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ATA NÚMERO 201/XII/3.ª SL 

01.julho.2014 – 15h00 
 

Aos 1 dias do mês de julho de 2014, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 
Ciência e Cultura, na sala 3, 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. Audiência à Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de 

Educação-CNIPE 

5. Petição n.º 392 /XII/3ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região Centro- 
Direção Distrital de Viseu – FENPROF Centro, “Moralizar a utilização de dinheiros 
públicos. Pôr fim aos privilégios do ensino privado. Em defesa da escola pública de 
qualidade”. 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputado Relator: Acácio Pinto - PS 
 
6. Petição n.º 393/XII/3ª da iniciativa da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas Secundárias Soares dos Reis e António Arroio, “Solicitam a 
alteração da legislação que regula o acesso ao ensino superior dos alunos do ensino 
artístico especializado”. 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputada Relatora: Rita Rato - PCP 
 

7. Petição n.º 403/XII/3.ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região Centro - 
Direção Distrital de Castelo Branco – FENPROF, “Moralizar a utilização de dinheiros 
públicos. Pôr fim aos privilégios do ensino privado. Em defesa da escola pública de 
qualidade”. 

 

 Apreciação da nota de admissibilidade 

 Deputado relator: CDS-PP 
 
8. Petição n.º 404/XII/3.ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região Centro - 

Direção Distrital de Leiria – FENPROF, “Moralizar a utilização de dinheiros públicos. Pôr 
fim aos privilégios do ensino privado. Em defesa da escola pública de qualidade”. 

 

 Apreciação da nota de admissibilidade 

 Deputado relator: PS 
 

9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES O Filme 
Europeu na Era Digital: Uma Ponte entre a Diversidade Cultural e a Competitividade COM 
(2014) 272 

 

 Apreciação e votação do parecer 

 Deputada autora do parecer: Inês de Medeiros - PS 
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10. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Currículos do Ensino Básico e 
Secundário”  

 

 Apreciação e votação 
 

11. Redação Final do Projeto de Resolução n.º 1079/XII/3.ª (PSD, PS, PCP, CDS-PP, BE e 
PEV), Dia Internacional da Língua Portuguesa 

 

 Apreciação 
 
12. Outros assuntos 
 
13. Data da próxima reunião 

 
Dia 8 de julho de 2014 - 15h00 – Audição Ministro da Educação e Ciência 

 

 
 
1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
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 PEV. 

 
2. Aprovação de ata 
 
A ata n.º 200/XII, relativa à reunião de 25 de junho de 2014, foi aprovada por unanimidade dos 
Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados 
do BE e PEV. 

 
3. Comunicações do Presidente 
 
3.1. O Sr. Presidente informou que baixaram à Comissão dois Projetos de Lei, tendo sido 

deliberado o seguinte em relação a cada um: 
 

 Projeto de Lei n.º 629/XII/3 (PCP) - Conclusão das obras em curso, reavaliação e 
concretização dos projetos aprovados e extinção do Parque Escolar E.P.E. Cabe ao 
PSD a elaboração do parecer. 

 

 Projeto de Lei n.º 627/XII/3 (PCP) - Atualização extraordinária das bolsas de investigação 
Quarta alteração à Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de 
Investigação). Cabe ao PS a elaboração do parecer. 

 
De acordo com as orientações habituais no final das Sessões Legislativas, é dada 
prioridade às redações finais e à elaboração de notas técnicas das iniciativas que estão 
agendadas para discussão no Plenário nas reuniões de julho. Assim, e uma vez que as 
notas técnicas envolvem a colaboração de vários serviços e que estas iniciativas não estão 
agendados para discussão no Plenário em julho, será dada sequência à sua tramitação em 
setembro, sendo as respetivas notas técnicas distribuídas até ao início desse mês. 

 

 Projeto de Lei 628/XII (PCP) – Regime jurídico do pessoal de investigação científica em 
formação.  

 
O Sr. Presidente informou que esta iniciativa baixou, em 25 de junho, à Comissão de 
Segurança Social e Trabalho, com conexão à 8.ª Comissão, aguardando-se indicação da 
Comissão de Trabalho quanto à data para remessa do contributo da CECC. 
 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) considerou que esta iniciativa deveria ser apreciada na 
Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dado o seu histórico, pelo que informou que iria 
diligenciar junto dos colegas da CSST e que informaria, posteriormente, a Comissão. 
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3.3. Relativamente às propostas de alteração do PCP no âmbito da Apreciação Parlamentar 

86/XII ao Decreto-Lei 60/2014, Regime excecional para recrutamento de pessoal docente, 
o Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta de calendário, que foi aceite por 
todos: 

 
 Apresentação de propostas de alteração pelos GP - Até ao final do dia 3 de julho; 
 Distribuição de mapa comparativo das propostas de alteração - Dia 4 de julho; 
 Discussão e votação das propostas de alteração - Dia 8 de julho  
 

3.4. Informou que foi recebido na Comissão um pedido de audiência de Maria Isabel Ferreira 
Cardoso, em representação de vários professores, para expor a situação face à 
interpretação lesiva e abusiva da Caixa Geral de Aposentações (CGA) em relação à 
aplicação da Lei n.º 77/2009, de 13 de agosto (Regime de monodocência). 

