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1. Introdução 
 

 

O presente Relatório de Atividades pretende dar cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 

108.º do Regimento da Assembleia da República, apresentando o trabalho levado a cabo pela 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura ao longo da 4.ª Sessão da XII Legislatura (14 de 

setembro de 2014 a 21 de julho de 2015). 

 

No início da Legislatura, foram atribuídas a esta Comissão 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 dar conta da concretização das ações definidas no Plano de Atividades aprovado no 

início da Sessão Legislativa, para além de mencionar todas as outras iniciativas realizadas, por 

proposta dos grupos parlamentares, dos membros que a compõem, dos grupos de trabalho e 

ainda em resposta a solicitações apresentadas por entidades externas à Assembleia da 

República. 

 

Durante esta Sessão, como aliás se verificou no decurso da Legislatura, procurou-se que toda 

a atividade fosse publicitada, e em tempo útil, na página internet da Comissão, bem como 

facultada informação circunstanciada das iniciativas. Aqui se incluem, para além do processo 

legislativo, as petições, as audiências e audições, as deslocações, os eventos, entre outros. 

Pretende-se, desta forma, prestar contas aos cidadãos da atividade desenvolvida e, por outro 

lado, facultar o máximo de documentação, na qual se incluem, sempre que possível, as 

gravações em registo áudio e/ou vídeo. Assim, ao longo deste documento serão feitas 

remissões para a página internet, onde se encontra informação pormenorizada do trabalho 

desenvolvido.  

 

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

presente Sessão Legislativa – 221.012 – figurando esta Comissão no primeiro lugar da lista de 

páginas de Comissão mais procuradas.  

 

 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Apresentacao/Paginas/Competencias.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/default.aspx
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2. Organização interna   
 

 

A Comissão é constituída por 23 Deputados efetivos e 23 Deputados suplentes, dos 6 Grupos 
Parlamentares, sendo a Mesa da Comissão constituída pelo Deputado Abel Baptista – 
Presidente (CDS-PP), Deputada Nilza de Sena - 1.ª Vice-Presidente (PSD) e Deputado Acácio 
Pinto - 2.º Vice-Presidente (PS). 
 

Nome Grupo Parlamentar Tipo 

Abel Baptista  CDS-PP Efetivo 

Nilza de Sena  PSD Efetivo 

Acácio Pinto  PS Efetivo 

Amadeu Soares Albergaria  PSD Efetivo 

Duarte Marques  PSD Efetivo 

Isilda Aguincha  PSD Efetivo 

João Prata  PSD Efetivo 

Margarida Almeida  PSD Efetivo 

Maria Conceição Pereira  PSD Efetivo 

Maria da Conceição Caldeira  PSD Efetivo 

Maria José Castelo Branco  PSD Efetivo 

Paulo Cavaleiro  PSD Efetivo 

Pedro Pimpão  PSD Efetivo 

Carlos Enes  PS Efetivo 

Elza Pais  PS Efetivo 

Inês de Medeiros  PS Efetivo 

Odete João  PS Efetivo 

Pedro Delgado Alves  PS Efetivo 

Rui Pedro Duarte  PS Efetivo 

Michael Seufert  CDS-PP Efetivo 

Rita Rato  PCP Efetivo 

Luís Fazenda  BE Efetivo 

Heloísa Apolónia  PEV Efetivo 

Adelaide Canastro  PSD Suplente 

Ana Sofia Bettencourt  PSD Suplente 

Cristóvão Simão Ribeiro  PSD Suplente 

Emília Santos  PSD Suplente 

Joaquim Seixas  PSD Suplente 

José Manuel Canavarro  PSD Suplente 

Maria João Ávila  PSD Suplente 

Maria Manuela Tender  PSD Suplente 

Pedro Alves  PSD Suplente 

Pedro Lynce  PSD Suplente 

Rosa Arezes  PSD Suplente 

Agostinho Santa  PS Suplente 

Ana Catarina Mendonça Mendes  PS Suplente 

António Cardoso  PS Suplente 

Jacinto Serrão  PS Suplente 

Laurentino Dias  PS Suplente 

Maria Gabriela Canavilhas  PS Suplente 

Sandra Pontedeira  PS Suplente 

Inês Teotónio Pereira  CDS-PP Suplente 

Teresa Caeiro  CDS-PP Suplente 

Diana Ferreira  PCP Suplente 

José Moura Soeiro  BE Suplente 

José Luís Ferreira  PEV Suplente 

 

