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ATA NÚMERO 222/XII/4.ª SL 

2.dezembro.2014 – 15h30 
 

Aos 2 dias do mês de dezembro de 2014, pelas 15:30 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 do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado  
 
5.  Petição n.º 423/XII/3ª, da iniciativa de Nuno Miguel Gonçalves Ribeiro, Solicitam a anulação da 

prova de avaliação de conhecimentos e competências (PACC) 

 

 Apreciação do relatório final 

 Deputada Relatora: Heloísa Apolónia (PEV) 

 

6. Projeto de Resolução n.º 1155/XII (BE), Processo de compensação dos professores prejudicados 
pelo Governo no processo da bolsa de contratação de escola 

 

 Discussão 
 
7. Relatório de progresso relativo à regulamentação das leis 

 

 Apreciação 
 

8. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, para audição do Conselho de 
Reitores das Universidades Portuguesas, sobre avaliação das unidades de investigação 

 

 Apreciação e votação 
 
9. Outros assuntos 

 

10. Data da próxima reunião 

 

9 de dezembro de 2014 

 
 

 
 

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 
 
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 221/XII, relativa à reunião de 26 de novembro de 2014, 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 Senhor Presidente comunicou que o Grupo de Trabalho do Desporto decidiu realizar uma 

visita de trabalho à Maia - Cidade Europeia do Desporto 2014, no dia 16 de dezembro de 2014, 
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de acordo com o programa abaixo, não se tendo registado qualquer objeção em relação ao 
mesmo. 

 
11h00  Receção na Câmara Municipal da Maia  

11h30  Apresentação dos resultados da Maia, Cidade Europeia do Desporto 2014  

13h00  Almoço na Estalagem da Via Norte 

15h00  Visita ao Complexo Desportivo Central (Estádio Municipal Doutor José Vieira de 

Carvalho, Pavilhão Municipal da Maia, Complexo Municipal de Ténis da Maia e 

Complexo Municipal de Ginástica da Maia) 

 

3.2.   Transmitiu que o Grupo de Trabalho do Desporto apreciou o pedido de audiência do Sr. Nuno 

Gonçalves Henriques, dirigente da Associação Portuguesa de Regatas, que solicitou 

esclarecimentos relativamente à audição à direção da Federação Portuguesa de Vela, no 

passado dia 23 de outubro. O Grupo de Trabalho considerou que não devia ser concedida a 

referida audiência, visto que o pedido é efetuado “em nome do contraditório”, após a audição à 

Federação Portuguesa de Vela, com a qual o GT mantém uma relação institucional. Não se 

registou qualquer objeção em relação a esta decisão. 

 
3.3.   Relativamente ao cumprimento da Resolução n.º 87/2014 - Relatórios para políticas públicas 

de natalidade – foi indicada como relatora a Deputada Diana Ferreira (PCP) e foi acordado que 
a data limite para o envio de propostas de entidades a serem ouvidas seria 5 de dezembro, 
para posterior agendamento das audições. Foram ainda recordadas as entidades já remetidas 
à Comissão, pelo PCP. 

 
3.4.   O Sr. Presidente informou ainda que a Sra. Presidente da Assembleia da República despachou 

favoravelmente a proposta de protocolo com os parceiros do programa Parlamento dos Jovens. 
Havendo necessidade de proceder ao agendamento da cerimónia de assinatura, foram 
sugeridos os dias 10, 11, 17 ou 18 de dezembro. 

 
3.5.   Foi apreciado o relatório apresentado pela Sra. Deputada Maria José Castelo Branco relativo à 

deslocação à Conferência da EPTA- European Parliamentary Technology Assessment, em 
Oslo, nos 27 e 28 de outubro de 2014, não se tendo registado quaisquer observações em 
relação ao mesmo. 

 
3.6.   Foi também apreciado o relatório da reunião com a delegação da Universidade de Évora, 

realizada no dia 26 de novembro, não se tendo registado quaisquer intervenções em relação 
ao mesmo. 

 
3.7.  Relativamente ao pedido de audiência da Associação de Estabelecimentos de Ensino 

Particular e Cooperativo, sobre a falta de pagamento pelo Estado das verbas devidas no 
ensino profissional, ensino artístico especializado e ensino especial, foi deliberado que a 
mesma será concedida através do sistema do Deputado-piloto, cabendo ao PSD proceder ao 
seu agendamento, numa reunião aberta a todos os Deputados. 

 
4. Audiência do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado  
 
O Sr. Presidente apresentou as boas-vindas aos representantes do Fórum dos Conselhos Científicos 
dos Laboratórios do Estado - Doutores José Manuel Catarino (Presidente), Manuela Caniça (INSA), 
Miguel Santos (IPMA), Vitor Rodrigues (IICT), Pedro Reis (INIAV), Telmo Santos (LNEG) e Rita Nicolau 
(DGT) - que justificaram o pedido de audiência com a necessidade de apresentarem a sua posição 
relativamente à reestruturação do Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC). 
 
