Comissão de Educação, Ciência e Cultura
ATA NÚMERO 243/XII/4.ª SL
14.abril.2015 – 15h00
Aos 14 dias do mês de abril 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.

5.

Petição n.º 458/XII/4ª da iniciativa de Movimento estudantil “Basta, na rua pela Escola
Pública” Contra os cortes na Educação inscritos no Orçamento do Estado para 2015, que
significam a destruição da Escola Pública”.



6.

Petição n.º 468/XII/4ª da iniciativa de Carla Silva Figueira, “Colocação por via de concurso
nacional e nos termos da lei, dos docentes para exercício de funções na Intervenção
Precoce na Infância”.



7.

Apreciação do relatório final
Deputado relator: Emília Santos - PSD

Projeto de Lei n.º 832/XII/4ª, PS, Segunda alteração à Lei n.º 28/2000, de 29 de novembro,
que define a regula as honras do Panteão Nacional



9.

Apreciação do relatório final
Deputado relator: Inês Teotónio Pereira - CDS-PP

Petição n.º 469/XII/4ª da iniciativa de Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Secundária da Maia “Alteração dos rácios de auxiliares de ação educativa nas
escolas”.



8.

Apreciação do relatório final
Deputada Relatora: Sandra Pontedeira - PS

Apresentação na Comissão pelo autor (PS)
Apreciação do parecer: Deputado do CDS-PP

PROPOSTA DE DECISÃO DO CONSELHO Relativa à assinatura, em nome da União
Europeia, da Convenção do Conselho da Europa sobre a Manipulação de Competições
Desportivas no que diz respeito a questões relacionadas com o direito penal substantivo e
com a cooperação judiciária em matéria penal - COM (2015) 86



Apreciação e votação do parecer
Deputado autor do parecer: Luís Fazenda – BE

10. Outros assuntos
11. Data da próxima reunião
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15 de abril de 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Aprovação da proposta de Ordem do Dia

O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) solicitou o adiamento da apreciação do ponto 8, o que foi
aceite.
O Sr. Deputado Luís Fazenda (BE) solicitou o adiamento do ponto 9, para a reunião seguinte da
Comissão, o que foi aceite.
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) solicitou o adiamento do ponto 6, para a reunião
seguinte, o que foi aceite.
O Sr. Presidente submeteu à consideração dos presentes a inclusão, na Ordem do Dia, da
apreciação de um requerimento entregue pelo PS, naquele mesmo dia, para a audição do
Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia-LNEG, para prestar
esclarecimentos sobre a transferência de 80 funcionários do LNEG para a Direção-Geral de
Energia e Geologia.
Após a intervenção da Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD), foi o mesmo agendado para a
reunião seguinte da Comissão.
Com estas alterações, 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 241, relativa à reunião de 7 de abril, 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

3.1.

O Sr. Presidente transmitiu que baixou à 12.ª Comissão, com conexão à 8.ª, o Projeto de
Lei n.º 848/XII (BE) - Impede o apoio institucional a espetáculos que inflijam sofrimento a
animais. A apreciação do parecer/contributo foi agendado para a reunião de 28 de abril,
cabendo ao PS a sua elaboração.

3.2.

Transmitiu que, na sequência da proposta de datas remetida pelo Sr. Ministro da Educação
e Ciência (29 de abril, após o Plenário, ou 24 de abril, à tarde) e face ao facto de o PSD
propor o dia 29 e o PS propor um dia não indicado, a audição foi agendada para o dia 29
de abril, após o Plenário.

3.3.

Deu ainda conta do pedido de adiamento, para 12 de maio, da audição do Sr. Secretário
de Estado da Cultura prevista para 5 de maio, por se encontrar na Bienal de Veneza, o
que foi aceite por todos.

3.4.

Informou ainda que foram rececionados os seguintes pedidos de audiência:


Fernando Carvalho, para apresentação da difícil situação em que se encontram os
mestrandos da Escola Superior João de Deus, em Lisboa. A audiência será agendada
oportunamente, numa reunião aberta a todos os Deputados, cabendo ao PSD indicar o
Deputado-piloto.



Presidente do Centro de Informação de Biotecnologia - ITQB-UNL, para expor a situação
da adoção e comercialização de sementes e produtos alimentares de plantas
melhoradas com recurso à engenharia genética (vulgarmente denominadas de OGM) no
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nosso país e na Europa, bem como a situação da formação científica lecionada no ensino
básico e secundário.
A Sra. Deputada Elza Pais (PS) sugeriu que a audiência fosse concedida pelo Grupo de
Trabalho da Ciência, dadas as matérias em apreciação.
A Sra. Deputada Nilza de Sena (PSD) esclareceu que o pedido de audiência decorre do
Café de Ciência e que foi dirigido idêntico pedido a outras Comissões. Lembrou que, não
se inserindo especificamente na área da ciência, a audiência não deve ser concedida
naquele âmbito.
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) sugeriu que a audiência fosse concedida por
uma delegação de cada uma das comissões.
O Sr. Deputado Luís Fazenda (BE) considerou que as matérias referidas se integram
nas áreas de competência das comissões de Agricultura e Mar e do Ambiente,
Ordenamento do Território e Poder Local.
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) propôs que a audiência fosse concedida pelo sistema
de Deputado-piloto ou pelo Grupo de Trabalho da Ciência, para não abrir um precedente.
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) sublinhou que as matérias não se integram no
âmbito da Ciência, pelo que o agendamento deve ser efetuado em articulação com
outras comissões.
O Sr. Presidente transmitiu que a audiência será agendada em Plenário da Comissão.


Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, sobre os seguintes aspetos:
ponto de situação dos serviços e equipamentos do IPDJ na Guarda; reabertura da
Pousada da Juventude da Guarda; promoção e desenvolvimento de atividades e
estratégias conjuntas no âmbito do “Plano Estratégico da Juventude 2020” nos domínios
da Educação, Emprego Jovem, Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável,
Combate à Pobreza e Inclusão Social, Literacia Digital e Diálogo Intergeracional e Projeto
“JUVIBERIA”. A audiência será agendada oportunamente, através do sistema do
Deputado-piloto, numa reunião aberta a todos os Deputados, cabendo ao PS proceder
ao seu agendamento.

3.5.

O Sr. Presidente referiu-se ainda à Conferência sobre os Centros de Recursos para a
Inclusão (CRI), organizada pelo Grupo de Trabalho da Educação Especial, que se
encontra prevista para o dia 27 de maio, das 09h30 às 13h00, na Sala do Senado, não se
tendo registado quaisquer observações sobre a mesma.

3.6.

Fez ainda alusão ao Dia dedicado à Ciência, a realizar no Porto, no dia 18 de maio, pelo
Grupo de Trabalho da Ciência, de acordo com o programa abaixo, não se tendo registado
qualquer observações em relação ao mesmo:
Manhã - Tema: Política de financiamento, situação atual do SCTN e avaliação das
unidades de investigação
11h às 13h – Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia
Reunião com Reitores das Universidades do Porto, Minho e de Trás-os-Montes e Alto
Douro e Presidentes dos Institutos Politécnicos do Porto, do Cávado e Ave, de Viana
do Castelo e de Bragança
Almoço com todos os Reitores e Presidentes dos Institutos Politécnicos
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Tarde - Tema: Investigação e inovação/transferência de conhecimento e ligação ao
setor empresarial
15h às 17h - Visita ao Instituto Fraunhofer Portugal, Porto, Campus Universitário da
Asprela
3.7.

O Sr. Deputado Laurentino Dias (PS) questionou o Sr. Presidente relativamente a uma
eventual resposta do PSD e CDS-PP à proposta apresentada pelo PS, de audição do
Serviço de Estrageiros e Fronteiras, sobre os casos dos jovens atletas estrangeiros em
situação irregular no nosso país.
O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro (PSD) informou que daria indicação sobre esta 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.

Intervieram, na primeira ronda, os Srs. Deputados Rui Pedro Duarte (PS), Pedro Pimpão (PSD),
Michael Seufert (CDS-PP) e Rita Rato (PCP). 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 Laurentino Dias (PS),
Paulo Cavaleiro (PSD), Artur Rêgo (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 João Prata (PSD), António Cardoso (PS),
Michael Seufert (CDS-PP), Emília Santos (PSD), Agostinho Santa (PS), Maria José Castelo
Branco (PSD), Ivo Oliveira (PS), Manuela Tender (PSD), Laurentino Dias (PS), Paula Gonçalves
(PSD), Margarida Almeida (PSD), Maria José Moreno (PSD), Isilda Aguincha (PSD) e Nuno Reis
(PSD). O Sr. Secretário de Estado respondeu, em bloco, às questões colocadas, após a
intervenção do Sr. Deputado Ivo Oliveira 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 458/XII/4ª da iniciativa de Movimento estudantil “Basta, na rua pela Escola
Pública” Contra os cortes na Educação inscritos no Orçamento do Estado para 2015, que
significam a destruição da Escola Pública”.

A Sra. Deputada Sandra Pontedeira (PS) apresentou o relatório, tendo o mesmo sido aprovado
por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS e CDS-PP, registando-se a ausência do
PCP, BE e PEV.
6.

Petição n.º 468/XII/4ª da iniciativa de Carla Silva Figueira, “Colocação por via de concurso
nacional e nos termos da lei, dos docentes para exercício de funções na Intervenção
Precoce na Infância”.

Adiado.
7.

Petição n.º 469/XII/4ª da iniciativa de Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Secundária da Maia “Alteração dos rácios de auxiliares de ação educativa nas
escolas”.

A Sra. Deputada Emília Santos (PSD) apresentou o relatório, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS e CDS-PP, registando-se a ausência do
PCP, BE e PEV.
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8.

Projeto de Lei n.º 832/XII/4ª, PS, Segunda alteração à Lei n.º 28/2000, de 29 de
novembro, que define a regula as honras do Panteão Nacional

Adiado.
9.

PROPOSTA DE DECISÃO DO CONSELHO Relativa à assinatura, em nome da União
Europeia, da Convenção do Conselho da Europa sobre a Manipulação de Competições
Desportivas no que diz respeito a questões relacionadas com o direito penal substantivo e
com a cooperação judiciária em matéria penal - COM (2015) 86

Adiado.
10. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
11. Data da próxima reunião
15 de abril de 2015
A reunião foi encerrada às 18:40 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.
Palácio de São Bento, 14 de abril de 2015

O PRESIDENTE
(Abel Baptista)

Ata aprovada na reunião de 21 de abril de 2015.
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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
Inês de Medeiros
Isilda Aguincha
João Prata
Luís Fazenda
Margarida Almeida
Maria Conceição Pereira
Maria da Conceição Caldeira
Maria José Castelo Branco
Michael Seufert
Nilza de Sena
Odete João
Paulo Cavaleiro
Pedro Pimpão
Rita Rato
Rui Pedro Duarte
Agostinho Santa
António Cardoso
Diana Ferreira
Emília Santos
Inês Teotónio Pereira
Ivo Oliveira
Jacinto Serrão
Laurentino Dias
Maria Ester Vargas
Maria Gabriela Canavilhas
Maria João Ávila
Maria Manuela Tender
Paula Gonçalves
Pedro Alves
Sandra Pontedeira
Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Heloísa Apolónia
Pedro Delgado Alves
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Duarte Marques
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