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1. Introdução

Foram atribuídas à Comissão de Educação, Ciência e Cultura (CECC), no início da XII
Legislatura, competências que 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.
Considerando estas competências, é elaborado o presente Relatório de Atividades, que
procura apresentar, de uma forma sistematizada, o trabalho levado a cabo pela Comissão de
Educação, Ciência e Cultura no decurso da 3.ª Sessão da XII Legislatura, na sequência das
prioridades fixadas no Plano de Atividades que aprovou, conforme estatuído no n.º 3 do artigo
108.º do Regimento da Assembleia da República.
A Comissão procurou publicitar, na respetiva página internet, e em tempo útil, informação
circunstanciada sobre toda a sua atividade (processo legislativo, petições, reuniões, audições,
audiências, eventos, deslocações), procurando, desta forma, prestar contas da sua atividade
aos cidadãos e, por outro lado, facultar o máximo de documentação, na qual se incluem,
sempre que possível, as gravações em registo áudio e/ou vídeo. Ao longo deste documento
serão feitas remissões para a página internet, através das respetivas ligações, onde se
encontra informação pormenorizada do trabalho desenvolvido.
A este respeito, importa sublinhar o número de acessos registados à página internet da
Comissão, de setembro de 2013 a junho de 2014 – cerca de 172.731 -, o que representa um
acréscimo de 13% em relação à Sessão Legislativa anterior.
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2. Organização interna
Integram a CECC 23 Deputados efetivos e 23 suplentes, sendo a Mesa da Comissão
constituída pelo Presidente, Deputado Abel Baptista (CDS-PP), pela 1.ª Vice-Presidente,
Deputada Nilza de Sena (PSD) e pelo 2.º Vice-Presidente, Deputado Acácio Pinto (PS).
Registaram-se, no decurso desta Sessão, algumas substituições de Deputados, que se
assinalam abaixo:
Dia

Deputado Inicia Atividade

2013-10-04

PAULA BAPTISTA

2013-10-07

RITA RATO

2013-10-18

ABEL BAPTISTA

PCP
PCP
CDS-PP

Deputado Termina Atividade

Suplente

RITA RATO

Efetivo

MIGUEL TIAGO

Efetivo

PCP
PCP

JOSÉ RIBEIRO E
CASTRO
CDS-PP

Suplente
Efetivo
Efetivo

2013-10-24

ANA SOFIA
BETTENCOURT

PSD

Efetivo

2013-10-26

RUI JORGE
SANTOS

PS

Efetivo

2013-11-01

2013-11-04

MARIA DA
CONCEIÇÃO
CALDEIRA

PSD

Efetivo

MARIA ESTER
VARGAS

PSD

Suplente

AGOSTINHO SANTA PS

Suplente

ELZA PAIS

PS

Suplente

ELZA PAIS

PS

Efetivo

MIGUEL COELHO PS

Suplente

SANDRA
PONTEDEIRA

PS

Suplente

CDS-PP

Suplente

ISABEL GALRIÇA
CDS-PP
NETO

Suplente

Suplente

CARLOS
ZORRINHO

2013-11-05

JOÃO PINHO DE
ALMEIDA

2013-11-15

ANTÓNIO
CARDOSO

PS

RUI JORGE
CAETANO

2013-11-19
2013-11-21

INÊS TEOTÓNIO
PEREIRA

CDS-PP

TERESA CAEIRO CDS-PP

Suplente

JOÃO PINHO DE
CDS-PP
ALMEIDA

Suplente

ANA OLIVEIRA
ANA SOFIA
BETTENCOURT

PSD

PSD

PAULA BAPTISTA PCP
DIANA FERREIRA

PCP

Suplente

Suplente

2014-09-01
2014-09-09

CDS-PP

Suplente

2014-05-26
2014-06-03

Suplente

Suplente

2013-12-30
2014-01-27

PS

Suplente

Suplente
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Foram mantidos alguns dos Grupos de Trabalho (GT) e relatores da anterior Sessão
Legislativa e foram constituídos outros, para o acompanhamento de matérias específicas, cuja
informação pormenorizada da sua atividade pode ser consultada no ponto 13 deste Relatório

3. Reuniões
A Comissão realizou, durante o período em análise, 110
reuniões,
distribuídas
conforme
gráfico
abaixo,
encontrando-se as respetivas atas disponíveis na página
da Comissão.