http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2167
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4326
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4208
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=3919
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4170
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4322
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=303
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4146
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4051
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4442
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4390
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=4375
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4209
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4064
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2260
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4453
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4321
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=263
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=834
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4401
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4435
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4393
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4394
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4215
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4325
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4354
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4365
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1738
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4085
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4329
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4363
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1212
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1550
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2201
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=262
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1851
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4338
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4428
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1923
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4623
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2433
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=780
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Registaram-se, no decurso desta Sessão, algumas substituições de Deputados, que se 

assinalam abaixo: 

 

Data Início de Atividade Fim de Atividade 

2014-11-21 

João Prata PSD Efetivo Isidro Araújo PSD Efetivo 

   João Prata PSD Suplente 

2015-01-08 

Adelaide Canastro PSD Suplente 

Hugo Lopes 

Soares PSD Suplente 

Cristóvão Simão 

Ribeiro PSD Suplente    

2015-03-19 

José Moura 

Soeiro BE Suplente Catarina Martins BE Suplente 

2015-07-01    

Maria Ester 

Vargas PSD Suplente 

2015-07-08 Joaquim Seixas PSD Suplente    

 

 

Mantiveram-se alguns dos Grupos de Trabalho (GT) e relatores da anterior Sessão e foram 

constituídos outros, para o acompanhamento de matérias específicas. A informação detalhada 

da sua atividade encontra-se no ponto 13 deste Relatório 

 

 

 

3. Reuniões   
 

A Comissão realizou, durante o período em análise, 124 reuniões, distribuídas conforme 

tabela abaixo, encontrando-se as respetivas atas disponíveis na página da Comissão.  

 

Sublinha-se que, no cômputo geral, foram também consideradas as reuniões realizadas no 

âmbito dos relatores temáticos e as audiências concedidas através do sistema do deputado-

piloto, em que um Deputado é responsável pelo agendamento e condução da reunião, sendo a 

mesma aberta à participação de todos os membros da Comissão. Excluem-se, no entanto, 

deste total, as reuniões efetuadas no âmbito dos Grupos de Trabalho, cuja informação se 

disponibiliza adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Total 

Setembro 08 

Outubro 11 

Novembro 07 

Dezembro 22 

Janeiro 18 

Fevereiro 06 

Março 10 

Abril 09 

Maio 12 

Junho 10 

Julho 11 

Total 124 

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

Durante a presente Sessão, baixaram à Comissão de Educação, Ciência e Cultura 62 

iniciativas legislativas, de acordo com a distribuição abaixo. Cada uma das iniciativas dispõe, 

no respetivo processo, de toda a informação relativa à sua tramitação. 

 

Iniciativas legislativas Total 

Projetos de Lei 10 

Propostas de Lei 2 

Projetos de Resolução 50 

Total 62 

 

 

Apresenta-se, abaixo, a distribuição por Grupo Parlamentar, dos projetos de Lei e dos 

Projetos de Resolução apreciados na Comissão: 

 

 

 
 

Para além das propostas de Lei que deram origem às Leis do Orçamento do Estado para 2015 

e das Grandes Opções do Plano para 2015, a Comissão procedeu também à discussão e 

votação na especialidade dos Projetos de Lei abaixo, que foram aprovados: 

 

 Projeto de Lei n.º 889/XII - Procede à segunda alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 33/2014, de 16 de junho, que aprova a Lei Antidopagem 
no Desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código 
Mundial Antidopagem (Aguarda promulgação do Presidente da República); 
 

 Projeto de Lei n.º 869/XII - Estabelece a universalidade da educação pré-escolar para 
as crianças a partir dos 4 anos de idade, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 
85/2009, de 27 de agosto – (Lei n.º 65/2015). 
 

