

pelos Grupos Parlamentares, de acordo com a seguinte distribuição: 

 

 
 

 
Do total dos Projetos de Resolução, 21 foram discutidos na Comissão, tendo sido elaborada a 
respetiva informação, sendo que, do total, 12 deram origem a Resoluções da Assembleia da 
República, indicando-se abaixo o respetivo número e matéria: 
 

 Projeto de Resolução 775/XII - Territorialização das despesas resultantes de apoios 
estatais à produção cinematográfica e audiovisual. 

 Projeto de Resolução 697/XII - Criação de um regime de suficiência do documento 
eletrónico para a entrega de trabalhos, teses e dissertações, garantindo a gratuitidade 
para os estudantes. 

 Projeto de Resolução 688/XII - Clarificação da missão das diferentes instituições de 
ensino superior e articulação da oferta formativa no ensino superior. 

 Projeto de Resolução 664/XII - Desporto escolar e prática desportiva pelos jovens. 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/IniciativasEmComissao_Arquivo.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/IniciativasEmComissao.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37817
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37817
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37678
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37678
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37678
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37661
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37661
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37618
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 Projeto de Resolução 653/XII - Criação de um regime de habilitação própria para 
docência da psicologia por psicólogos. 

 Projeto de Resolução 636/XII - Adoção de medidas de divulgação e apoio à prática de 
Ano Sabático (Gap Year) em Portugal. 

 Projeto de Resolução 623/XII - Sustentabilidade do projeto "Orquestra Geração". 

 Projeto de Resolução 617/XII - Valorização e reconhecimento da educação não formal. 

 Projeto de Resolução 597/XII - Elaboração de Relatório anual sobre abandono escolar 
e empréstimos bancários no Ensino Superior. 

 Projeto de Resolução 590/XII - Introdução no 3.º ciclo do Ensino Básico das escolas 
nacionais uma formação, de frequência obrigatória, em Suporte Básico de Vida. 

 Projeto de Resolução 539/XII - Valorização e reconhecimento das competências de 
educação não formal adquiridas pelos jovens através do associativismo juvenil e do 
voluntariado. 

 Projeto de Resolução 494/XII - Orientação aos serviços na aplicação do artigo 32º do 
regulamento de bolsas de estudo do ensino superior. 

 

A Comissão procedeu à discussão e votação na especialidade de 2 Propostas de Lei relativas 

às seguintes temáticas: 

 Regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos 
espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com 
segurança (PPL n.º 137/XII). 

 Regime jurídico aplicável ao mergulho recreativo em todo o território nacional, em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de junho, que transpôs a Diretiva 
n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 
2006, relativa aos serviços no mercado interno, com a Lei n.º 9/2009, de 4 de março, 
que transpôs a Diretiva n.º 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de setembro, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e com o 
Decreto-Lei n.º 92/2011, de 27de julho, que cria o Sistema de Regulação de Acesso a 
Profissões (PPL n.º 108/XII). 
 
 

Foi ainda discutida uma Apreciação Parlamentar relativa ao Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de 
agosto, que "procede à primeira alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado 
em anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto", que deu origem à Lei 12/2013 - Primeira 
alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, que 
procede à primeira alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado em anexo à Lei 
n.º 40/2004, de 18 de agosto. 
 
 
 

5. Iniciativas europeias 
 
Nesta Sessão Legislativa, a Comissão seguiu a metodologia aprovada no início da Legislatura, 

para o processo de escrutínio das iniciativas europeias, procedendo à sua apreciação liminar, 

numa primeira fase. Nos casos em que se deliberou efetuar o escrutínio, o relator elaborou o 

respetivo relatório no prazo de 4 semanas.  

 

No decurso da 2ª Sessão Legislativa, a CECC apreciou um total de 22 iniciativas europeias que 

lhe foram distribuídas pela Comissão de Assuntos Europeus (CAE), sendo que 4 transitaram 

da Sessão anterior. A Comissão emitiu parecer, dentro dos prazos estabelecidos, em relação a 

12 iniciativas e deliberou no sentido do não escrutínio relativamente a 10. Os relatórios 

aprovados, bem como a informação relativa à tramitação das iniciativas, encontram-se 

disponíveis na página da Comissão, na internet. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37597
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37597
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37567
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37567
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37546
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37530
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37487
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37487
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37477
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37477
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37315
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37315
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37258
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37258
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37258
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=17410
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/IniciativasEuropeias.aspx
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6.Outros pareceres/relatórios 
 
A Comissão emitiu parecer, por solicitação da CAE, em relação ao relatório sobre a 

participação de Portugal na União Europeia, relativo ao ano 2012, nas áreas respeitantes à 

Comissão. 