Reuniões
 Em Comissão

- 110

 Em GT

- 55

Chama-se a atenção para o facto de terem sido
consideradas, no cômputo geral, as realizadas no âmbito
dos relatores temáticos e as audiências concedidas através do sistema do deputado-piloto, em
que um Deputado é responsável pela sua marcação, numa reunião aberta à participação de
todos os membros da Comissão.
Excetuam-se, contudo, deste total, as reuniões efetuadas no âmbito dos Grupos de Trabalho,
cuja informação se disponibiliza adiante.

4. Iniciativas legislativas
Durante a presente Sessão, baixaram à Comissão de Educação, Ciência e Cultura 64
iniciativas legislativas, de acordo com a seguinte distribuição:
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Cada uma das iniciativas dispõe, no respetivo processo, de toda a informação relativa à sua
tramitação.
Apresenta-se, abaixo, a distribuição por Grupo Parlamentar, dos projetos de Lei e dos
Projetos de Resolução apreciados na Comissão:

Do total dos Projetos de Resolução, sete deram origem a Resoluções da Assembleia da
República, relativamente às seguintes matérias:








Instituição do Dia Internacional da Língua Portuguesa;
Combate a todas as formas de violência escolar;
Adoção de medidas sobre a praxe académica;
Proteção e valorização da Praia Jurássica de São Bento, em Porto de Mós;
Criação urgente de um Grupo de Trabalho sobre a Aplicação do Acordo Ortográfico;
Proteção dos documentos sonoros que sejam parte do Património Cultural Português;
Promoção do multilinguismo mediante a integração do inglês no currículo obrigatório do
1º ciclo do ensino básico e crie condições para a aprendizagem de uma segunda língua
estrangeira no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular.

A Comissão procedeu também à discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º
192/XII, que deu origem à Lei n.º 28/2014, que Procede à primeira alteração à Lei n.º 55/2012,
de 6 de setembro, que estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento,
desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e
audiovisuais e ao Decreto-Lei n.º 9/2013, de 24 de janeiro, que regula a liquidação, a cobrança,
o pagamento e a fiscalização das taxas previstas na Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro.
Na apreciação na especialidade foi disponibilizada uma aplicação informática, para recolha e
imediata disponibilização online de contributos das entidades do setor, tendo sido recebidos 12
respostas.
Foi ainda discutido o pedido de Apreciação Parlamentar, apresentado pelo PCP, relativo ao
Decreto-Lei n.º 146/2013 de 22 de outubro, que "Procede à 12.ª alteração do Estatuto da
Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, e à primeira alteração ao Decreto-Lei
n.º 132/2012, de 27 de junho", tendo, nessa sequência, sido aprovada a Lei 7/2014 - Primeira
alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 146/2013, de 22 de outubro, que
6
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procede à 12.ª alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores
dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, e à
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho.

5. Iniciativas europeias
A Comissão adotou, nesta Sessão, 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 parecer no prazo de 4 semanas.
No decurso da Sessão, a CECC apreciou um conjunto de 28 iniciativas europeias que lhe
foram distribuídas pela Comissão de Assuntos Europeus (CAE), sendo que três transitaram da
Sessão anterior, tendo emitido parecer, dentro dos prazos estabelecidos, em relação a 15
iniciativas no âmbito de matérias diversas, de entre as quais se destacam:







Programa de investigação e desenvolvimento de apoio às pequenas e médias empresas;
Programa Europeu de Metrologia para a Inovação e Investigação:
Ensino Superior Europeu no Mundo;
Programa Europeu de Monitorização da Terra (GMES);
Quadro de Qualidade para os Estágios;
Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação
Profissionais;
 Estado atual da estratégia Europa 2020;
 O Filme Europeu na Era Digital.
Os pareceres aprovados, bem como a informação relativa à tramitação destas iniciativas,
encontram-se disponíveis na página da Comissão, na internet.
A Comissão apreciou ainda o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014. Não
contendo o mesmo qualquer referência a iniciativas sobre “Educação”, “Juventude”, “Desporto”,
“Ciência e Tecnologia” e "Cultura", a Comissão considerou poder vir a escrutinar iniciativas não
incluídas no Programa, mas que considere importante acompanhar.