Manifestaram a sua total discordância face à proposta apresentada pela Associação Nacional de 
Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT) e fizeram uma breve resenha histórica das várias 
propostas que o Fórum tem apresentado para a revisão do Estatuto, tendo procedido à entrega de um 
dossiê com esses contributos, que pode ser consultado na página internet da Comissão. 
 
Apresentaram, de seguida, as linhas orientadoras para a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação 
Científica, que foram já levadas ao conhecimento da Secretária de Estado da Ciência e que, em suma, 
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se expõem: manutenção do paralelismo entre a Carreira de Investigação Científica (CIC) e a Carreira 
Docente Universitária (CDU), avaliação do desempenho dos investigadores, adequação do estatuto à 
missão das instituições, autonomia científica, mobilidade entre a CIC e a CDU e rejuvenescimento e 
progressão na carreira. Terminaram, afirmando que dirigiram já vários pedidos de audiência ao Governo, 
sem que tenham obtido qualquer resposta. 
 
Interveio, de seguida, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD), que saudou a disponibilidade 
demonstrada para colaborar na revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, cuja 
necessidade é reconhecida pelas instituições. Perguntou se os contributos foram já enviados para a 
Secretária de Estado da Ciência e se os mesmos constituem uma reação à proposta da ANICT. 
Concluiu, sublinhando e saudando o reconhecimento do Fórum quanto à necessidade de maior rigor na 
avaliação do desempenho. 
 
A Sra. Deputada Elza Pais (PS) saudou os representantes do Fórum e manifestou a sua preocupação 
face à total ausência do Governo e da comunidade científica nesta discussão. Referiu-se à proposta da 
ANICT, que foi assumida pelo Governo como sua, pese embora se desconheça se na versão 
apresentada, e questionou os representantes do Fórum sobre os impactos desta revisão ao nível da 
carreira do investigador científico. 
 
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) cumprimentou os representantes do Fórum e referiu-se ao 
consenso que se verifica em torno da pertinência da revisão do ECIC, considerando que todas as 
propostas deverão ser bem-vindas e analisadas pelo Governo, a quem compete a última palavra. 
Afirmou ainda que algumas das propostas do Fórum vão ao encontro do pensamento do CDS-PP e 
lembrou que as instituições são diferentes nas suas missões, pelo que as suas posições divergem em 
relação a diferentes aspetos da revisão. 
 
A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) saudou os representantes do Fórum e afirmou que este processo 
começou mal, dado que a Assembleia da República nada conhece sobre a proposta e visto que o 
Governo se recusa a receber o Fórum há mais de um ano. Considerou que o Governo assumiu como 
sua a proposta da ANICT, visto não ter negado esta possibilidade, apesar de ter tido oportunidade de o 
fazer. Terminou, afirmando que o processo de revisão radica em pressupostos errados, baseados em 
precariedade e retirada de direitos, e reafirmou a importância da valorização do sistema científico e 
tecnológico nacional, pelo que garantiu que tudo fará para evitar qua a proposta avance. 
 
O Sr. Deputado Luís Fazenda (BE) cumprimentou os audientes e afirmou que a Secretária de Estado da 
Ciência chamou a si a proposta da ANICT, tendo referido que a fase seguinte seria de audições. 
Relativamente às linhas orientadoras do Fórum, considerou fundamental que não se perca o paralelismo 
entre a Carreira de Investigação Científica (CIC) e a Carreira Docente Universitária (CDU) e fez alusão 
ao empobrecimento da atual situação. Terminou, defendendo que o Governo deverá ouvir as posições e 
as propostas das diferentes instituições, e considerou que esta será mais uma peça no processo de 
desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional. 
 
Os representantes do Fórum reafirmaram que dirigiram já a sua proposta ao Governo, bem como vários 
pedidos de audiência, sem que tenham obtido resposta. Manifestaram a sua preocupação quanto aos 
impactos da revisão junto das instituições e dos investigadores, nomeadamente no que concerne à 
precariedade e aos cortes salariais. Consideraram ainda que o fim do paralelismo entre a CIC e a CDU 
representará o fim dos Laboratórios do Estado. 
 
Afirmaram que a revisão do ECIC deveria ser precedida de um estudo e de uma avaliação da legislação 
em vigor, que foi aprovada no seguimento da avaliação internacional de 1999, e afirmaram que um dos 
principais aspetos a alterar será a questão da avaliação do desempenho. 
 
Concluíram, defendendo uma maior aproximação da investigação à inovação e às empresas, 
lamentando que a proposta que se conhece não tenha em conta este princípio, o que entendem ser um 
enorme retrocesso.   
 
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página internet da 
Comissão. 
 
5.  Petição n.º 423/XII/3.ª, da iniciativa de Nuno Miguel Gonçalves Ribeiro, Solicitam a anulação da 

prova de avaliação de conhecimentos e competências (PACC) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98855
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=98855
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12548
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A Sra. Deputada Heloísa Apolónia (PEV) apresentou o relatório. Após a intervenção da Sra. Deputada 

Isilda Aguincha (PSD), que cumprimentou a Senhora Deputada Relatora pelo empenho, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade. 

