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ATA NÚMERO 250/XII/4.ª SL 

26.maio.2015 – 15h00 

 

Aos 26 dias do mês de maio de 2015, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura, na sala 2, do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados 

constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte Ordem do 

Dia:  

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

2. Aprovação de ata 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

4. Audição do Secretário Estado do Desporto e da Juventude nos termos da apreciação 

da política geral da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude no âmbito do n.º 2 do 

art. 104.º do RAR - 15h00 

 

5. Petição n.º 487/XII/4ª da iniciativa de Duarte Alvelos Bénard da Costa “Tolerância 

corretiva para a  não utilização do Acordo Ortográfico de 1990 nos exames nacionais”. 

 

 Discussão e votação do parecer 

 Deputada Relatora: Diana Ferreira - PCP 

 

6. Petição n.º 489/XII/4ª da iniciativa de Ricardo Filipe do Souto Teixeira “Em defesa, 

salvaguarda e reabilitação do Castelo de Monforte de Rio Livre em Chaves”. 

 

 Discussão e votação do parecer 

 Deputada Relatora: Manuela Tender - PSD 

 

7. RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO E AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 

116/2009 do Conselho de 18 de dezembro de 2008 relativo à exportação de bens culturais 

1 de janeiro de 2011 – 31 de dezembro de 2013 – COM (2015) 144 

 

 Discussão e votação do parecer 

 Deputada autora do parecer: Inês de Medeiros- PS 

 

8. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Agenda 

Europeia para a Segurança – COM (2015) 185 

 

 Apreciação liminar 

 Deputado autor do parecer: CDS-PP 

 

9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Estratégia 

para o Mercado Único Digital na Europa – COM (2015) 192 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150144.do#dossier-COM20150144
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150185.do#dossier-COM20150185
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150192.do#dossier-COM20150192
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 Apreciação liminar 

 Deputado autor do parecer: PS 

 

10. Projeto de Resolução n.º 1246/XII (PS) - Recomenda ao Governo que promova a abertura 

do procedimento de classificação do atual “Museu Grão Vasco” para “Museu Nacional Grão 

Vasco” 

 

 Discussão 

 

11. Projeto de Resolução n.º 1431/XII/4ª, BE, Recuperação urgente da Mata do Buçaco e a 

sua valorização para o reconhecimento enquanto Património Mundial da Humanidade 

 

 Discussão  

 

12. Projeto de Resolução n.º 1460/XII/4ª, PS, Recomenda ao Governo a avaliação da Lei n.º 

60/2009, de 6 de agosto, nomeadamente no que respeita ao alargamento do quadro de 

competências, modalidades e financiamento dos Gabinetes de Informação e Apoio no 

âmbito da educação para a saúde e educação sexual 

 

 Discussão  

 

13. Redação final do Projeto de Resolução n.º 1373/XII, PSD, que Recomenda ao Governo 

a definição de uma estratégia para o aprofundamento da cidadania e da participação 

democrática e política dos jovens. 

 

 Apreciação 

 

14. Redação final do Projeto de Lei n.º 869/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) Primeira alteração à Lei 

n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelecendo a universalidade da educação pré-escolar para 

as crianças a partir dos 4 anos de idade  

 

 Apreciação 

 

15. Outros assuntos 

 

16. Data da próxima reunião 

 

2 de junho de 2015 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 

 

A reunião foi presidida pelo Vice-Presidente, Deputado Acácio Pinto (PS). 

 

A Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP 

e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e do PEV. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39241
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2. Aprovação de ata 

 

A ata da reunião de 12 de maio foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, 

PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e do PEV. 

 

3. Comunicações do Presidente 

 

 

3.1. O Presidente em exercício lembrou que teria lugar no dia seguinte, a partir das 09h30, na 

Sala do Senado, a Conferência sobre Centros de Recursos para a Inclusão (CRI), tendo 

informado que estavam inscritas 270 pessoas. 

 

 

3.2. Informou depois que a inauguração da exposição do Museu Nacional do Desporto na 

Assembleia da República se encontrava agendada para o dia 4 de junho (5.ª feira), às 

14h00, no Átrio Principal. 

 

 

3.3.  Iniciativa europeia COM (2015)183 

 

De seguida, indicou que a Comissão tinha feito na reunião do dia 12 a apreciação liminar 

da Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à celebração, em nome da União 

Europeia, do Acordo de Estabilização e de Associação entre a União Europeia e a 

Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Kosovo, por outro – COM(2015) 

181 -, tendo deliberado não a escrutinar. 