 

Foi ainda apreciada a Conta Geral do Estado de 2011, tendo a Comissão emitido um parecer 

sobre a mesma.  

 

 
7.Petições 
 

A Comissão concluiu, ao longo desta 2.ª Sessão, o processo de apreciação de 18 Petições, 

cuja tramitação se encontra disponível em Arquivo de Petições. Para além das 4 que 

transitaram da Legislatura anterior, deram entrada 16 novas petições, sendo que 2 transitarão 

para a próxima Sessão, por terem dado entrada na Assembleia da República durante o mês de 

julho (ver Petições em Comissão). 

 

Independentemente do número de assinaturas, foram sempre ouvidos os peticionários: em 

plenário de Comissão, no caso de petições com mais de 1.000 assinaturas e, no caso de 

petições com um número inferior de assinaturas, por um relator, em reunião aberta à 

participação dos membros da Comissão. 

 
Relativamente às áreas ou temáticas das Petições apresentadas, distribuem-se da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
8. Audições 
 
No Cômputo geral, a Comissão efetuou 64 audições, sendo que 21 decorreram com a 

presença de membros do Governo e as restantes com diversas entidades do setor.  

 

Nas audições com o Governo, importa distinguir as efetuadas no âmbito do Regimento da 

Assembleia da República (12), que prevê 4 audições com cada um dos membros do Governo, 

por Sessão Legislativa, e as que resultaram da aprovação de requerimentos dos Grupos 

Parlamentares (9). 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=94990&ACT_TP=PUE
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=94990&ACT_TP=PUE
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=93150&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/PeticoesEmComissao_Arquivo.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/PeticoesEmComissao.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/Audicoes.aspx
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Não se encontram aqui contabilizadas as audições realizadas no âmbito dos Grupos de 

Trabalho (GT), sendo que as mesmas constarão no ponto que lhes está destinado neste 

Relatório (Ponto 13). 

 

 

9. Audiências  
 
Foram concedidas audiências a todas as entidades que o solicitaram, num total de 60. Estas 

audiências decorreram em plenário da Comissão, quando a natureza da mesma 

expressamente o justificou, ou por delegação da Comissão por um deputado responsável pela 

sua marcação e aberta à participação de todos os membros da Comissão. Este procedimento 

permitiu responder, de uma forma mais célere, aos inúmeros pedidos recebidos na Comissão.  

 

Foram elaborados relatórios-síntese de todas as audiências realizadas e procedeu-se, sempre 

que possível, à respetiva gravação áudio, que se encontra disponível no processo de cada uma 

das audiências. 

 

 
10. Eventos     
 
Dos vários eventos promovidos pela Comissão, importa aqui destacar a realização de duas 

edições do Café de Ciência: a primeira, em outubro de 2012, dedicada à Investigação 

fundamental e aplicada: Contributos do Bosão de Higgs e a segunda, realizada em abril de 

2013, subordinada ao tema Ciências do Espaço, oportunidades na Terra.  

 

A Comissão realizou um colóquio sobre as Reservas da Biosfera da UNESCO: Laboratórios de 

Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa realizada em cooperação com a UNESCO, onde 

foram apresentadas as sete Reservas da Biosfera e realçadas as atividades desenvolvidas 

nestes territórios. Neste âmbito, foi ainda efetuada uma visita de trabalho ao Geoparque 

Naturtejo e foi apresentada, na Assembleia da República, na semana de 1 a 5 de julho, uma 

Mostra sobre as atividades das Reservas da Biosfera Portuguesas pertencentes à Rede 

Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO. 

  

De realçar ainda a Exposição comemorativa do Dia Internacional dos Museus, em colaboração 

com a APOM e os Museus do Ano 2012, realizada em maio de 2013, nos Passos Perdidos da 

Assembleia da República. 