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 2013, nas áreas respeitantes à
Comissão.
Foi ainda apreciada a Conta Geral do Estado de 2012, tendo a Comissão emitido um parecer
sobre a mesma.
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7. Petições
A Comissão concluiu, no decurso da 3.ª
Sessão, o processo de apreciação de 20
Petições
Petições, duas das quais transitaram da
 Transitadas da 2.ª SL - 02
Sessão
Legislativa
anterior,
e
cuja
 Entradas na 3.ª SL
- 27
tramitação se encontra disponível em
Arquivo de Petições. Para além destas,
 Concluídas
- 20
 Em apreciação
- 09
encontram-se ainda em processo de
apreciação na Comissão nove petições, cuja
conclusão transitará para a próxima Sessão,
por terem dado entrada na Assembleia da República durante os meses de julho e setembro.
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, por um relator,
em reunião aberta à participação dos membros da Comissão, no caso de petições com 1.000
ou menos subscritores.
Admitida a petição, é dada essa informação ao peticionário, fazendo hiperligação para o site
onde pode ser consultado o desenvolvimento da tramitação da petição, e indicado o Deputado
relator da mesma. São-lhe ainda indicadas as entidades a quem vai ser pedida de imediato
pronúncia sobre a petição e disponibilizada a hipótese de os peticionários sugerirem,
fundamentadamente, outras entidades, cuja pronúncia considerem relevante para a apreciação
da petição.
Relativamente às áreas temáticas das Petições apresentadas, distribuem-se da seguinte
forma:

8. Audições
A Comissão efetuou 54 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 12 efetuadas no âmbito do n.º 2, do artigo
104.º do Regimento da Assembleia da República, que prevê quatro audições com cada um dos
membros do Governo, por Sessão Legislativa, e as que resultaram da aprovação de
requerimentos dos Grupos Parlamentares (nove).
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Não se encontram aqui contabilizadas as audições realizadas no âmbito dos Grupos de
Trabalho (GT), sendo que as mesmas constarão do ponto que lhes está destinado neste
Relatório (Ponto 13).

9. Audiências
Foram concedidas audiências a todas as entidades que o solicitaram, num total de 49. 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 e disponibilizados relatórios-síntese de todas as audiências realizadas e
procedeu-se, sempre que possível, à respetiva gravação áudio, que se encontra no processo
de cada uma das audiências.

10. Eventos
Do total dos eventos realizados na 3.ª Sessão Legislativa, importa distinguir os que resultaram
da iniciava da Comissão e os que foram organizados por outras entidades ou instituições, mas
a que a Comissão se associou, através da participação dos seus Deputados.
Relativamente aos eventos da iniciativa da Comissão, destaca-se a realização de duas edições
do Café de Ciência: a primeira, em novembro de 2013, subordinada ao tema Futuro da Água:
desafios da sustentabilidade e a segunda, realizada em março de 2014, dedicada à temática
Mexer no Cérebro: Ciência, Ética e Sociedade.
No âmbito da temática da Ciência, e por proposta da respetiva relatora, a Comissão organizou
uma Conferência sobre O Futuro da Ciência em Portugal, que contou com as intervenções de
um conjunto de entidades do setor, que abordaram temas como o financiamento e
sustentabilidade do sistema científico e tecnológico nacional, o novo quadro comunitário e o
futuro da política científica.
Iniciativas a que a Comissão se associou:
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A Comissão associou-se à organização, na Assembleia da República, de uma exposição
dedicada a "José Leite de Vasconcelos: Vida e Obra", organizada pelo Museu Nacional de
Arqueologia, e que esteve patente no Átrio Principal do Parlamento, de 19 de dezembro até dia
18 de março de 2014.
Na sequência desta exposição, foi organizado, também na Assembleia da República, um Ciclo
de Conferências sobre “José Leite de Vasconcelos e o Museu Nacional de Arqueologia” que,
através de um conjunto de personalidades da cultura portuguesa (abaixo), pretendeu revelar as
várias facetas do académico José Leite de Vasconcelos, que se indicam:






Pedro Roseta e Guilherme d’Oliveira Martins - Homem de Cultura (28-01-2014);
Simonetta Luz Afonso e Luís Raposo - Museólogo (12-02-2014);
Carlos Fabião e Santiago Macías - Arqueólogo (25-02-2014);
João Leal e João Medina - Etnólogo (11-03-2014);
Luiz Fagundes Duarte e António Valdemar - Peregrino do Saber (25-03-2014).

