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ATA NÚMERO 226/XII/4.ª SL
13.janeiro.2015 – 15h00

Aos 13 dias do mês de janeiro 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 Senhor Secretário de Estado da Cultura, para apreciação da política geral da 
Secretaria de Estado, no âmbito do n.º 2 do art.º 104.º do Regimento da Assembleia da República.

5. Conferência “8 séculos de Língua Portuguesa”

6. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que solicita a definição de uma 
ronda suplementar para esclarecimentos na audição regimental que se realizará no dia 27 de 
janeiro com o Ministro da Educação e Ciência.

 Análise e votação

7. Projeto de Resolução n.º 1187/XII/4ª, (BE) Preservação do serviço de ISBN

 Discussão em Comissão

8. Redação Final dos Projetos de Resolução n.os 1135/XII (PSD e CDS-PP) - Classifique o Mosteiro 
de Tibães como Imóvel de Interesse Nacional, reconhecendo-o como Monumento Nacional e 
1185/XII (PEV) - Pela classificação do Mosteiro de São Martinho de Tibães como Monumento 
Nacional

 Apreciação

9. Outros assuntos

10. Data da próxima reunião

14 de janeiro de 2015

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia

A Sra. Deputada Catarina Martins (BE) solicitou o adiamento do ponto 7 da Ordem do Dia (OD) para a 
reunião seguinte da Comissão, o que foi aceite.

Com esta alteração, a Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, 
PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência do PEV. 

2. Aprovação de ata

A ata n.º 224/XII, relativa à reunião da Comissão de 6 de janeiro, foi aprovada por unanimidade dos 
Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência do PEV. 

3. Comunicações do Presidente
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3.1. O Sr. Presidente informou que passaram a integrar a Comissão, como suplentes, o Sr. Deputado 
Cristóvão Simão Ribeiro (PSD) e a Sra. Deputada Adelaide Canastro (PSD), neste último caso em 
substituição do Sr. Deputado Hugo Soares.

3.2. O Sr. Presidente transmitiu que a Comissão de Assuntos Europeus solicitou a emissão de parecer 
sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2015 – Um novo começo, até ao dia 
26 de janeiro de 2015. Tendo aqueles serviços informado, posteriormente, que o parecer podia ser 
entregue uma ou duas semanas após aquela data, a apreciação do mesmo foi agendada para a 
reunião de 3 de fevereiro.

3.3. Comunicou ainda que a Comissão recebeu um Convite da Comissão dos Direitos da Mulher e 
Igualdade de Género (FEMM) do Parlamento Europeu, para participar numa reunião 
interparlamentar subordinada ao tema "Empowering women and girls through education", a ter
lugar no dia 5 de março de 2015, no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Tendo igual convite sido 
endereçado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e uma vez 
que cada Parlamento poderá enviar uma delegação composta, no máximo, por 4 Deputados, o Sr. 
Presidente informou que iria articular esta questão com o Presidente da 1.ª Comissão.

3.4. O Sr. Presidente transmitiu que foi endereçado ao Sr. Deputado Rui Pedro Duarte (PS), pela 
Comissão de Educação, Inovação e Avaliação Tecnológica do Parlamento alemão, um convite 
para um jantar e reunião, a ter lugar no dia 25 de fevereiro, em Berlim, integrado na Conferência 
no âmbito do projeto PACITA, que ali decorre de 25 a 27 de fevereiro, e na qual deu nota que 
pretende participar. A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) comunicou ter recebido um convite no 
mesmo sentido, tendo a deliberação sobre este assunto sido adiada, para que possa ser 
conhecido e analisado o programa da Conferência. 

3.5. Foi fixado o calendário de execução da Resolução n.º 87/2014, nos seguintes termos:

 Apresentação do relatório pela relatora, Deputada Diana Ferreira, até 19 de janeiro;
 Apresentação de propostas de alteração pelos Grupos Parlamentares até 21 de janeiro;
 Apreciação e votação do relatório na reunião da Comissão de 27 de janeiro.

