Comissão de Educação, Ciência e Cultura
ATA NÚMERO 249/XII/4.ª SL
12.maio.2015 – 15h00

Aos 12 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 ata

3.

Comunicações do Presidente

4.

Audição do Secretário Estado da Cultura nos termos da apreciação da política geral da
Secretaria de Estado da Cultura no âmbito do n.º 2 do art. 104.º do RAR - 15h00

5.

Petição n.º 482/XII/4ª da iniciativa de Maria de Fátima Graça Ventura Brás que solicita
o Reposicionamento em índice correspondente ao tempo de serviço de professores não
titulares.



6.

Petição n.º 502/XII/4ª da iniciativa da FENPROF “contra a requalificação/mobilidade
especial, pelo direito ao emprego e a uma Escola Pública de qualidade”.



7.

Apreciação da nota da admissibilidade
Deputado(a) relator(a): PSD

Relatório de informações a prestar à Assembleia da República, no âmbito da
aprovação das Leis e dos Decretos-Lei


8.

Apreciação do relatório e parecer
Deputado relator: Agostinho Santa - PS

Apreciação

Recomendação de DECISÃO DO CONSELHO relativa à designação das Capitais
Europeias da Cultura de 2019 na Bulgária e em Itália – COM(2015)166




Apreciação liminar
Deputado autor do parecer: CDS-PP
Parecer será apreciado na reunião de 2 de Junho
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9.

Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à posição a adotar, em nome da União
Europeia, no Comité Misto do EEE sobre uma alteração ao Protocolo n.º 31 do Acordo EEE
relativo à cooperação em domínios específicos não abrangidos pelas quatro liberdades
(Copernicus) – COM(2015)171



Apreciação liminar
Deputado autor do parecer: PS

Parecer será apreciado na reunião de 2 de Junho
10. 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



Apreciação liminar
Deputado autor do parecer: PEV

Parecer será apreciado na reunião de 2 de Junho
11. 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.


Discussão e votação na especialidade

12. Outros assuntos
13. Data da próxima reunião
26 de maio de 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Aprovação da proposta de Ordem do Dia

Tendo sido recebida da DAPLEN, no próprio dia, e distribuída, a redação final (com alterações)
do Projeto de Resolução n.º 1373/XII/4.ª, PSD, que Recomenda ao Governo a definição de uma
estratégia para o aprofundamento da cidadania e da participação democrática e política dos
jovens, o Presidente da Comissão submeteu à apreciação dos Deputados se a mesma podia ser
incluída na Ordem do Dia da reunião.
Nessa sequência, o Deputado Amadeu Albergaria (PSD) pronunciou-se no sentido de a referida
redação final ser apreciada na reunião seguinte, pelo que ficou consensualizado que a mesma
seria agendada para 26 de maio.
A Ordem do Dia, sem alterações foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do
PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência da Deputada do PEV.
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2.

Aprovação de ata

A ata n.º 248/XII, da reunião 5 de maio de 2015, foi aprovada por unanimidade dos Deputados

presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE, registando-se a ausência da Deputada do PEV.
3.

Comunicações do Presidente

3.1. Baixa de iniciativas

3.1.1.

O Presidente informou que tinha baixado, para apreciação na especialidade, o
Projeto de Lei n.º 889/XII/4 – (PSD e CDS-PP), 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 e apresentou a proposta de
calendarização da apreciação do mesmo, a qual obteve a aprovação da Comissão:
 Aprovação na generalidade em 8 maio
 Baixa à Comissão para apreciação na especialidade em 8 maio
 O Projeto de Lei tem 6 artigos – mas o artigo 2.º procede à alteração de 27
artigos, enquanto o artigo 4.º adita 2 artigos - e implica a votação de 35 artigos
 Pedido de parecer às entidades do setor até 1 de junho
 Apresentação de propostas de alteração pelos GPs até 5 de junho (sexta-feira)
 Distribuição do mapa comparativo em 08 de junho (2.ª feira)
 Discussão e votação indiciária na especialidade pelo Grupo de Trabalho do
Desporto em 9 junho, manhã
 Discussão e votação na especialidade na reunião da Comissão de 09 de junho
(15h)
 Votação global no Plenário em 12 de junho (6.ª feira)
 Aprovação da redação final na reunião da Comissão de 16 junho ou 23 junho

3.1.2.

O Presidente informou que tinha baixado à Comissão de Orçamento, Finanças e
Administração Pública (COFAP), com conexão com a Comissão de Educação,
Ciência e Cultura, o Projeto de Resolução n.º 1454/XII/4.ª (PCP), Rejeita a
privatização do Oceanário e propõe o reforço do seu papel na política de
Investigação e Desenvolvimento.
Mais indicou que os autores tinham solicitado na COFAP que a discussão da
iniciativa tivesse lugar na sessão plenária da Assembleia da República.

3.1.3.

Indicou ainda que tinha baixado novamente à Comissão o Projeto de Resolução
n.º 1246/XII/4.ª (PS), Recomenda ao Governo que promova a abertura do
procedimento de classificação do atual “Museu Grão Vasco” para “Museu Nacional
Grão Vasco.
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Comunicou depois que a respetiva discussão teria lugar na reunião da Comissão do
dia 26 de maio.

3.1.4. Referiu depois a baixa do Projeto de Resolução n.º 1456/XII/4.ª, BE, Medidas
excecionais para a educação inclusiva e informou que os autores tinham solicitado que
a discussão da iniciativa tivesse lugar na sessão plenária da Assembleia da República.
3.2.

Pedidos de audiência

3.2.1. O Presidente da Comissão informou que o Diretor da Escola Superior de Educação
João de Deus tinha pedido uma audiência para tratar a matéria do funcionamento de
ciclos de estudos de mestrado da Escola não acreditados e que de harmonia com a
grelha de Deputados-piloto a audiência seria atribuída ao PS.
Acrescentou que idêntica matéria tinha sido objeto duma audiência a pais e alunos dos
referidos cursos no dia 6 de maio, conduzida pela Deputada Nilza de Sena (PSD), como
Deputada-piloto, cujo relatório já tinha sido distribuído e que a mesma tinha
manifestado disponibilidade para fazer a audiência do Diretor da Escola, tendo
proposto para o efeito o dia 20 de maio, às 14h.
Atenta a afinidade e complementaridade das matérias, foi consensualizado que a
audiência ao Diretor da Escola fosse assegurada pela Deputada Nilza de Sena, na data
e hora propostas, em reunião aberta a todos os Deputados da Comissão.
3.2.2. Transmitiu depois o pedido de audiência de Liliana Teixeira Lopes, que solicitava

a

reposição da equidade e da legalidade na aplicação do Estatuto da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP) pelas várias Instituições de
Ensino Superior Politécnico (IESP) do país e denunciava a necessidade de prorrogação
do período transitório previsto no referido Estatuto.
Indicou ainda que a audiência era atribuída ao PS, que indicou que informaria
posteriormente quem seria o Deputado-piloto.
3.3.

Pedido de reunião do Sindicato Nacional do Ensino Superior
O Presidente pôs à consideração o pedido recebido do Sindicato Nacional do Ensino
Superior (SNESup), associação sindical de Docentes e Investigadores, que 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,
solicitando a possibilidade de lhes ser cedida uma sala para o efeito na Assembleia da
República, para cerca de 50 pessoas.
Na sequência do pedido da Deputada Isilda Aguincha (PSD), a apreciação e decisão
sobre a matéria foi adiada para a reunião seguinte da Comissão.

3.4.

Congresso “We Feel Sport”, 18 e 19 de maio, na cidade da Maia
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O Presidente indicou que tinham sido marcadas as Jornadas Parlamentares do BE para
os dias 18 e 19 de maio, coincidindo com as datas do Congresso, mas que o Deputado
Luís Fazenda (BE) tinha concordado que se mantivesse o agendamento da iniciativa,
questionando se havia alguma objeção. Não se tendo registado nenhuma intervenção,
informou que iria ser pedida autorização à Presidente da Assembleia da República para o
Congresso se manter na data referida, não obstante as Jornadas Parlamentares.
Solicitou depois que os Deputados que pretendiam participar no Congresso, no todo ou
em parte, deviam dar essa indicação e lembrou que no final do Congresso estava prevista
a intervenção do Presidente da Comissão e dos representantes dos Grupos
Parlamentares.
3.5.

Conferência sobre Indisciplina em Meio Escolar
Recordou que a Conferência teria lugar no dia 20 de maio, a partir das 09h30, no
auditório do Novo Edifício e informou que já se registavam na altura cerca de 90
inscrições na mesma.

3.6. Conferência Currículos e Autonomia
Chamou a atenção que teria lugar no dia seguinte a Conferência Currículos e Autonomia,
a decorrer no Auditório do Edifício Novo, para a qual estavam inscritas 104 pessoas e
pediu a presença dos Deputados do Grupo de Trabalho dos Currículos e dos restantes
Deputados.
3.7. Relatórios de audiências distribuídos
Fez depois referência à distribuição do relatório da audiência a pais e alunos dos
mestrados não acreditados da Escola Superior João de Deus e perguntou se era
proposta alguma alteração, não se tendo registado intervenções.
3.8. Dia da Ciência, no Porto – 18 de maio - Grupo de Trabalho da Ciência
Por último, o Presidente da Comissão lembrou que iria ter lugar no dia 18 o Dia da Ciência,
no Porto, havendo de manhã uma reunião com Reitores e Presidentes de Institutos
Politécnicos, sobre o financiamento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e a
avaliação das unidades de investigação e à tarde uma visita à Associação Fraunhofer
Portugal Research, para contacto com uma unidade de investigação e inovação com
transferência de conhecimento e ligação ao setor empresarial.