A Conferência EPIS sobre o combate ao insucesso escolar, que teve lugar a 17 de junho, na
Sala do Senado, foi outra das iniciativas a que a Comissão se associou. A entidade
organizadora, Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social, apresentou os resultados
dos “Mediadores para o Sucesso Escolar”, um programa privado de combate ao abandono e
insucesso escolar em Portugal, focado na capacitação das competências não cognitivas dos
jovens.
A Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) organizou o Colóquio
"Os Jovens e o Álcool", no dia 3 de junho de 2014, que contou com a intervenção de
Deputados desta Comissão, bem como da Comissão de Saúde e do Grupo de Trabalho da
Segurança Rodoviária.
Por proposta do Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina (IPDAL),
realizou-se, em março de 2014, a Conferência “As Relações Portugal-América Latina", a que
se associaram as Comissões de Educação, Ciência e Cultura e de Negócios Estrangeiros e
Comunidades Portuguesas.

11.Deslocações/ Representações
A Comissão efetuou um conjunto de visitas de trabalho a várias instituições, por iniciativa
própria ou a convite das mesmas, 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 sublinhar a organização, no dia 10 de março, de uma visita ao Campo Militar da Batalha da
Aljubarrota e Zona Especial de Proteção, no âmbito da recente classificação do Campo Militar
da Batalha de Aljubarrota como Monumento Nacional, bem como da ZEP - Zona Especial de
Proteção que lhe está associada, em resposta ao convite dirigido à Comissão pela Câmara
Municipal de Porto de Mós, em conjunto com a Associação de Moradores e Proprietários de S.
Jorge, bem como pela Câmara Municipal da Batalha.
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Regista-se também a visita e reunião de trabalho no Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, no dia 05 de fevereiro de 2014, e a visita ao Instituto de
Telecomunicações no Instituto Superior Técnico, em 06 de outubro de 2013, ambas por
proposta da relatora da área da Ciência.
A Comissão fez-se ainda representar, através da Vice-Presidente, Deputada Nilza de Sena, na
Reunião de Presidentes de Comissões de Educação, Ciência, Cultura e Sociedade da
Informação, que decorreu em Vilnius – Lituânia, nos dias 26 e 27 de setembro de 2013.
Merecem igualmente destaque, pela importância de que se revestem para o trabalho da
Comissão, as visitas realizadas pelo Grupo de Trabalho do Desporto, no âmbito do
acompanhamento da Lei n.º 52/2013, que Procede à segunda alteração à Lei n.º 39/2009, de
30 de julho, que estabelece o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e
à intolerância nos espetáculos desportivos, bem como as efetuadas a instituições de ensino,
básico, secundário e superior, pelos Grupo de Trabalho dos Currículos dos Ensinos Básico e
Secundário e da Educação Especial, cuja informação se encontra aprofundada adiante.

12. Requerimentos dos Grupos Parlamentares
Ao longo desta Sessão Legislativa, foram apresentados, pelos Grupos Parlamentares, e
submetidos à apreciação e deliberação da Comissão 31 requerimentos, conforme distribuição
que consta do gráfico:

Destes, seis foram aprovados e 18 rejeitados. No cômputo geral estão ainda incluídos quatro
requerimentos potestativos (não sendo, portanto, alvo de deliberação) e três que ficaram
prejudicados, pela aprovação de outros sobre matéria idêntica.
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13. Grupos de Trabalho/Relatores
Tendo em vista o acompanhamento das diversas matérias, a Comissão deliberou dar
continuidade aos mandatos dos seguintes Grupos de Trabalho/Relatores:
 Desporto - Coordenador: Deputado Paulo Cavaleiro (PSD)
 Educação Especial - Coordenadora: Deputada Margarida Almeida (PSD)
 Currículos dos Ensinos Básico e Secundário - Coordenadora: Deputada Maria José
Castelo Branco (PSD)
 Parlamento dos Jovens - Coordenador: Pedro Pimpão (PSD)
 Relator Ciência - Deputada Elza Pais (PS)
 Relator Avaliação Tecnológica Parlamentar - Deputado Rui Pedro Duarte (PS)
Foi ainda constituído, por proposta do GP/PS, o Grupo de Trabalho sobre Indisciplina em Meio
Escolar, com o intuito de analisar este fenómeno, no âmbito da escolaridade obrigatória, bem
como suas causas e estratégias de prevenção e superação.
A atividade destes Grupos de Trabalho e dos Relatores temáticos 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