 

Entretanto a Comissão de Assuntos Europeus tinha remetido posteriormente a Proposta de 

DECISÃO DO CONSELHO relativa à assinatura, em nome da União Europeia, do Acordo 

de Estabilização e de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da 

Energia Atómica, por um lado, e o Kosovo, por outro – COM(2015) 183 -, que respeitava a 

uma fase posterior do mesmo processo. 

 

Nesta sequência, foi consensualizado não escrutinar a iniciativa europeia COM(2015) 183. 

 

 

3.4. Pedidos de audiência 

 

Tendo a Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF) solicitado uma 

audiência para apresentar as conclusões do I Congresso Nacional Político dos Estudantes 

de Ciências Farmacêuticas, realizado em novembro passado, bem como  abordar os 

assuntos considerados da maior relevância e pertinência no seio da comunidade estudantil, 

foi consensualizado que a mesma fosse presidida pelo Deputado Michael Seufert (CDS-

PP).  

 

A ANESPO - Associação Nacional de Escolas Profissionais - solicitou uma audiência com 

o fundamento de que os titulares de escolas profissionais e de estabelecimentos de ensino 

especial ou artístico, associadas ou não da ANESPO, têm vindo a ser vítimas de redução 

ilegítima de pagamentos relativos a contratos programa para prestação de serviços de 

educação e formação, podendo a breve prazo ver as suas escolas encerradas ou os seus 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150183.do#dossier-NLE20150095
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150181.do#dossier-NLE20150094
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150181.do#dossier-NLE20150094
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150183.do#dossier-NLE20150095
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150183.do#dossier-NLE20150095
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cursos suspensos. Nesta sequência, foi consensualizado que a mesma fosse presidida por 

um Deputado do PS, a indicar posteriormente.  

 

3.5.  Distribuição de relatórios de audições/audiências 

 

Tendo sido distribuído o relatório da audição da Associação de Estabelecimentos de Ensino 

Particular e Cooperativo (AEEP), pelo Grupo de Trabalho da Indisciplina em Meio Escolar, 

bem como da Federação Portuguesa de Tiro, pelo Grupo do Trabalho do Desporto, 

nenhum Deputado se pronunciou sobre os mesmos. 

 

Na sequência da indicação da distribuição do relatório da audiência ao Diretor da Escola 

Superior João de Deus, sobre acreditação de cursos de mestrado, que tinha sido presidida 

pela Deputada Nilza de Sena (PSD), a Senhora Deputada informou que o PSD iria solicitar 

ao Ministro da Educação e Ciência e à A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior que se pronunciassem sobre a situação. 

 

3.6. Pedido do Sindicato Nacional do Ensino Superior 

  

O Presidente indicou que o Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), associação 

sindical de Docentes e Investigadores, pretendia realizar uma reunião sobre o ensino 

superior e a investigação,  entre docentes e Deputados,  no dia 29 de maio (6ª-feira) entre 

as 15.00 horas e as 17.00 horas e gostaria de saber da possibilidade de lhes ser cedida uma 

sala para o efeito na  Assembleia da República, para cerca de 50 pessoas. 

 

Informou depois que o Presidente da Comissão tinha manifestado indisponibilidade para 

estar presente nessa reunião, na data em causa e proposto que se agendasse uma audição 

na Comissão, para que o Sindicato pudesse apresentar as suas questões e propostas, tendo 

acrescentado que essa proposta já tinha obtido a concordância dos Grupos Parlamentares 

do PSD, do BE e do PS. 

 

A questão foi objeto de debate, questionando-se se a audição na Comissão afastava a 

realização do evento no Parlamento ou se era complementar do mesmo. Intervieram no 

debate os Deputados Pedro Delgado Alves (PS), Rita Rato (PCP), Duarte Marques (PSD) e 

Michael Seufert (CDS-PP). Por fim, foi votado por unanimidade um requerimento do 

Deputado Michael Seufert para que se perguntasse ao Sindicato se se a audição na 

Comissão dava resposta ao seu pedido de realização de uma reunião no dia 29, ficando este 

sem efeito. 

 

Por outro lado, foi consensualizado que se a resposta do Sindicato fosse no sentido de 

manter o pedido da reunião no dia 29, este deveria ser objeto de decisão da Comissão. 