4.

Audição do Secretário Estado da Cultura nos termos da apreciação da política geral da
Secretaria de Estado da Cultura no âmbito do n.º 2 do art. 104.º do RAR - 15h00

Intervieram, na primeira ronda, os Deputados Inês de Medeiros (PS), Ana Sofia Bettencourt
(PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP) e José Soeiro (BE). O Secretário
de Estado da Cultura usou da palavra a seguir a cada intervenção, para responder às questões
colocadas.
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Na segunda ronda registaram-se as intervenções dos Deputados Agostinho Santa (PS), Maria
da Conceição Pereira (PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP) e José Soeiro
(BE). O Secretário de Estado respondeu às questões, após cada intervenção dos Deputados.
Intervieram, na terceira ronda, num primeiro grupo, os Deputados Inês de Medeiros (PS), Isilda
Aguincha (PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP), José Soeiro (BE), Maria
da Conceição Caldeira (PSD), Odete João (PS) e João Prata (PSD) e num segundo grupo os
Deputados Adelaide Canastro (PSD), Carlos Enes (PS), Ester Vargas (PSD), Agostinho Santa
(PS), Maria José Castelo Branco (PSD), António Cardoso (PS) e Duarte Marques (PSD). O Sr.
Secretário de Estado respondeu, em bloco, às questões colocadas, após a intervenção de cada
um dos grupos de Deputados.
A documentação da audição, incluindo as gravações áudio e vídeo, encontra-se disponível na
página internet da Comissão.
5.

Petição n.º 482/XII/4.ª, da iniciativa de Maria de Fátima Graça Ventura Brás que solicita
o Reposicionamento em índice correspondente ao tempo de serviço de professores não
titulares.

O relatório foi apresentado pelo relator, Deputado Agostinho Santa (PS), que realçou o facto de
todas as entidades que tinham respondido terem concordado com os peticionários. O relatório
foi aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP, PCP e BE,
registando-se a ausência da Deputada do PEV.
6.

Petição n.º 502/XII/4.ª da iniciativa da FENPROF “contra a requalificação/mobilidade
especial, pelo direito ao emprego e a uma Escola Pública de qualidade”.

Na sequência da apreciação da nota da admissibilidade, foi admitida a petição, tendo o PSD
informado que indicaria posteriormente o Deputado relator.

7.

Relatório de informações a prestar à Assembleia da República, no âmbito da
aprovação das Leis e dos Decretos-Lei

O Presidente da Comissão deu indicação das informações prestadas pelo Governo em relação
às 2 leis da área de competências da Comissão, não se tendo registado mais intervenções.

8.

Recomendação de DECISÃO DO CONSELHO relativa à designação das Capitais
Europeias da Cultura de 2019 na Bulgária e em Itália) – COM (2015) 166

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

9.

Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à posição a adotar, em nome da União
Europeia, no Comité Misto do EEE sobre uma alteração ao Protocolo n.º 31 do Acordo
EEE relativo à cooperação em domínios específicos não abrangidos pelas quatro
liberdades (Copernicus) – COM (2015) 171

Por proposta do PS, a Comissão deliberou não proceder ao escrutínio desta iniciativa.
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10. 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
Por proposta comunicada pela Deputada do PEV, a Comissão deliberou não proceder ao
escrutínio desta iniciativa.

11. Projeto de Lei n.º 869/XII/4.ª, 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.
Fizeram uma intervenção global inicial os Deputados Rita Rato (PCP), Amadeu Albergaria (PSD),
Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) e Sandra Pontedeira (PS).
O relatório da discussão e votação do texto do Projeto de Lei e da proposta de alteração do PCP,
bem como o texto final da iniciativa, estão disponíveis no Projeto de Lei n.º 869/XII/4.ª.
12. Outros assuntos
Não se registaram outros assuntos.
13. Data da próxima reunião
26 de maio de 2015

A reunião foi encerrada às 18:59 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 12 de maio de 2015

O PRESIDENTE

(Abel Baptista)
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Folha de Presenças

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Abel Baptista
Amadeu Soares Albergaria
Carlos Enes
Duarte Marques
Inês de Medeiros
Isilda Aguincha
João Prata
Maria Conceição Pereira
Maria da Conceição Caldeira
Maria José Castelo Branco
Michael Seufert
Odete João
Paulo Cavaleiro
Pedro Delgado Alves
Pedro Pimpão
Rita Rato
Rui Pedro Duarte
Adelaide Canastro
Agostinho Santa
Ana Sofia Bettencourt
António Cardoso
Inês Teotónio Pereira
Jacinto Serrão
José Moura Soeiro
Laurentino Dias
Maria Ester Vargas
Maria João Ávila

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Heloísa Apolónia
Luís Fazenda
Margarida Almeida

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Acácio Pinto
Elza Pais
Nilza de Sena
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