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ATA NÚMERO 248/XII/4.ª SL 

05.maio.2015 – 15h00 
 

Aos 05 dias do mês de maio de 2015, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 
Ciência e Cultura, na sala 1, 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 atas 
 
3. Comunicações do Presidente 
 
4. Audição do Secretário de Estado da Administração Interna por requerimento 

apresentado pelos Grupos Parlamentares do PSD e CDS-PP para que preste 
esclarecimentos sobre a fiscalização levada a cabo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), a clubes e associações desportivas, que permitiu identificar um número elevado de 
cidadãos estrangeiros que não possuem título de residência ou visto adequado à prática 
desportiva. 

 
5. Projeto de Lei n.º 848/XII/4ª, BE, Impede o apoio institucional a espetáculos que inflijam 

sofrimento a animais. 
 

 Apreciação e votação do parecer/contributo da CECC  

 Deputado autor do parecer: Pedro Delgado Alves - PS 
 
6. Petição n.º 501/XII/4ª da iniciativa de Ana Maria Afonso de Oliveira “Pela eleição dos 

representantes dos pais no agrupamento de Escolas de Monção” 
 

 Apreciação da nota de admissibilidade 

 Deputado (a) Relator (a) - CDS-PP 
 

7. Proposta conjunta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia 
e os Estados-Membros, por um lado, e o Canadá, por outro lado - JOIN (2015)10 

 

 Apreciação liminar 

 Deputado autor do parecer: CDS-PP 
 

8. 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  
 
9. Outros assuntos 
 
10. Data da próxima reunião 
 
12 de maio de 2015 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20150010.do#dossier-NLE20150073
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O Sr. Deputado José Soeiro (BE) solicitou a antecipação da apreciação do ponto 5 (Projeto de 
Lei n.º 848/XII/4ª, BE) da Ordem do Dia para o início da reunião, o que foi aceite.  
 
Com esta alteração, foi a mesma aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, 
PS, CDS-PP, BE e PEV, registando-se a ausência do PCP. 
 
2. Projeto de Lei n.º 848/XII/4ª, BE, Impede o apoio institucional a espetáculos que inflijam 

sofrimento a animais. 
 

O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves (PS) apresentou o parecer. Após as intervenções dos Srs. 
Deputados José Soeiro (BE) e Isilda Aguincha (PSD), foi o mesmo aprovado por unanimidade 
dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e BE, registando-se a ausência do PCP e do 
PEV. 
 
3. Aprovação de atas 
 
As atas n.ºs 246 e 247, relativas às reuniões de 28 e 29 de abril, respetivamente, foram 
aprovadas por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e BE, registando-
se a ausência do PCP e do PEV. 
 
4. Comunicações do Presidente 
 

4.1. O Sr. Presidente informou que baixou à Comissão o Projeto de Resolução 1453/XII (PSD 
e CDS-PP), Institui o Dia Nacional da Gastronomia, tendo o PSD e o CDS-PP solicitado 
a discussão em Plenário 

 
4.2. Informou que a Associação Nacional de Professores de Português (ANPROPORT) 

dirigiu um pedido de audiência à Comissão, para apresentação dos objetivos da recém-
criada associação. A audiência será agendada por um Deputado do PSD, numa reunião 
aberta a todos os Deputados. 
 

4.3. Foram apreciados os relatórios das audições abaixo, não se tendo registado quaisquer 
observações sobre os mesmos: 

 

 Audição da Federação Portuguesa de Esgrima, pelo Grupo de Trabalho do 
Desporto; 

 Audição dos subscritores da Petição n.º 482/XII. 
 
4.4. Relativamente ao Projeto de Lei n.º 869/XII/4ª, PSD e CDS-PP, que 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, o Sr. Presidente 
transmitiu o seguinte: 

 

 Foram rececionados contributos genéricos de 7 entidades e contributos a artigos de 
3 entidades: 

 As propostas de alteração devem ser apresentadas pelos Grupos Parlamentares até 
ao dia 10 de maio; 

 O mapa comparativo será distribuído no dia 11 de maio; 

 A discussão e votação na especialidade deverão ocorrer na reunião da Comissão de 
12 de maio, prevendo-se a votação global no Plenário em 15 de maio. 

 
4.5. O Sr. Presidente chamou a atenção para uma comunicação distribuída a todos os 

Deputados, do Dr. Augusto Henriques, a propósito de um erro detetado na audiência à 
Plataforma Pró-Lei das Terapêuticas Não Convencionais. A Plataforma foi recebida em 
audiência, presidida pela Deputada Elza Pais, tendo o Dr. Augusto Henriques efetuado 
uma intervenção, em representação dos osteopatas. Depois de ouvir a gravação áudio 
da audiência, verificou que tinha cometido um erro na sua intervenção, ao referir que a 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39396
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39396
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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formação dos osteopatas, segundo a Organização Mundial de Saúde, deveria ser de 
1.200h, quando queria dizer 4.200h. Assim, solicitou a disponibilização, no processo da 
audiência, de uma nota com esta correção, tendo esta proposta merecido acolhimento 
da Comissão.  