 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/IniciativasEmComissao_Arquivo.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39402
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39345
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39345
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39345
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Na apreciação na especialidade foi disponibilizada uma aplicação informática, para recolha e 

imediata disponibilização online de contributos das entidades do setor. 

 

Do total dos Projetos de Resolução, foram aprovadas Resoluções da Assembleia da República 

relativamente às seguintes matérias: 

 

 Aplicação das disposições transitórias do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do 

Ensino Superior Politécnico; 

 Instituição do Dia da Gastronomia Portuguesa; 

 Intensificação e prossecução da recuperação e valorização da Mata Nacional do Buçaco e 

do seu património, com vista ao seu futuro reconhecimento como Património Mundial da 

UNESCO; 

 Definição de uma estratégia para o aprofundamento da cidadania e da participação 

democrática e política dos jovens; 

 Criação de mecanismos que assegurem o pagamento atempado dos contratos para a 

prestação de serviço público de educação às escolas do ensino particular e cooperativo; 

 Honras de Panteão Nacional a Eusébio da Silva Ferreira; 

 Classificação do Mosteiro de Tibães como Imóvel de Interesse Nacional, reconhecendo-o 

como Monumento Nacional; 

 Requalificação da Escola de Música do Conservatório Nacional e recuperação do seu 

Salão Nobre; 

 Resolução Urgente dos Constrangimentos que Persistem no Instituto Politécnico do  

Cávado e Ave: Construção da Residência Universitária e da Escola Superior de 

Tecnologia. 

 

 

 

5. Iniciativas europeias 
 
 

A Comissão seguiu, 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 21 iniciativas europeias que lhe 

foram distribuídas pela Comissão de Assuntos Europeus (CAE), tendo emitido parecer, dentro 

dos prazos estabelecidos, em relação a 9 iniciativas no âmbito de matérias diversas, de entre 

as quais se destacam: 

 

 Extensão da proteção das indicações geográficas da UE aos produtos não agrícolas; 

 Rumo a uma abordagem integrada do património cultural europeu; 

 Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a UE e as Ilhas Faroé - 

Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020); 

 Manipulação de Competições Desportivas; 

 Exportação de bens culturais; 

 Estratégia para o Mercado Único Digital na Europa; 

 Agenda Europeia da Migração. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39622
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39622
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39584
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39576
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39576
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39576
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39241
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39241
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39074
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39074
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38975
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38739
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38739
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38737
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38737
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38737
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.txt?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c306c7561574e7059585270646d467a4a5449775a5856796233426c6157467a4c7a517577716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45765130394e4a5449774b4449774d5451704a5449774e4459354c6e523464413d3d&fich=COM+(2014)+469.txt&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.txt?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c306c7561574e7059585270646d467a4a5449775a5856796233426c6157467a4c7a517577716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45765130394e4a5449774b4449774d5451704a5449774e4463334c6e523464413d3d&fich=COM+(2014)+477.txt&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.txt?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c306c7561574e7059585270646d467a4a5449775a5856796233426c6157467a4c7a517577716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45765130394e4a5449774b4449774d5451704a5449774e446b314c6e523464413d3d&fich=COM+(2014)+495.txt&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.txt?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c306c7561574e7059585270646d467a4a5449775a5856796233426c6157467a4c7a517577716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45765130394e4a5449774b4449774d5451704a5449774e446b314c6e523464413d3d&fich=COM+(2014)+495.txt&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.txt?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c306c7561574e7059585270646d467a4a5449775a5856796233426c6157467a4c7a517577716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45765130394e4a5449774b4449774d5455704a5449774d5451304c6e523464413d3d&fich=COM+(2015)+144.txt&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.txt?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764f454e4651304d7651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c306c7561574e7059585270646d467a4a5449775a5856796233426c6157467a4c7a517577716f6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45765130394e4a5449774b4449774d5455704a5449774d6a51774c6e523464413d3d&fich=COM+(2015)+240.txt&Inline=true
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A Comissão apreciou ainda o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015 e 

considerou merecer escrutínio direto da Comissão as seguintes iniciativas: 