 
Uma vez que esta matéria está também em apreciação na Comissão de Orçamento, 
Finanças e Administração Pública (COFAP), que recebeu idêntico pedido de audiência e 
vai pedir esclarecimentos à CGA, a Comissão deliberou propor o agendamento de uma 
audiência conjunta com a COFAP. Cabendo ao CDS-PP proceder à fixação da data da 
reunião, que será aberta a todos os Deputados, foi indicado o Sr. Deputado Michael 
Seufert. 

 
3.5. O Sr. Presidente referiu-se ao convite endereçado à Comissão, pela Presidência italiana 

da União Europeia, para a reunião interparlamentar sobre Emprego, Investigação e 
Inovação, que se encontra agendada para os dias 20 e 21 de novembro de 2014, em 
Roma. Depois de o Sr. Presidente ter feito alusão ao histórico da participação da 
Comissão nestas reuniões, foi decidido apreciar este assunto numa reunião de Mesa a 
Coordenadores. 

 
3.6. Foram apreciados os relatórios das audiências concedidas às entidades abaixo, não se 

tendo registado qualquer observação em relação aos mesmos: 
 

 Docentes do ensino superior (Deputado-piloto-Pedro Delgado Alves-PS); 

 Escolas de Enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto (Deputado-piloto Duarte 
Marques – PSD) 

 
Por solicitação da Sra. Deputada Rita Rato (PCP), o relatório da audiência concedida a um 
grupo de enfermeiros será apreciado na próxima reunião da Comissão. 

 
3.7. Foi ainda apreciado o relatório da Conferência Verticalidade do Currículo Nacional do 1.º 

Ciclo ao Secundário, não se tendo registado observações em relação ao mesmo. 
 
4. Audiência à Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de 

Educação-CNIPE 

O Sr. Presidente da Comissão cumprimentou a delegação da Confederação Nacional de 
Associações de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE), composta pelos Srs. António 
Parente (Vice-Presidente da Direção), Martinho Loureiro, Maria Joana Sousa, António Teixeira, 
Carlos Moura e José Sampaio, a quem deu de imediato a palavra. 
 
Os representantes da CNIPE agradeceram a concessão de audiência e apresentaram as suas 
preocupações relativamente ao calendário escolar, que consideraram desequilibrado, afetando 
o rendimento dos alunos e dos professores. Assim, apresentaram a proposta de as férias dos 
alunos deixarem de estar dependentes do calendário religioso, para evitar períodos de aulas 
muito longos e outros demasiado curtos. 
 
Referiram-se ainda ao encerramento de escolas, considerando que o processo deveria ter 
decorrido em diálogo com todos os intervenientes e que as decisões deveriam ter sido tomadas 
depois de ouvir as comunidades educativas. A este propósito, chamaram a atenção para as 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38508
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38508
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questões da interioridade e para o envolvimento dos encarregados de educação na construção 
ou requalificação de escolas, que vão agora ser encerradas. 
 
Pronunciaram-se relativamente à necessidade de legislação específica para o transporte de 
alunos dos diversos níveis de ensino e ainda em relação ao amianto nas escolas, questionando 
sobre a data em que se prevê que este problema fique resolvido.   
 
Fizeram, por último, referência à necessidade de uma programação atempada dos cursos 
profissionais e alertaram para o facto de as verbas serem transferidas tardiamente, não 
permitindo a aquisição de material e equipamento. 
 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) agradeceu a exposição e solicitou contributos relativamente 
ao calendário escolar. No que concerne ao encerramento de escolas, lamentou que o Governo 
não tenha interagido com as autarquias e com a comunidade educativa, referindo que o PS 
encetou este processo, no pressuposto de as escolas de destino disporem de melhores 
condições para os alunos. Afirmou ainda que não se conhece o plano do Governo para 
resolver o problema do amianto e solicitou contributos relativamente aos transportes escolares. 
 
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) agradeceu as propostas apresentadas e afirmou dispor 
de informação de que o processo de encerramento de escolas resultou de um trabalho levado 
a cabo com as autarquias, devendo estas ter envolvido as comunidades educativas. Referiu 
que os alunos terão melhores condições de aprendizagem e que tem existido, por parte do 
Governo, a preocupação relativamente às distâncias, salvaguardando, desta forma, o interesse 
das crianças. Fez ainda referência à questão do amianto, referindo que o Governo está a 
resolver este problema, caso a caso, de forma a salvaguardar a segurança das pessoas. 
 