 

6. Projeto de Resolução n.º 1155/XII/4.ª (BE), Processo de compensação dos professores 
prejudicados pelo Governo no processo da bolsa de contratação de escola 

 
O Deputado Luís Fazenda (BE) fez a apresentação do Projeto de Resolução, tendo feito intervenções no 

debate os Deputados Isilda Aguincha (PSD), Agostinho Santa (PS), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) e 

Rita Rato (PCP). 

 

A informação respeitante à discussão da iniciativa está disponível no Projeto de Resolução n.º 
1155/XII/4.ª. 

 
11. Relatório de progresso relativo à regulamentação das leis 
 
Tendo o Presidente da Comissão colocado em apreciação o Relatório da regulamentação das leis 
respeitante à 3.ª Sessão da XII Legislatura e o Relatório que analisa o período entre a IX Legislatura e o 
fim da 3.ª Sessão Legislativa da XII Legislatura, a Deputada Isilda Aguincha (PSD) realçou que na 
Comissão, na presente Legislatura, não há leis por regulamentar fora de prazo. Não se registaram outras 
intervenções. 
 
12. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, para audição do Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas, sobre avaliação das unidades de investigação 
 
A Deputada Elza Pais (PS) fez a apresentação do requerimento, salientando que a avaliação externa 
das unidades de investigação foi muito contestada, pelos critérios adotados, painéis, etc e inviabiliza 
algumas unidades orgânicas, tendo suscitado inclusivamente a reação violenta do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas (CRUP), que manteve a posição mesmo depois da audiência prévia, 
pelo que considerou muito relevante a audição daquela entidade. Manifestou ainda discordância pela 
ligação da avaliação ao regime de financiamento. 
 
A Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) realçou que o PS não reconhece a entidade avaliadora 
externa e questionou se não era lógico que a avaliação estivesse ligada ao financiamento e que este 
fosse atribuído às entidades que garantiam mais emprego. 
 
Referiu depois a menção feita no relatório da EPTA - Productivity in Europe and the United States - de 
que a Europa está com dificuldade em transformar a Ciência em desenvolvimento. Indicou ainda que a 
avaliação foi feita por uma entidade independente e imparcial e que não pode defender-se que as 
entidades que sempre foram avaliadas favoravelmente devam continuar a sê-lo. 
 
A Deputada Rita Rato (PCP) informou que acompanha o requerimento e que não percebia a razão pela 
qual a maioria não queria ouvir o CRUP. 
 
A Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) indicou que se pretendia ouvir o CRUP por este ter reagido 
violentamente, mas o mesmo não pediu para ser ouvido e não respondia perante a Comissão, pelo que 
não acompanharia o requerimento. 
 
A Deputada Elza Pais (PS) reiterou o entendimento de que o financiamento não devia depender da 
avaliação e salientou que o Governo não queria diálogo com a comunidade científica. 
 
O requerimento foi rejeitado, com os votos contra dos Deputados do PSD e do CDS-PP e os votos a 
favor dos Deputados do PS, PCP e BE. 
 
13. Outros assuntos 

 

O Deputado Acácio Pinto (PS) suscitou a questão do acompanhamento da temática da Ciência, referindo 

que tem sido Relatora da mesma a Deputada Elza Pais (PS) e a Comissão continua a ter necessidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38783
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38783
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38783
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=98709
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de ouvir as entidades do setor, tendo proposto que se mantivesse a Relatora e se aprovasse o respetivo 

Plano de Atividades. 

 

 A Deputada Isilda Aguincha (PSD) sugeriu a análise da matéria na reunião de Coordenadores, tendo a 

Deputada Rita Rato (PCP) concordado. Nessa sequência, analisadas as hipóteses de calendarização 

dessa reunião, foi consensualizado realizá-la no dia 9, às 14h30.  

 

A Deputada Maria da Conceição Pereira (PSD) congratulou-se com o posicionamento em 1.º lugar de 

uma escola das Caldas, no ranking recentemente divulgado e com a atribuição de um prémio europeu de 

design a uma entidade da região. Lembrou depois as comemorações do Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência, que teria lugar no dia seguinte e pediu a presença dos Deputados. 

 

A Deputada Rita Rato (PCP) manifestou depois a sua discordância em relação ao ranking das escolas 

com base nas notas dos exames e o Deputado Acácio Pinto (PS) salientou que as escolas públicas 

registaram uma regressão. 

 

14. Data da próxima reunião 

 

9 de dezembro de 2014 

 
 

A reunião foi encerrada às 17:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 
aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 2 de dezembro 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 
 Elza Pais 
 Heloísa Apolónia 
 Inês de Medeiros 
 Isilda Aguincha 
 João Prata 
 Luís Fazenda 
 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 
 Agostinho Santa 
 Ana Sofia Bettencourt 
 Maria Ester Vargas 
 Maria Gabriela Canavilhas 
 Maria Manuela Tender 
 Sandra Pontedeira 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Duarte Marques 
 Nilza de Sena 

 
 