 

 

3.7. Petição n.º 499/XII/4.ª, Denúncia sobre a gestão do Curso Profissional de Artes do 

Espetáculo, do Externato Delfim Ferreira  

 

O Externato enviou uma resposta desenvolvida sobre a petição (constituída por 9 páginas), 

à qual anexou 24 documentos, incluindo os elementos da ação disciplinar interposta contra 

uma psicóloga (e que levou ao seu despedimento), uma queixa-crime, etc, tendo solicitado 

que só fosse disponibilizada publicamente na petição a resposta e não os anexos (não 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12625
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obstante os mesmos fossem referidos na resposta), por os mesmos conterem 

“identificações individuais e/ou outros elementos que só aos próprios dizem respeito”, mas 

que isso não devia inviabilizar a consulta dos anexos por quem o requeresse. 

 

Analisada a questão, e face ao teor de alguns dos anexos, a Comissão consensualizou só 

disponibilizar publicamente a resposta do Externato (sem os anexos) e não facultar o acesso 

aos anexos. 

 

Recebida uma comunicação de Miguel Afonso, atual coordenador do curso, o qual dava 

conhecimento de que tinha apresentado uma queixa-crime contra a Professora Helena 

Machado e estava a preparar outra contra a Psicóloga Liliana Moreira, pelas afirmações que 

as mesmas faziam em relação ao próprio na pronúncia em relação à petição, foi 

consensualizado arquivá-la no processo.  

 

3.8.  Convite da Assembleia Nacional Francesa para conferência no âmbito da EPTA 

 

O Presidente informou que tinha sido recebido um convite da Assembleia Nacional Francesa 

para a participação de 1 Deputado numa conferência no âmbito da EPTA (European 

Parliamentary Technology Assessment), agendada para 24 de setembro de 2015 (5.ª feira) 

naquela Assembleia, em Paris, tendo-se decidido analisar a matéria na reunião seguinte da 

Comissão. 

 

 

4. Audição do Secretário Estado do Desporto e da Juventude nos termos da apreciação 

da política geral da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude no âmbito do n.º 2 do 

art. 104.º do RAR - 15h00 

 

Intervieram, na primeira ronda, os Srs. Deputados Laurentino Dias (PS), Paulo Cavaleiro (PSD), 
Michael Seufert (CDS-PP), Rita Rato (PCP) e José Soeiro (BE). O Sr. Secretário de Estado usou 
da palavra a seguir a cada intervenção, para responder às questões colocadas. 
 
Na segunda ronda registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Rui Pedro Duarte (PS), 
Duarte Marques (PSD), Michael Seufert (CDS-PP) e Rita Rato (PCP), tendo o Sr. Secretário de 
Estado respondido às perguntas, após cada intervenção dos Deputados. 
 
Intervieram, na terceira ronda, os Srs. Deputados Sandra Pontedeira (PS), Pedro Pimpão (PSD), 
Michael Seufert (CDS-PP), Rita Rato (PCP), Agostinho Santa (PS), João Prata (PSD), Paulo 
Cavaleiro (PSD), António Cardoso (PS), Duarte Marques (PSD), Rui Pedro Duarte (PS) e Isilda 
Aguincha (PSD). 
 
 
O Sr. Secretário de Estado respondeu, em bloco, às questões colocadas, após a intervenção do 
Sr. Deputado João Prata e no final. 
 
A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, encontra-se disponível na 
página internet da Comissão. 
 

5. Petição n.º 487/XII/4ª, da iniciativa de Duarte Alvelos Bénard da Costa “Tolerância 

corretiva para a não utilização do Acordo Ortográfico de 1990 nos exames nacionais”. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100286
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12613
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A pedido da relatora, Deputada Diana Ferreira (PCP), foi adiado este ponto para a reunião 

seguinte. 

 

 

6. Petição n.º 489/XII/4ª, da iniciativa de Ricardo Filipe do Souto Teixeira “Em defesa, 

salvaguarda e reabilitação do Castelo de Monforte de Rio Livre em Chaves”. 

 

A pedido da relatora, Deputada Manuela Tender (PSD), foi adiado este ponto para a reunião 

seguinte. 

 

 

7. RELATÓRIO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO E AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 

116/2009 do Conselho de 18 de dezembro de 2008 relativo à exportação de bens culturais 

1 de janeiro de 2011 – 31 de dezembro de 2013 – COM (2015) 144  

 

 

A pedido da relatora, Deputada Inês de Medeiros (PS), foi adiado este ponto para a reunião 

seguinte. 

 

 

8. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Agenda 

Europeia para a Segurança – COM (2015) 185 

 

Na sequência da proposta do Deputado Michael Seufert (CDS-PP), a quem a iniciativa tinha sido 

distribuída para apreciação liminar, foi consensualizado não proceder ao escrutínio da mesma. 