3.6. O Sr. Presidente transmitiu que baixaram à Comissão as iniciativas legislativas abaixo, 
relativamente às quais foi deliberado o seguinte:

 Projeto de Lei n.º 701/XII (PCP) - Regime de estágios curriculares do ensino superior: a
apresentação pelo autor terá lugar na reunião de 20 de janeiro e a apreciação e votação do 
parecer no dia 27 do mesmo mês. Cabe ao PSD a indicação do autor do parecer.

 Projeto de Resolução n.º 1197/XII (PS) - Transferência da responsabilidade do Sistema de 
Informação para o Património Arquitetónico (SIPA) da tutela do ordenamento do território para 
a tutela da cultura: a Sra. Deputada Inês de Medeiros (PS) solicitou a sua discussão no 
Plenário.

3.7. O Sr. Presidente informou que foram designados para integrar o Grupo de Trabalho da Ciência, 
até àquele momento, os seguintes Senhores Deputados:

Elza Pais PS - Coordenadora
Nilza de Sena PSD
Inês de Medeiros PS
Michael Seufert CDS-PP
Luís Fazenda BE

3.8. Por último, foi apreciada a proposta enviada pela Ciência Viva, relativamente à próxima edição 
do Café de Ciência, tendo sido consensualizado o seguinte:

 Data do Café de Ciência: 9 de abril (5.ª feira), para permitir a presença, como 
observadores convidados, de alguns participantes do Festival Nacional de Biotecnologia, 
que decorre em Lisboa, de 10 a 12 de abril;
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 Tema: Biotecnologia (em articulação com projeto internacional e com atividades a 
desenvolver a seguir a essas datas);

 Tema para o Café de Ciência de novembro de 2015: a energia e as alterações 
climáticas.

4. Audição do Senhor Secretário de Estado da Cultura, para apreciação da política geral da 
Secretaria de Estado, no âmbito do n.º 2 do art.º 104.º do Regimento da Assembleia da República.

Após uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado da Cultura, intervieram, na primeira ronda, os 
Srs. Deputados Inês de Medeiros (PS), Conceição Pereira (PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), 
Miguel Tiago (PCP) e Catarina Martins (BE). O Sr. Secretário de Estado da Cultura usou da palavra a 
seguir a cada intervenção, para responder às questões colocadas.

Na segunda ronda registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Gabriela Canavilhas (PS), Ana 
Sofia Bettencourt (PSD), Michael Seufert (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP) e Catarina Martins (BE). O Sr.
Secretário de Estado respondeu às questões, após cada intervenção dos Deputados.

Intervieram, na terceira ronda, os Srs. Deputados Rui Pedro Duarte (PS), Emília Santos (PSD), Michael 
Seufert (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP), Carlos Enes (PS), Pedro Pimpão (PSD), Agostinho Santa (PS), 
Nilza de Sena (PSD), Jorge Fão (PS), Duarte Marques (PSD), Inês de Medeiros (PS), Ester Vargas 
(PSD), Maria José Castelo Branco (PSD), Paulo Cavaleiro (PSD) e Isilda Aguincha (PSD). O Sr. 
Secretário de Estado respondeu, em bloco, às questões colocadas, após a intervenção da Sra. 
Deputada Nilza de Sena e no final.

A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, encontra-se disponível na página 
internet da Comissão.

5. Conferência “8 séculos de Língua Portuguesa”

O Sr. Presidente referiu-se à proposta já apresentada anteriormente, no sentido de a Assembleia da 
República se associar à comemoração dos 8 séculos da língua portuguesa, através da organização de 
uma Conferência internacional, para a qual propunha que fossem convidados os parlamentos dos países 
de língua portuguesa e ainda países observadores da CPLP e outros com uma forte tradição, no que à 
língua portuguesa diz respeito.