 

Para além desta exposição, a Comissão associou-se ainda à exposição “Villa Romana do 

Rabaçal - Penela, Portugal, 1984 - 2010: Generosidade da Terra e Solidariedade dos Homens, 

inaugurada em 24 de julho que estará patente até 22 de setembro nos Passos Perdidos da 

Assembleia da República. 

 

Destaque também para o Concerto da Orquestra Geração, que decorreu em março de 2013, 
no Salão Nobre, e que sucedeu a uma reunião com os responsáveis do projeto, que 
apresentaram as preocupações em relação ao futuro da Orquestra Geração. Posteriormente, 
em julho de 2013, a Comissão realizou uma nova reunião, na Reitoria da Universidade de 
Lisboa, para fazer a avaliação do ano 2012/13 e perspetivar o futuro, reunião esta que contou 
com a presença de embaixadores e de parceiros do projeto, tendo em vista a cooperação 
internacional. A esta reunião, seguiu-se o concerto de encerramento do ano letivo, na Aula 
Magna. 
 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/Audiencias.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/DeslocacoeseEventos.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=93800
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=93800
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95053
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95651
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95651
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95414
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95414
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95813
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95813
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=94911
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Pela primeira vez, a Comissão organizou uma cerimónia para a entrega dos " Prémios 

Reportagem" Parlamento dos Jovens aos jovens vencedores da edição 2011/2012, quer do 

ensino básico, quer do secundário. 

 

 

11.Deslocações/ Representações 
 

A Comissão organizou um conjunto de visitas de trabalho a 

várias instituições e fez-se ainda representar, quer pelo seu 

presidente quer por um ou vários Deputados, em diversas 

iniciativas, na sequência de convites endereçados à 

Comissão. 

 

De realçar a realização, no dia 27 de março, de uma visita à Divisão de Arqueologia Náutica e 
Subaquática, que tem a responsabilidade de promover a salvaguarda, estudos e valorização de 
todos os bens arqueológicos náuticos e subaquáticos, bem como fiscalizar e acompanhar 
tecnicamente a realização de trabalhos arqueológicos relativos ao património náutico e 
subaquático.  
 
Por convite do Secretário de Estado da Cultura, a Comissão organizou, em 14 de maio de 
2013, visitas ao Museu Nacional de Etnologia, às obras do Museu dos Coches e ao Museu 
Nacional da Ajuda, onde os Deputados tiveram oportunidade de efetuar uma visita à exposição 
da artista Joana Vasconcelos. 
 
De destacar ainda as visitas de trabalho que a Comissão efetuou às produtoras Plural, do 
Grupo Media Capital, SP-Televisão e Valentim de Carvalho, na sequência de convites que 
recebeu. 
 

 
 

12. Requerimentos dos Grupos Parlamentares 
 

No decurso desta Sessão Legislativa, foram apresentados pelos diversos Grupos 

Parlamentares e submetidos à apreciação e deliberação da Comissão 40 requerimentos 

(conforme distribuição que consta do gráfico), sendo que foram aprovados 12 e rejeitados 25. 

No cômputo geral estão ainda incluídos 2 requerimentos potestativos e 1 requerimento que foi 

retirado. 

 

 
 

 

 Deslocações:    19 
 

 Representações: 31 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=94023
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=94023
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/DeslocacoeseEventos.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94881
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94881
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95221
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95341
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95477
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95683
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13. Grupos de Trabalho/Relatores 
 
Tendo em vista o acompanhamento das diversas matérias que dizem respeito à 8ª Comissão, 

foi deliberado, no início da Sessão, dar continuidade aos mandatos dos seguintes Grupos de 

Trabalho: 

 

 Desporto - Coordenador: Deputado Paulo Cavaleiro (PSD) 

 Guimarães 2012- Capital Europeia da Cultura e Braga 2012 – Capital Europeia da 

Juventude - Coordenadora: Deputada Gabriela Canavilhas (PS) 

 Educação Especial - Coordenadora: Deputada Margarida Almeida (PSD) 

 Currículos dos Ensinos Básico e Secundário - Coordenadora: Deputada Maria José 

Castelo Branco (PSD) 

 Parlamento dos Jovens - Coordenadora: Deputada Isilda Aguincha (PSD) 

 

 