Paulo Cavaleiro

PSD (Coordenador)

Paula Gonçalves

PSD

Pedro Pimpão

PSD

António Cardoso

PS

Laurentino Dias

PS

Artur Rêgo

CDS-PP

Rita Rato

PCP

O Grupo de Trabalho do Desporto orientou a sua ação, nesta 3.ª Sessão Legislativa, na
monitorização da aplicação da Lei n.º 52/2013, que procede à segunda alteração à Lei n.º
39/2009, de 30 de julho, que estabelece o regime jurídico do combate à violência, ao racismo,
à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, acompanhando a ação das forças de
segurança em diversos jogos de futebol, de forma a conhecer o desenrolar da operação
policial, tomar conhecimento das principais dificuldades e dos obstáculos com que se debatem
as forças de segurança na concretização do seu trabalho, aferir e avaliar a exequibilidade dos
normativos e identificar os aspetos a melhorar.
De sublinhar ainda a visita efetuada ao Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, uma
infraestrutura recentemente inaugurada, e a visita a Guimarães - Cidade Europeia do Desporto
12
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2013, com o intuito de recolher informações sobre a concretização das iniciativas no âmbito do
evento e bem assim sobre eventuais dificuldades na operacionalização das mesmas.
Ao longo da Sessão, foram realizadas audições e audiências com diversas entidades ligadas
ao setor e a maioria dos elementos do GT Desporto participou ainda nas audições realizadas
no âmbito do Grupo de Trabalho - Tribunal Arbitral do Desporto (PPL-84-GOV e PJL-236-PS).
Realça-se ainda a organização de uma exposição, na Assembleia da República, subordinada
ao tema “Desporto/Autarquias/Economia - A Canoagem como fator de desenvolvimento", que
esteve patente nos Passos Perdidos, de 26-03-2014 a 09-04-2014. Esta exposição apresentou
o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Canoagem, por autarquias locais e por
empresas de construção de embarcações, exibindo, em simultâneo, a história e as conquistas
alcançadas pelos atletas portugueses de canoagem, em vários momentos desportivos, e a
projeção internacional alcançada por equipamentos desportivos de canoagem de produção e
marcas nacionais.
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

Pedro Pimpão

PSD (Coordenador)

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 2013 a
fevereiro de 2014, totalizando 322.
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), de acordo com o gráfico abaixo:
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Por proposta do Grupo de Trabalho, os Deputados da Comissão de Educação, Ciência e
Cultura efetuaram, na reunião de 4 de fevereiro de 2014, uma discussão sobre as
recomendações aprovadas nas Sessões Nacionais, na edição 2012/2013, quer do ensino
básico, quer do secundário, e assumiram o compromisso de a Comissão analisar, todos os
anos, em sessão plenária, as recomendações aprovadas. Nessa sequência, a Comissão
solicitou ao Governo e aos Grupos Parlamentares indicação das medidas tomadas ou a tomar
sobre as temáticas que estiveram em debate, encontrando-se publicadas, na respetiva página
internet, as respostas recebidas.
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.
Por último, de realçar a apresentação de uma proposta de protocolo de cooperação com todos
os parceiros do programa, 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

Maria José Castelo Branco

PSD (Coordenadora)

Isidro Araújo

PSD

Inês Teotónio Pereira

CDS-PP

Agostinho Santa

PS

Rita Rato

PCP

Luís Fazenda

BE
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Atenta a revisão curricular que está a ser implementada e a reformulação de outras vertentes
do ensino-aprendizagem, como as metas curriculares, ensino vocacional e outros, o Grupo de
Trabalho desenvolveu ações no âmbito do acompanhamento dessas matérias.
Para além da Audição Pública, sobre os Currículos das Vias Profissionalizantes, realizada em
29 de janeiro de 2014, em que foram ouvidos os agentes do sistema educativo no que
concerne à análise, avaliação, balanço e sugestões sobre as vias profissionalizantes e
respetivos currículos, o GT realizou, no dia 17 de março de 2014, uma visita a duas escolas,
uma pública e outra privada: Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro (integrada no
Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro) e Escola Técnica Empresarial do Oeste.
Tratando-se de estabelecimentos de ensino que desenvolvem currículos alternativos,
nomeadamente ministrando cursos profissionais, o GT efetuou o levantamento das
experiências em curso, bem como dos principais problemas e dificuldades com que se
debatem.
O GT realizou também uma Conferência sobre Verticalidade do Currículo Nacional, do 1.º Ciclo
ao Secundário, em 7 de maio de 2014, em que foram apresentadas várias perspetivas sobre
currículos e metas curriculares, incluindo do Movimento da Escola Moderna, no âmbito da
investigação e na vertente mais prática.
O Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho encontra-se disponível na página internet do
respetivo GT.