Sublinhando a importância da língua, enquanto um dos nossos mais importantes patrimónios, transmitiu 
que deu já conhecimento desta proposta à Senhora Presidente da Assembleia da República, que 
manifestou o seu acordo. Assim, e apontando o mês de maio para a sua realização, solicitou aos Grupos 
Parlamentares a apresentação de propostas concretas, de modo a que o programa possa ficar fechado
até ao final de janeiro.

O Sr. Deputado Carlos Enes (PS) referiu-se a outras iniciativas que estão a ser preparadas neste âmbito, 
algumas das quais já divulgadas, e afirmou que apresentará uma proposta concreta, com a indicação de
entidades a convidar. 

A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) mencionou que será a Sra. Deputada Rosa Arezes a
acompanhar esta temática, sendo os contributos enviados durante a semana.

A Sra. Deputada Diana Ferreira (PCP) anunciou que o PCP remeterá também contributos sobre esta 
iniciativa.

O Sr. Presidente reafirmou que a Assembleia da República não pode ficar alheada desta questão e deve 
envolver os países da CPLP, na medida em que quiserem participar, e eventualmente as universidades. 
Sugeriu ainda que fosse contactado o Governo, para se aferir se pretende participar, e de alguma forma. 

6. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que solicita a definição de uma 
ronda suplementar para esclarecimentos na audição regimental que se realizará no dia 27 de 
janeiro com o Ministro da Educação e Ciência.

A Sra. Deputada Diana Ferreira (PCP) apresentou o requerimento.
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Interveio, de seguida, a Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD), que referiu que o requerimento surge na 
sequência de outras iniciativas do PCP, relativamente à grelha de tempos das audições do Ministro da 
Educação e Ciência, e afirmou que o PSD não está disponível para alterar a estrutura das audições.

O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) disse não se opor a que seja levada a cabo uma ronda suplementar, 
dada a particularidade do assunto.

A Sra. Deputada Diana Ferreira (PCP) lamentou que esta situação, que terá impacto na vida das escolas
e dos professores, não seja suficientemente relevante para o PSD, entendendo que se trata de mais um 
passo para a desvalorização da escola pública.

Submetido a votação, o requerimento foi rejeitado, com os votos contra do PSD e os votos favoráveis do 
PS e PCP, registando-se a ausência do CDS-PP, BE e PEV.

7. Projeto de Resolução n.º 1187/XII/4ª, (BE) Preservação do serviço de ISBN

Adiado.

8. Redação Final dos Projetos de Resolução n.os 1135/XII (PSD e CDS-PP) - Classifique o Mosteiro 
de Tibães como Imóvel de Interesse Nacional, reconhecendo-o como Monumento Nacional e 
1185/XII (PEV) - Pela classificação do Mosteiro de São Martinho de Tibães como Monumento 
Nacional

A redação final dos Projetos de Resolução n.ºs 1135/XII e 1185/XII foi fixada, sem votos contra, 
verificando-se a ausência do CDS-PP, BE e PEV.

9. Outros assuntos

10. Data da próxima reunião

14 de janeiro de 2015

A reunião foi encerrada às 19:00 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 
aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 13 de janeiro de 2015

O PRESIDENTE

(Abel Baptista)
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Folha de Presenças

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Abel Baptista
Acácio Pinto
Amadeu Soares Albergaria
Carlos Enes
Duarte Marques
Elza Pais
Inês de Medeiros
Isilda Aguincha
João Prata
Margarida Almeida
Maria Conceição Pereira
Maria da Conceição Caldeira
Maria José Castelo Branco
Michael Seufert
Nilza de Sena
Odete João
Paulo Cavaleiro
Pedro Delgado Alves
Pedro Pimpão
Rui Pedro Duarte
Agostinho Santa
Ana Sofia Bettencourt
Catarina Martins
Diana Ferreira
Emília Santos
Inês Teotónio Pereira
Maria Ester Vargas
Maria Gabriela Canavilhas
Maria João Ávila

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:

Heloísa Apolónia
Luís Fazenda
Rita Rato