Foram ainda designados Relatores para o acompanhamento das seguintes matérias: 

 

 Ciência - Deputada Ana Jorge, que foi substituída pela Deputada Elza Pais (PS) 

 Avaliação Tecnológica Parlamentar - Deputado Rui Jorge Santos (PS) 

 

Em 08 de janeiro de 2013, na sequência da aprovação de um requerimento apresentado pelo 

PCP, foi constituído o Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Aplicação do Acordo 

Ortográfico 

 

A atividade destes Grupos de Trabalho e dos Relatores consta dos respetivos Relatórios de 

Atividades apresentados à Comissão. Importa, no entanto, destacar algumas iniciativas destes 

GT: 

 

 
Grupo de Trabalho do Desporto 
 

COMPOSIÇÃO 

Nome Grupo Parlamentar Cargo 

Paulo Cavaleiro  PSD Coordenador  

Pedro Pimpão  PSD 
 

Laurentino Dias  PS 
 

Artur Rêgo  CDS-PP 
 

Miguel Tiago  PCP 
 

 
 
O Grupo de Trabalho do Desporto orientou a sua ação, nesta 2ª 

Sessão Legislativa, para a avaliação da participação e 

preparação portuguesa nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Londres 2012, assim como para o processo legislativo relativo 

à Proposta de Lei n.º 137/XII/2 – Procede à segunda alteração 

à Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o regime 

GT Desporto 

Reuniões:  15 

Audições:  10 

Audiências:  01 

Deslocações:  05 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/GruposdeTrabalho.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2641
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4052
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=262
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4018
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2184
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37611
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jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

desportivos e à Proposta de Lei n.º 108/XII - Regime jurídico aplicável ao mergulho recreativo. 

 

Ao longo da Sessão, foram realizadas várias audições (10) com diversas entidades ligadas ao 

desporto e a maioria dos elementos do GT Desporto participou nas audições realizadas no 

âmbito do Grupo de Trabalho - Regime Fiscal das Sociedades Desportivas (PPL-119-GOV) e 

ainda nas audições e audiências realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho - Tribunal Arbitral 

do Desporto (PPL-84-GOV e PJL-236-PS). 

 

Para além disso, o GT efetuou, durante o mês de julho, visitas de trabalho ao Museu Nacional 

do Desporto e ao Ponto Nacional de Informações de Futebol (PNIF). 

 

O Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho encontra-se disponível na página internet do 

respetivo GT. 

 

 

Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens 
 

 

Composição 

Nome Grupo Parlamentar Cargo 

Isilda Aguincha  PSD Coordenadora 

Emília Santos  PSD 
 

Carlos Enes  PS 
 

Michael Seufert  CDS-PP 
 

Rita Rato  PCP 
 

Luís Fazenda BE 
 

Heloísa Apolónia  PEV 
 

 

 

O Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens coordenou a participação dos Deputados nos 

debates a convite das escolas, que se realizaram durante os meses de novembro de 2012 a 

fevereiro de 2013, totalizando 336.  

 

Coordenou ainda a participação dos Deputados noutras fases do programa, nomeadamente 

nas 40 sessões distritais (fevereiro e março), realizadas nos diversos círculos eleitorais, bem 

como nas sessões nacionais (maio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37336
http://www.parlamento.pt/Sites/COM/XIILEG/8CECC/GTD/Paginas/Audicoes.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95732
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTD/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4322
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4394
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4375
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4157
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4104
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=834
http://www.parlamento.pt/Sites/COM/XIILEG/8CECC/GTPJ/Paginas/default.aspx
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O Grupo de Trabalho refletiu ainda sobre o funcionamento e a organização do programa, tendo 

apresentado propostas para a próxima edição, não apenas no que se refere aos temas a 

abordar, mas também à alteração dos regimentos. 

 

A este propósito, importa realçar que o Grupo de Trabalho apreciou a proposta de integração 

do programa “Plenário Jovem”, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no 

programa Parlamento dos Jovens, tendo desencadeado as diligências necessárias à 

concretização dessa integração, tendo ainda realizado diligências visando a adoção do mesmo 

modelo na Região Autónoma da Madeira.  

 

O Grupo de Trabalho apresentou ainda à Comissão uma proposta de protocolo de cooperação 

com todos os parceiros, no sentido de estabelecer os direitos e as obrigações das diversas 

entidades e obviar a situações dúbias ou imprevistas. 

O Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho encontra-se disponível na página internet do 

respetivo GT. 

 

 

Grupo de Trabalho dos Currículos dos Ensinos Básico e Secundário 
 

 

Composição 

Nome Grupo Parlamentar Cargo 

Maria José Castelo Branco  PSD Coordenadora 

Maria Ester Vargas  PSD 
 

Acácio Pinto  PS 
 

Inês Teotónio Pereira  CDS-PP 
 

Rita Rato  PCP 
 

Luís Fazenda BE 
 

 

 

Para além da Conferência Parlamentar “Reflexão sobre os 

Currículos de ensino profissional na escola pública”, realizada a 

3 de abril de 2013, com o intuito de propiciar a todos os 

participantes a apreensão das diferentes perspetivas de quem 

investiga; dirige, no terreno, projetos de iniciativa pública e/ou 

privada; do empresariado, etc., o GT realizou uma visita a duas 

escolas públicas, a Escola Secundária de Forte da Casa (que 

regista na sua comunidade educativa com um elevado e 

variado número de nacionalidades e etnias, e uma larga experiência nas vias 

profissionalizantes) e a Escola Secundária de Sta. Maria (escola que agora integra a rede da 

Parque Escolar e com experiências consolidadas nas vias profissionalizantes de ensino). 

 

O Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho encontra-se disponível na página internet do 

respetivo GT. 

GT|CEBS 

Reuniões:  10 

Conferência: 01 

Audiências:  03 

Deslocações:  02 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTPJ/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4390
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4361
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4208
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4428
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4104
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=94821
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=94821
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95288
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95291
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTCEBS/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
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Grupo de Trabalho da Educação Especial 
 

 

Composição 

Nome Grupo Parlamentar Cargo 

Margarida Almeida  PSD Coordenadora 

Maria Manuela Tender  PSD 
 

Jacinto Serrão  PS 
 

Inês Teotónio Pereira  CDS-PP 
 

Rita Rato  PCP 
 

Luís Fazenda BE 
 

 

 

O Grupo de Trabalho promoveu uma conferência sobre 

formação inicial e contínua especializada na área da 

Educação Especial, em março de 2013, que contou com a 

presença das oradoras Prof. Doutora Célia Sousa, 

Coordenadora Técnica do Centro de Recursos para a Inclusão 

Digital – Instituto Politécnico de Leiria, que abordou a 

temática: «Como formar para a escola do Século XXI?», e o 

Prof. Doutor David Rodrigues, Presidente da Pró-Inclusão – 

Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, que 

abordou a temática: «Os desafios da equidade e da inclusão na formação de professores». 

 
O GT efetuou ainda visitas de trabalho à CERCICA - Cooperativa para a Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais e ao Centro de Recursos para a Inclusão 

Digital, no Instituto Politécnico de Leiria. 

 

Para além destas iniciativas, o GT organizou uma apresentação musical, na Assembleia da 

República, da Academia de Música de Alcobaça "O GIGANTE RABUGENTO E OUTRO 

SONS" e o lançamento da Campanha de recolha de brinquedos "MIL BRINQUEDOS MIL 

SORRISOS" 

 

O Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho pode ser consultado na página internet do 

respetivo GT. 

 

 

Grupo de Trabalho Guimarães 2012–Capital Europeia da Cultura” e “Braga–
Capital Europeia da Juventude 2012 
 

Composição 

Nome Grupo Parlamentar Cargo 

Maria Gabriela Canavilhas  PS Coordenadora 

Emídio Guerreiro  PSD 
 

GT|EE 

Reuniões:  12 

Conferência: 01 

Audiências:  04 

Deslocações:  06 

http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4146
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4365
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2201
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4428
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4104
http://goo.gl/W54v4
http://goo.gl/W54v4
http://goo.gl/W54v4
http://goo.gl/CIvAZ
http://goo.gl/thdRS
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94972
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94972
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95470
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=95470
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95700
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95700
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95700
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95693
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=95693
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTEE/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1851
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2114
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Pedro Delgado Alves  PS 
 

Altino Bessa  CDS-PP 
 

Miguel Tiago  PCP 
 

Catarina Martins  BE 
 

 
 

O Grupo de Trabalho efetuou, em 28 de janeiro de 2013, 

uma visita de trabalho a Guimarães, onde reuniu com o 

Conselho de Administração da Fundação Cidade de 

Guimarães, para recolha de informação sobre a 

concretização e operacionalização das iniciativas que 

decorreram no âmbito do evento Guimarães 2012 – Capital 

Europeia da Cultura.  