 

9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES Estratégia 

para o Mercado Único Digital na Europa – COM (2015) 192 

 

Na sequência da proposta do Deputado Pedro Delgado Alves (PS), foi consensualizado 

escrutinar a iniciativa, devendo o PS indicar o Deputado relator. Foi ainda informado que a 

apreciação do respetivo parecer seria agendada para reunião da Comissão de 16 de junho. 

 

10. Projeto de Resolução n.º 1246/XII (PS) - Recomenda ao Governo que promova a abertura 

do procedimento de classificação do atual “Museu Grão Vasco” para “Museu Nacional Grão 

Vasco” 

 

O Deputado Acácio Pinto (PS) comunicou que o PS retirava a iniciativa, por o objeto da mesma 

ter entretanto sido consubstanciado num despacho do Secretário de Estado da Cultura, facto 

com que se congratulou. 

 

O Deputado Pedro Alves (PSD) congratulou-se com a classificação e referiu que o Projeto de 

Resolução não fazia sentido, dado que o processo de classificação já se tinha iniciado em 2014. 

 

 

11. Projeto de Resolução n.º 1431/XII/4ª (BE), Recuperação urgente da Mata do Buçaco e a 

sua valorização para o reconhecimento enquanto Património Mundial da Humanidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12615
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=13338
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=13436
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=13456
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38997
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39364
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A pedido do PS, foi adiada para a reunião seguinte a discussão do Projeto de Resolução. 

 

 

12. Projeto de Resolução n.º 1460/XII/4ª (PS), Recomenda ao Governo a avaliação da Lei n.º 

60/2009, de 6 de agosto, nomeadamente no que respeita ao alargamento do quadro de 

competências, modalidades e financiamento dos Gabinetes de Informação e Apoio no 

âmbito da educação para a saúde e educação sexual 

 

O Projeto de Resolução foi apresentado pelo deputado Pedro Delgado Alves (PS), tendo feito 

intervenções subsequentes os Deputados Duarte Marques (PSD), Rita Rato (PCP) e Michael 

Seufert (CDS-PP) e novamente o Deputado do PS. 

 

A informação correspondente e a gravação da discussão estão disponíveis na página do Projeto 

de Resolução. 

 

 

13. Redação final do Projeto de Resolução n.º 1373/XII  (PSD) que Recomenda ao Governo 

a definição de uma estratégia para o aprofundamento da cidadania e da participação 

democrática e política dos jovens. 

 

A proposta de redação final apresentada pela Divisão de Apoio ao Plenário, com a introdução de 

2 alterações da iniciativa dos Deputados do PSD, foi aprovada por unanimidade dos Deputados 

do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e do PEV.  

 

 

14. Redação final do Projeto de Lei n.º 869/XII/4.ª (PSD e CDS-PP) Primeira alteração à Lei 

n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelecendo a universalidade da educação pré-escolar para 

as crianças a partir dos 4 anos de idade  

 

A proposta de redação final apresentada pela Divisão de Apoio ao Plenário foi aprovada por 

unanimidade dos Deputados do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos 

Deputados do BE e do PEV.  

 

 

15. Outros assuntos 

 

Não se registaram outros assuntos. 

 

 

16. Data da próxima reunião 

 

2 de junho de 2015 

 

 

 
A reunião foi encerrada às 19:10 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39421
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39421
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39421
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39421
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39421
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=39345
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Palácio de São Bento, 26 de maio de 2015 

 

 

 

 

O VICE-PRESIDENTE 

 

 

(Acácio Pinto) 
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Folha de Presenças 

 

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 

 

 

Acácio Pinto 

 Amadeu Soares Albergaria 

 Carlos Enes 

 Duarte Marques 

 Elza Pais 

 Heloísa Apolónia 

 Inês de Medeiros 

 Isilda Aguincha 

 João Prata 

 Luís Fazenda 

 Margarida Almeida 

 Maria da Conceição Caldeira 

 Maria José Castelo Branco 

 Michael Seufert 

 Nilza de Sena 

 Odete João 

 Paulo Cavaleiro 

 Pedro Delgado Alves 

 Pedro Pimpão 

 Rita Rato 

 Rui Pedro Duarte 

 Agostinho Santa 

 António Cardoso 

 Diana Ferreira 

 Jacinto Serrão 

 José Moura Soeiro 

 Laurentino Dias 

 Maria João Ávila 

 Maria Manuela Tender 

 Pedro Alves 

 Sandra Pontedeira 

 

 

Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Abel Baptista 

 

 

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 

 Maria Conceição Pereira 
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