 

 2. Promover a integração e a empregabilidade no mercado de trabalho; 

 3. Revisão intercalar da Estratégia Europa 2020; 

 4. Pacote de medidas sobre o mercado único digital; 

 18. Agenda europeia em matéria de migração. 
 

Os pareceres aprovados, bem como a informação relativa à tramitação destas iniciativas, 

encontram-se disponíveis na página da Comissão, na internet. 

 

 

 

6. Outros pareceres/relatórios 
 
Por solicitação da Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão emitiu parecer em relação ao 

relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia, relativo ao ano 2014, nas áreas 

respeitantes à Comissão. 

 

Foi ainda apreciada a Conta Geral do Estado de 2013, tendo a Comissão emitido um parecer 

sobre a mesma.  

 

 

 

 

7. Petições 
 

A Comissão apreciou, no decurso da 4.ª 

Sessão Legislativa, 38 Petições, nove das 

quais transitadas da Sessão Legislativa 

anterior, tendo concluído o processo de 

apreciação de 36, sendo que duas petições 

passarão para a próxima Legislatura (dado que 

as petições não caducam no final da legislatura, 

contrariamente ao que acontece com as 

iniciativas legislativas), por terem dado entrada 

na Assembleia da República em julho, sendo que em relação a uma, foram ouvidos os 

peticionário e, em relação à outra, foi solicitado ao peticionário que fundamentasse a petição, 

para depois se apreciar a sua admissibilidade. A tramitação das petições na Comissão 

respeitou sempre o prazo legal de 60 dias e encontra-se disponível em Arquivo de Petições.   

 

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, pelo relator, em 

reunião aberta à participação dos membros da Comissão, no caso de petições com 1.000 ou 

menos subscritores.  

 

Relativamente à metodologia para o tratamento das petições, seguiu-se a adotada nas 

anteriores Sessões: admitida a petição, foi dada essa informação ao peticionário, fazendo 

hiperligação para o site onde podia ser consultado o processo da sua tramitação, e indicado o 

Deputado relator da mesma. Foram ainda indicadas as diversas entidades a quem ia ser 

pedida pronúncia sobre a petição (para se obterem posições diversificadas em relação à 

Petições 
 

 Transitadas da 3.ª SL      - 09 

 Entradas na 4.ª SL     - 29 

 Concluídas      - 36 

 Em apreciação     - 02 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/RelatoriosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/IniciativasEuropeias.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=99870&ACT_TP=PUE
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=98047&ACT_TP=CGE
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/PeticoesEmComissao_Arquivo.aspx
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petição) e disponibilizada a hipótese de os peticionários sugerirem, fundamentadamente, 

outras entidades, cuja pronúncia considerassem relevante para a apreciação da petição.  

 

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

forma: 

 

 
 

 

 

8. Audições 
 
A Comissão efetuou 76 audições, sendo que 15 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 (três).  

 

 
 

Do total das audições, merecem destaque as realizadas no âmbito da Resolução da AR, n.º 

87/2014, Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, num total 

de 21. 

 

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). 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/Audicoes.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18293
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18293
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9. Audiências  
 

Foram concedidas audiências a todas as entidades que o solicitaram, num total de 44. 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, a todos os 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, estando toda a informação disponibilizada no site da Comissão. 

 

 
10. Eventos     
 
Do total dos eventos realizados na 4.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 outubro de 2014, subordinada ao tema "Qualidade do Ar: 

desafios do presente para as cidades do futuro" e a segunda, realizada em abril de 2015, 

dedicada à temática Biotecnologia: desafios na manipulação da vida. 