 

Em 11 de fevereiro de 2013, reuniu, em Braga, com o 

Conselho de Administração da Fundação Bracara Augusta, 

sobre a concretização e operacionalização das iniciativas que decorreram no âmbito do evento 

Braga 2012 – Capital Europeia da Juventude. 

 

Para além das visitas, o GT ouviu em audiência um conjunto de agentes culturais e artistas 

sobre a relação contratual com a Fundação Cidade de Guimarães e bem assim o presidente do 

Conselho de Administração, Professor Doutor João Serra e o Programador Dr. Carlos Martins, 

por requerimento do PS. 

 

O Relatório de Atividades do GT encontra-se disponível na página da Comissão, na internet. 

 

 

 

Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Aplicação do Acordo 
Ortográfico 
 

O Grupo de Trabalho iniciou o seu trabalho, elaborando uma lista 

de entidades, cuja audição considerou útil para discutir os 

contornos e a aplicação prática do Acordo Ortográfico, resultando 

na realização de 12 sessões, com a participação de diversas 

entidades. 

 

Para além destas audições, o GT concedeu audiências a todas as 

individualidades que o solicitaram e pediu contributos escritos a um conjunto de entidades 

consideradas relevantes.  

 

Paralelamente, foi aberto um fórum na página da Assembleia da República, aberto à 

participação dos cidadãos e que teve a participação de 57 cidadãos, que lançaram na 

plataforma 144 contributos, os quais receberam 327 respostas do mesmo universo de 

cidadãos. 

  

O Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho pode ser consultado na página internet do 

respetivo GT. 

 

GT|Guimarães e 

Braga 

Reuniões:  03 

Audições: 01 

Audiências:  01 

Deslocações:  02 

GT|AO 

Reuniões:  23 

Audições: 12 

Audiências:  06 

http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4453
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1048
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2184
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4161
http://www.parlamento.pt/Sites/COM/XIILEG/8CECC/GTGB2012/Paginas/default.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94430
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94533
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94533
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=93842
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTGB2012/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/ForunsIndex.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTAAAO/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
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Relatora para a Ciência  
 

A Relatora para a Ciência - Deputada Elza Pais (PS) - 

realizou um conjunto de atividades, de entre as quais se 

destacam a audição parlamentar sobre o funcionamento e 

financiamento dos Laboratórios do Estado e aplicação das 

recomendações internacionais, no dia 27 de fevereiro, e a 

audição parlamentar sobre Laboratórios Associados, no dia 

22 de março de 2013. 

 

Para além destas iniciativas, foram efetuadas visitas de trabalho a várias instituições da área 

da Ciência, onde se incluem o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (Braga), o 

Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e o Instituto Pedro Nunes (Coimbra). 

 

Foram ainda realizadas diversas audições e concedidas audiências a várias entidades, cuja 

informação detalhada se encontra no respetivo Relatório de Atividades, que pode ser 

consultado na página da Comissão. 

 

 

Avaliação Tecnológica Parlamentar  
 

O Relator para a Avaliação Tecnológica Parlamentar - Deputado Rui Jorge Santos (PS) - 

apresentou um relatório, que dá conta da decisão da Comissão, de 6 de fevereiro de 2013, 

após consulta do Conselho de Administração da Assembleia da República, de manter o 

Relator, a quem competirá assegurar a ligação da Assembleia da República com as redes 

internacionais de Avaliação Tecnológica Parlamentar e orientar e conduzir qualquer processo 

de consulta a entidades externas nacionais. 

 

 

Palácio de S. Bento, 17 de setembro de 2013 

 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
(José Ribeiro e Castro) 

Relatora - Ciência 

Audições: 12 

Audiências:  04 

Deslocações:  06 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94642
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94642
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94642
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=94826
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/RTCC/Paginas/DeslocacoeseEventos.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/RTCC/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx