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) agradeceu a exposição e manifestou a sua 
concordância em relação à necessidade de alteração do calendário escolar. Relativamente ao 
encerramento de escolas, afirmou que este processo não é novo e que estão a ser seguidos os 
critérios utilizados anteriormente. Referiu-se ainda ao amianto, entendendo que as 
intervenções deverão ser efetuadas, se possível no período de férias, e sobre o Agrupamento 
de Escola de Felgueiras, informou que irá questionar o Governo, pese embora respeite a 
independência da Inspeção.   
 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) agradeceu a exposição e manifestou o seu acordo em 
relação à necessidade de alteração do calendário escolar, que não acentua em critérios 
pedagógicos. Quanto ao encerramento de escolas, lembrou que fecharam já 6.500 no 1.º ciclo, 
muitas das quais constavam das Cartas Educativas Municipais, e referiu que este processo 
deve assentar em critérios pedagógicos ou de coesão territorial. Relativamente ao amianto, 
lamentou que o Governo se recuse a divulgar a lista das escolas ainda não intervencionadas, 
bem como a calendarização das intervenções, defendendo a necessidade de um plano 
coordenado nesta área. Fez ainda referência ao facto de as comunidades não serem ouvidas 
quanto às ofertas formativas, considerando que os cursos profissionais representam a 
desresponsabilização do Estado relativamente ao pagamento de despesas fixas das escolas. 
 
Respondendo às questões colocadas, os representantes da CNIPE defenderam que os 
exames dos alunos do 4.º e do 6.º ano devem ser marcados para depois do término das aulas, 
de forma a evitar transtornos às famílias.  
 
Fizeram ainda uma breve síntese das irregularidades e ilegalidades relacionadas com o diretor 
do Agrupamento de Escola de Felgueiras, bem como dos processos disciplinares e processos 
de inquérito instaurados.  
 
Terminaram, apelando à intervenção dos Srs. Deputados junto do Governo, no sentido de se 
concretizar a assinatura do protocolo com o Ministério da Educação e Ciência, para, desta 
forma, poderem gozar de um tratamento igual ao da CONFAP. 
 
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, pode ser consultada na página 
internet da Comissão. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98078
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98078
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5. Petição n.º 392 /XII/3ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região Centro- 

Direção Distrital de Viseu – FENPROF Centro, “Moralizar a utilização de dinheiros 
públicos. Pôr fim aos privilégios do ensino privado. Em defesa da escola pública de 
qualidade”. 

 
O Sr. Deputado Acácio Pinto (PS) apresentou o relatório, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência 
dos Deputados do BE e PEV. 
 
6. Petição n.º 393/XII/3ª da iniciativa da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas Secundárias Soares dos Reis e António Arroio, “Solicitam a 
alteração da legislação que regula o acesso ao ensino superior dos alunos do ensino 
artístico especializado”. 

 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) apresentou o relatório, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência 
dos Deputados do BE e PEV. 
 
7. Petição n.º 403/XII/3.ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região Centro - 

Direção Distrital de Castelo Branco – FENPROF, “Moralizar a utilização de dinheiros 
públicos. Pôr fim aos privilégios do ensino privado. Em defesa da escola pública de 
qualidade”. 

 
Apreciada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos Deputados 
presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e 
PEV. Cabendo ao CDS-PP a indicação do relator, foi designado o Sr. Deputado Michael 
Seufert. 
 
8. Petição n.º 404/XII/3.ª da iniciativa do Sindicato dos Professores da Região Centro - 

Direção Distrital de Leiria – FENPROF, “Moralizar a utilização de dinheiros públicos. Pôr 
fim aos privilégios do ensino privado. Em defesa da escola pública de qualidade”. 

 
Apreciada a nota de admissibilidade, a petição foi admitida por unanimidade dos Deputados 
presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e 
PEV. Cabendo ao PS a indicação do relator, foi designada a Sra. Deputada Odete João. 
 
9. COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES O Filme 
Europeu na Era Digital: Uma Ponte entre a Diversidade Cultural e a Competitividade COM 
(2014) 272 

 
A Sra. Deputada Inês de Medeiros (PS) apresentou o parecer, tendo o mesmo sido aprovado 
por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a 
ausência dos Deputados do BE e PEV. 
 
10. Relatório de Atividades do Grupo de Trabalho “Currículos do Ensino Básico e 

Secundário”  
 
A Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) apresentou o relatório de atividades, tendo 
o mesmo sido aprovado por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e 
PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e PEV. Transmitiu ainda que está em 
preparação o Plano de Atividades do Grupo de Trabalho. 
 
11. Redação Final do Projeto de Resolução n.º 1079/XII/3.ª (PSD, PS, PCP, CDS-PP, BE e 

PEV), Dia Internacional da Língua Portuguesa 
 
Foi fixada, por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, com a 
ausência do BE e PEV, a redação final do Projeto de Resolução. 
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12. Outros assuntos 
 
13. Data da próxima reunião 

 
Dia 8 de julho de 2014 - 15h00 – Audição Ministro da Educação e Ciência 

 
 

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, 01 de julho de 2014 
 

 
 

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 
 Inês de Medeiros 
 Isidro Araújo 
 Isilda Aguincha 
 Luís Fazenda 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Maria da Conceição Caldeira 
 Maria José Castelo Branco 
 Michael Seufert 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Pimpão 
 Rita Rato 
 Rui Pedro Duarte 
 Agostinho Santa 
 Inês Teotónio Pereira 
 João Prata 
 Laurentino Dias 
 Maria João Ávila 
 Sandra Pontedeira 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Elza Pais 
 Heloísa Apolónia 
 Pedro Delgado Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Nilza de Sena 

 
 
 

 
 