 

Merece ainda destaque a cerimónia de assinatura, em 8 de janeiro de 2015, do protocolo de 

cooperação da Assembleia da República com as entidades parceiras no programa Parlamento 

dos Jovens. Este documento define os termos de cooperação e consolida as competências de 

cada entidade parceira, tendo em vista o desenvolvimento e a concretização desta iniciativa. A 

cerimónia contou com a presença da Presidente da Assembleia da República e dos Secretários 

de Estado das Comunidades Portuguesas, do Desporto e Juventude, do Ensino e 

Administração Escolar e do Ensino Básico e Secundário, bem como dos representantes das 

entidades parceiras. 

 

A Comissão associou-se ainda a um conjunto de iniciativas, das quais se destacam: 

 

Exposição José Leite de Vasconcelos: Vida e Obra 
Assembleia da 
República 2014-12-19 

 
Mostra e debate - 25 anos de Ensino Profissional Agrícola em 
Portugal 

Assembleia da 
República 2014-11-11 

 
Inauguração da Exposição «Arquitetura de Mértola entre 
Roma e o Islão» 

Assembleia da 
República - Salão Nobre 2014-10-16 

 
Inauguração das exposições "Cem Anos de Presidência | 
Esculturas em Barro de Joaquim Esteves" e "Os Bustos das 
República no Parlamento" 

Assembleia da 
República - Andar Nobre 
do Palácio de São Bento 2014-10-02 

 

 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/Audiencias.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/com/XIILeg/8CECC/Paginas/default.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/Eventos.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98653
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98653
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=99926
http://app.parlamento.pt/webjovem2015/documentos/protocolo_PJ2015.pdf
http://app.parlamento.pt/webjovem2015/documentos/protocolo_PJ2015.pdf
http://app.parlamento.pt/webjovem2015/documentos/protocolo_PJ2015.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=99931
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98783
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98783
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98595
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98595
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98520
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98520
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=98520
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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. 

 

Das visitas realizadas, merece destaque a visita de uma delegação de Deputados da Comissão 

à Escola de Música do Conservatório Nacional, no dia 11 de março de 2015, a convite da 

direção da Escola, com o objetivo de verificarem o estado de degradação do edifício. 

 

Nas deslocações ao estrangeiro destaca-se a participação de uma delegação da Comissão na 

Reunião interparlamentar "Empowering women and girls through education", que decorreu em 

Bruxelas, no dia 5 de março de 2015, a convite da Comissão dos Direitos das Mulheres e 

Igualdade de Género - FEMM - do Parlamento Europeu, por ocasião do Dia Internacional da 

Mulher. 

 

No âmbito da Avaliação Tecnológica Parlamentar, a Comissão assegurou a presença na 2.ª 

Conferência Europeia de Avaliação Tecnológica "The Next Horizon of Tecnology Assessment" 

que decorreu em Berlim, de 25 a 27 de fevereiro de 2015, e ainda na Conferência EPTA 

"Productivity and new technologies - consequences for work and welfare in Europe", realizada 

em Oslo, nos dias 27 e 28 de outubro de 2014. 

 

 

 

12. Requerimentos dos Grupos Parlamentares 
 

Ao longo desta Sessão Legislativa, foram apresentados, pelos Grupos Parlamentares, e 

submetidos à apreciação e deliberação da Comissão, 22 requerimentos, conforme distribuição 

que consta do gráfico: 

 

 
 

Destes, cinco foram aprovados e 11 rejeitados. No cômputo geral estão ainda incluídos três 

requerimentos potestativos (não sendo, portanto, alvo de deliberação) e três que foram 

rejeitados, pela aprovação de outros sobre matéria idêntica. 