Grupo de Trabalho da Educação Especial
Composição
Nome

Grupo Parlamentar

Margarida Almeida

PSD (Coordenadora)

Maria Manuela Tender

PSD

Jacinto Serrão

PS

Inês Teotónio Pereira

CDS-PP

Rita Rato

PCP

Luís Fazenda

BE

O GT organizou uma Conferência sobre Direitos Fundamentais da Criança e Educação
Inclusiva, no dia 28 de maio de 2014, em colaboração com a Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Esta conferência contou com a participação
dos palestrantes Dr. Laborinho Lúcio, Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de
Justiça, que abordou a temática da “Educação e Direito da Criança – Direitos, Liberdades e
Garantias”, e do Prof. Doutor David Rodrigues, Presidente da Pró-Inclusão – Associação
Nacional de Docentes de Educação Especial, cuja comunicação incidiu sobre a temática da
“Inclusão como Direito Emergente”.
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Para além desta iniciativa, o GT realizou uma visita de trabalho à CERCILEI - Cooperativa de
Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, no dia 14 de janeiro de 2014, que
pretendeu conhecer o trabalho desenvolvido pela CERCILEI e proceder ao levantamento dos
principais problemas e das dificuldades, bem como das experiências em curso, tendo em vista
a avaliação da legislação da área da Educação Especial.
Ao longo de toda a sessão legislativa, foram realizadas diversas audiências e audições aos
parceiros da área da Educação Especial. Nesta sequência, algumas das propostas e dos
contributos recebidos foram remetidos ao Ministério da Educação e Ciência.
O Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho pode ser consultado na página internet do
respetivo GT.

Relatora para a Ciência
A Relatora da Ciência, em articulação com os diversos grupos parlamentares, organizou, no
dia 24 de junho de 2014, uma Conferência sobre “o Futuro da Ciência”, que contou com
diversos contributos de instituições e cientistas de elevada reputação e reconhecimento
nacional e internacional. Num primeiro painel foi abordada a temática do “financiamento e
sustentabilidade do sistema científico e tecnológico nacional e o novo quadro comunitário” e o
segundo painel incidiu sobre “o futuro da política científica”.
Para além disso, foram efetuadas duas visitas a instituições de investigação científica: Instituto
de Telecomunicações no Instituto Superior Técnico em Lisboa, no dia 16 de outubro de 2013, e
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em 5 de fevereiro de 2014. Estas
visitas permitiram observar, in loco, a realidade das instituições e o contributo que estas dão à
sociedade e à economia nacionais.
A atividade desenvolvida neste âmbito encontra-se disponível na respetiva página internet.

Avaliação Tecnológica Parlamentar
Durante a presente Sessão Legislativa foram realizadas audições e audiências a diversas
personalidades com trabalho desenvolvido nesta área, com o objetivo de ponderar e avaliar a
operacionalização/reformulação da Resolução da Assembleia da República n.º 60/2009, de 10
de julho de 2009.
De entre essas audições, destacam-se as seguintes:





Doutor António Brandão Moniz; Prof. Lia Vasconcelos, Eng.º Tomé Canas e Dr. João
Monteiro de Matos (19-02-2014);
Doutor João Caraça (26-02-2014);
Professor Doutor Manuel Valsassina Heitor (11-03-2014);
Professor Doutor Vitor Corado Simões (01-04-2014).
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De sublinhar ainda a realização, na Assembleia da República, do “2.º Debate Parlamentar
sobre Avaliação de Tecnologia", no dia 08-04-2014, tendo sido realizada uma reunião
preparatória com a Dra. Mara Almeida, Coordenadora do projeto PACITA (Parliaments and
Civil Society in Technology Assessment).

O Relatório de Atividades pode ser consultado na página internet da Comissão.

Palácio de S. Bento, 23 de setembro de 2014

O PRESIDENTE DA COMISSÃO

(Abel Baptista)
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