 
4.6. O Sr. Presidente recordou que se encontra agendada, para 13 de maio, a partir das 

09h30, no auditório do Novo Edifício, a Conferência Currículos e Autonomia, 
encontrando-se inscritas 57 pessoas.  

 
4.7. Fez ainda referência ao convite que foi dirigido aos Senhores Deputados para a 

Conferência “40 Anos Farmácia e Cultura”, que assinala o início das Comemorações dos 
40 Anos da Associação Nacional de Farmácias, que terá lugar no dia 15 de maio, às 
17h00, no Porto. A este propósito, solicitou que informem se pretendem participar, 
podendo fazê-lo através dos serviços da Comissão. 
 

4.8. Por último, o Sr. Presidente comunicou a indisponibilidade manifestada pelo Sr. 
Secretário de Estado da Cultura relativamente à audição agendada para o dia 12 de 
maio, tendo sugerido o dia 13, da parte da manhã ou após Plenário.  
 
O Sr. Presidente recordou que no dia 13 de manhã terá lugar a Conferência sobre 
Currículos e Autonomia e que o mês de maio se encontra já bastante preenchido. 
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Acácio Pinto e Inês de Medeiros (PS), que 
se manifestaram contra a realização da audição após o Plenário, lembrando que é a 
segunda vez que acontece recentemente, o que entendem revelar um desrespeito 
institucional pela audição regimental. 
 
O Sr. Presidente transmitiu que iria articular com o Sr. Secretário de Estado, no sentido 
de se encontrar uma nova data. 

 
5. Audição do Secretário de Estado da Administração Interna por requerimento 

apresentado pelos Grupos Parlamentares do PSD e CDS-PP para que preste 
esclarecimentos sobre a fiscalização levada a cabo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), a clubes e associações desportivas, que permitiu identificar um número elevado de 
cidadãos estrangeiros que não possuem título de residência ou visto adequado à prática 
desportiva. 

 
O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro (PSD) apresentou o requerimento. Intervieram, de seguida, os 
Srs. Deputados Pedro Pimpão (PSD), Laurentino Dias (PS) e Michael Seufert (CDS-PP), tendo 
o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna respondido às questões, após cada 
intervenção dos Deputados. 
 
Na segunda ronda registaram-se as intervenções dos Srs. Deputados Paulo Cavaleiro (PSD), 
Laurentino Dias (PS) e António Cardoso (PS). O Sr. Secretário de Estado respondeu, em bloco, 
às questões colocadas. 
 
A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, encontra-se disponível na 
página da Comissão, na internet. 
 
6. Petição n.º 501/XII/4ª da iniciativa de Ana Maria Afonso de Oliveira “Pela eleição dos 

representantes dos pais no agrupamento de Escolas de Monção” 
 
Foi apreciada a nota de admissibilidade, tendo a Petição sido admitida por unanimidade dos 
Deputados presentes do PSD, PS e CDS-PP, registando-se a ausência do PCP, do BE e do 
PEV. Cabendo ao CDS-PP a indicação do relator, foi designado o Sr. Deputado Michael Seufert. 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100076
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12627
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7. Proposta conjunta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia 
e os Estados-Membros, por um lado, e o Canadá, por outro lado - JOIN (2015)10 

 
Por proposta do CDS-PP, a Comissão deliberou não proceder ao escrutínio desta iniciativa. 

 
8. 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 
 

Dada a ausência de Deputados do BE, a discussão foi adiada. 
 
9. Outros assuntos 
 
Não se registaram outros assuntos. 
 
10. Data da próxima reunião 
 
12 de maio de 2015 
 
 
A reunião foi encerrada às 16:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de 
lida e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
 
Palácio de São Bento, 5 de maio de 2015 
 
 
 
 

O PRESIDENTE 
 

(Abel Baptista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20150010.do#dossier-NLE20150073
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Folha de Presenças 
 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
  

Abel Baptista 
 Acácio Pinto 
 Amadeu Soares Albergaria 
 Carlos Enes 
 Elza Pais 
 Heloísa Apolónia 
 Inês de Medeiros 
 Isilda Aguincha 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria da Conceição Caldeira 
 Maria José Castelo Branco 
 Michael Seufert 
 Nilza de Sena 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Delgado Alves 
 Pedro Pimpão 
 Rita Rato 
 Rui Pedro Duarte 
 Agostinho Santa 
 Bruno Coimbra 
 José Moura Soeiro 
 Laurentino Dias 
 Maria Ester Vargas 
 Maria João Ávila 
 Maria Manuela Tender 
 Rosa Arezes 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Duarte Marques 
 João Prata 
 Luís Fazenda 
 Odete João 

 
 