 

 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/DeslocacoeseEventos.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=99707
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=99707
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=99494
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=99447
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=99447
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=98709
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=98709
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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 (GT)/Relatores: 

 

 GT |Desporto - Coordenador: Deputado Paulo Cavaleiro (PSD) 

 GT| Educação Especial - Coordenadora: Deputada Margarida Almeida (PSD) 

 GT| Currículos dos Ensinos Básico e Secundário - Coordenadora: Deputada Maria 

José Castelo Branco (PSD) 

 GT| Parlamento dos Jovens - Coordenador: Pedro Pimpão (PSD) 

 GT| Ciência – Coordenadora: Deputada Elza Pais (PS) 

 GT| Indisciplina em Meio Escolar – Coordenador: Deputado Rui Pedro Duarte (PS) 

 Relator Avaliação Tecnológica Parlamentar - Deputado Rui Pedro Duarte (PS) 

 

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 

Diana Ferreira  PCP 

 
 
No decorrer da 4.ª Sessão Legislativa, o GT| Desporto atribuiu uma especial atenção ao 
acompanhamento da realidade do movimento desportivo nacional, através da realização de um 
conjunto de audições a várias Federações, com o objetivo de conhecer, de uma forma mais 
aprofundada, a sua atividade, nomeadamente no que diz respeito ao modelo de 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/GruposdeTrabalho.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/Paginas/Relatores_Tematicos.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2641
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4399
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4052
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1550
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=262
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4018
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desenvolvimento desportivo, à sustentabilidade financeira, à formação, ao quadro competitivo e 
apoio e acompanhamento escolar dos atletas e ainda ao enquadramento internacional. 
 

Os membros do GT| Desporto participaram ainda, de uma forma ativa, nas audições realizadas 

no seio da 8.ª Comissão, relativamente à existência em Portugal de jovens jogadores 

estrangeiros, em situação de irregularidade de residência e de trabalho. 

 

Merecem ainda destaque as iniciativas desenvolvidas com a Câmara Municipal da Maia 

(Cidade Europeia do Desporto em 2014), no âmbito do acompanhamento de programas de 

generalização da prática desportiva. Para além de uma visita à Maia, com o objetivo de 

recolher informações sobre a concretização das iniciativas levadas a cabo por esta autarquia, 

naquele âmbito, foi ainda organizado o congresso “We feel sport”, que ali decorreu nos dias 18 

e 19 de maio, cujos trabalhos culminaram com a entrega dos Prémios de Boas Práticas no 

âmbito dos programas de generalização da prática desportiva. Esta é uma iniciativa da 

Assembleia da República, operacionalizada pela Câmara Municipal da Maia e pelo Instituto 

Universitário da Maia (ISMAI), em parceria com o Plano Nacional de Ética no Desporto.  

 

De destacar ainda a organização, na Assembleia da República, da Exposição do Museu 

Nacional do Desporto “Desporto, Património, Memória”, que esteve patente de 4 a 18 de junho, 

que procurou chamar a atenção para o património do desporto português e homenagear os 

atletas através de testemunhos da cultura desportiva - objetos, documentos e imagens -, de um 

passado mais remoto ou mais recente.  

 

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 2014 a 

fevereiro de 2015, totalizando 413.  

 

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: 

 

http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTD/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4052
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=263
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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Comemorando-se, em 2015, o 20.º aniversário da primeira sessão do Parlamento dos Jovens, 

foi delineado um conjunto de iniciativas a serem promovidas durante o presente ano, de entre 

os quais merecem destaque: a criação de uma identidade gráfica específica com a produção 

de uma variante do logótipo, a produção de um vídeo comemorativo sobre a história e a 

evolução do programa ao longo destes 20 anos, a edição de uma brochura, a renovação da 

imagem da página internet do Parlamento dos Jovens e o lançamento de um concurso de 

bandas escolares, tendo em vista a escolha de uma composição musical que se assuma como 

um “hino” do Parlamento dos Jovens. 

 

Destaca-se ainda a assinatura, em 8 de janeiro de 2015, do protocolo de cooperação entre a 

Assembleia da República e as entidades parceiras do programa Parlamento dos Jovens, 

documento este que define os termos de cooperação e consolida as competências de cada 

entidade parceira, tendo em vista o desenvolvimento e a concretização desta iniciativa.  

 

O Grupo de Trabalho refletiu ainda sobre o funcionamento e a organização do programa, tendo 

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

abordar. 

 

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) 

Ester Vargas PSD 

Inês Teotónio Pereira CDS-PP 

Agostinho Santa  PS 

Diana Ferreira  PCP 

Luís Fazenda  BE 

 

 

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=4104
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=263
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Do trabalho desenvolvido pelo GT| Currículos dos Ensinos Básico e Secundário, destaca-se a 

realização de uma Conferência Parlamentar, no dia 13 de maio de 2015, subordinada ao tema 

Currículos e Autonomia, que permitiu refletir sobre os currículos nacionais, existentes e 

desejáveis, e a relação dos mesmos com a autonomia das escolas, públicas e privadas.  

 

Sublinha-se ainda a organização da audição Pública - Reflexão sobre os currículos da 

escolaridade obrigatória – que teve lugar em 25 de fevereiro de 2015, e em que foram ouvidos 

todos os agentes do sistema educativo relativamente à análise, avaliação, balanço e sugestões 

sobre os currículos da escolaridade obrigatória, na sequência das alterações curriculares que 

têm sido levadas a cabo pelo atual Governo. 

 

O GT efetuou ainda, no dia 9 de março de 2015, a visita a duas escolas públicas que 

desenvolvem metodologias específicas, sendo uma escola com ensino profissional cujo 

município aderiu ao Programa Aproximar Educação e outra incluída nos Territórios Educativos 

de Intervenção Prioritária/TEIP, respetivamente, o Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos 

(em Óbidos) e o Agrupamento de Escolas da Apelação, em Loures.  

 

 

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

respetivo GT. 

 

 

 

Grupo de Trabalho da Indisciplina em Meio Escolar 
 

Nome Grupo Parlamentar 

Rui Pedro Duarte  PS - Coordenador 

Maria da Conceição Caldeira  PSD 

Sandra Pontedeira  PS 

Inês Teotónio Pereira  CDS-PP 

Diana Ferreira  PCP 

Luís Fazenda  BE 

Heloísa Apolónia  PEV 

 

Ao longo da Sessão Legislativa foram realizadas 14 audições a diversos parceiros ligados à 

temática da Indisciplina em Meio Escolar. 

 

Para além disso, o GT contactou, no terreno, com a realidade das escolas e seus agentes 

educativos, com o objetivo de proceder ao levantamento de eventuais problemas e dificuldades 

com que se debatem, bem como das experiências em curso, tendo efetuado visitas às 

seguintes escolas: Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, no dia 13 de abril de 2015, e 

nesse mesmo dia também ao Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos. No dia seguinte foi a 

vez do Agrupamento de Escolas de Caneças 

 

O GT culminou o seu trabalho com a Conferência Parlamentar: Indisciplina em Meio Escolar, 

que teve lugar na Assembleia da República, no dia 20 de maio de 2015, com o objetivo de 

conhecer o trabalho que está a ser desenvolvido neste âmbito, nomeadamente no que se 

refere a boas práticas, e contribuir para encontrar estratégias de prevenção e superação.   

 

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

respetivo GT. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=100043
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=99425
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=99425
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTCEBS/Paginas/DeslocacoeseEventos.aspx
http://www.escolasobidos.net/
https://www.sites.google.com/site/escolasapelacaoloures/contactos
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTCEBS/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4321
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4442
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4338
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4428
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4623
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=263
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=834
http://www.parlamento.pt/Sites/COM/XIILEG/8CECC/GTIME/Paginas/Audicoes.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100408
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100409
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100410
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=100078
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTIME/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
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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| Educação Especial organizou, no dia 27 de maio de 2015, uma Conferência Parlamentar 

sobre Centros de Recursos para a Inclusão , tendo em vista uma reflexão sobre as medidas de 

enquadramento das diferentes necessidades de Educação Especial, nomeadamente no que se 

refere à garantia da disponibilização dos recursos materiais e humanos,  

 

Para além disso, o GT efetuou, no dia 2 de junho de 2015, uma visita e reunião de trabalho no 

Agrupamento de Escolas Leal da Câmara, em Rio de Mouro, com a presença dos Deputados 

Margarida Almeida (PSD), Ana Sofia Bettencourt (PSD), Carlos Enes (PS), Inês Teotónio 

Pereira (CDS-PP) e Rita Rato (PCP). Esta visita permitiu conhecer as respostas educativas, no 

ensino secundário, aos alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente no que 

diz respeito ao cumprimento da Portaria n.º 275-A/2012 (regula o ensino de alunos com 

currículo específico individual (CEI), em processo de transição para a vida pós -escolar). 

 

Ao longo da sessão legislativa, foram ainda realizadas audiências e audições aos parceiros da 

área da Educação Especial, sendo que 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. 

 

 

 

Grupo de Trabalho da Ciência  
 

 

Composição 

Nome Grupo Parlamentar 

Elza Pais  PS - Coordenadora 

Nilza de Sena  PSD 

Inês de Medeiros  PS 

Michael Seufert  CDS-PP 

Rita Rato  PCP 

Luís Fazenda  BE 

 

A atividade do GT| Ciência centrou-se essencialmente, na avaliação das Unidades de 

Investigação, promovida recentemente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em 

colaboração com a European Science Foundation (ESF), na promoção do “Dia da Ciência” 

realizado fora da Assembleia da República na cidade do Porto, e em visitas a Unidades de 

investigação e Inovação. 

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://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=100079
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheEvento.aspx?BID=100079
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100330
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100330
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTEE/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4209
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4326
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4064
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=263
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No que se refere à avaliação das Unidades de Investigação, foram efetuadas audições a 

diversas entidades. O critério utilizado para a seleção destas Unidades foi o de selecionar a 

Unidade de Investigação com classificação mais elevada em cada um dos seis níveis de 

avaliação estabelecidos: excecional, excelente, muito bom, bom, razoável e insuficiente.  

 

No âmbito do “Dia da Ciência”, realizou-se uma reunião com os Reitores das Universidades e 

os Presidentes dos Institutos Superiores Politécnicos públicos a norte do Douro e efetuou-se 

uma visita à Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer Portugal), unidade de 

investigação e inovação que promove transferência de conhecimento e ligação ao setor 

empresarial. Para além desta visita, foram ainda realizadas mais duas: à Faculdade de Ciência 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e ao Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia – Lisboa. 

 

 

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

respetivo GT. 

 

 

Avaliação Tecnológica Parlamentar  
 

Relator: Deputado Rui Pedro Duarte (PS) 

 

Do plano de atividades para a 4.ª Sessão Legislativa constava a reformulação da Resolução da 

Assembleia da República n.º 60/2009, de 10 de Julho, e a construção de uma proposta de 

operacionalização da Unidade de ATP.  

 

Tendo em vista a definição de um modelo adequado, a Comissão assegurou a participação nos 

seguintes fóruns internacionais sobre avaliação tecnológica parlamentar:  

 

 2ª Conferência Europeia sobre Avaliação Tecnológica – o próximo horizonte da 

Avaliação Tecnológica, que se realizou em Berlim, de 25 a 27 de fevereiro de 2015, na 

qual participaram os Deputados Rui Pedro Duarte (PS) e Isilda e Aguincha (PSD); 

 EPTA Council and Conference, que decorreu de 27 a 28 de outubro de 2014, em Oslo, 

tendo o Parlamento Português sido representado pela Deputada Maria José Castelo 

Branco (PSD). 

Do Relatório de Atividades, que pode ser consultado na respetiva página internet, constam 

propostas relativamente à alteração à Resolução n.º 60/2009 e à adoção de um projeto-piloto 

para a criação de uma Unidade Parlamentar de Avaliação Tecnológica,  

 

 

Palácio de S. Bento, 21 de julho de 2015 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

(Abel Baptista) 

http://www.parlamento.pt/Sites/COM/XIILEG/8CECC/GTC/Paginas/Audicoes.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100227
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100227
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100231
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100413
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=100413
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=99918
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=99918
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/GTC/Paginas/default.aspx
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/8CECC/RTATP/Apresentacao/Paginas/PlanosActividade.aspx

