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ATA NÚMERO 182/XII/3ª SL 

11.março.2014 – 15h00 
 

Aos 11 dias do mês de março de 2014, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de Educação, 
Ciência e Cultura, na sala 5, 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 Professor Doutor Manuel Valsassina Heitor do Instituto Técnico de Lisboa da 

U.L., sobre Avaliação Tecnológica Parlamentar – 15h00 
 

5. Petição n.º 315/XII/3.ª da iniciativa Grupo de Ação Teatral A BARRACA - Pretendem que 
a Direção Geral das Artes reveja o apoio financeiro concedido ao Grupo de Teatro A 
BARRACA e bem assim o regime legal e a sua aplicação. 

 

 Apreciação e votação do relatório 

 Deputada relatora: Maria da Conceição Pereira - PSD 
 

6. Petição n.º 318/XII/3.ª da iniciativa de Pedro Marinho Gonçalves Teixeira - Pretende ser 
integrado na carreira docente com um vínculo permanente 

 

 Apreciação e votação do relatório 

 Deputada relatora: Maria da Conceição Caldeira – PSD 
 

7. Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que 
altera o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 no que 
respeita ao regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 
estabelecimentos de ensino COM (2014)32. 

 

 Apresentação e votação do parecer 

 Autor do parecer: Pedro Delgado Alves - PS 
 
8. Proposta de Lei n.º 192/XII/3.ª Procede à primeira alteração à Lei n.º 55/2012, de 6 de 

setembro, que estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, 
desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e 
audiovisuais e ao Decreto-Lei n.º 9/2013, de 24 de janeiro, que regula liquidação, a 
cobrança, o pagamento e a fiscalização das taxas previstas na Lei n.º 55/2012, de 6 de 
setembro. 

 Discussão e votação na especialidade  
 
9. Outros assuntos 

 
10. Data da próxima reunião 

 
Dia 12 de março de 2014 – 10h00 – Secretário de Estado da Cultura 
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1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia 

 
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) solicitou o adiamento da apreciação dos pontos 6 e 8 da 
Ordem do Dia, o que foi aceite. 
 
Com estas alterações, 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 do PEV. 

 
2. Aprovação de ata 
 
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, 
CDS-PP e PCP, registando-se a ausência dos Deputados do BE e do PEV. 
 
3. Comunicações do Presidente 
 
3.1. O Sr. Presidente transmitiu as seguintes informações, relativamente às iniciativas legislativas 

que baixaram à Comissão e que se indicam: 
 

 Projeto de Lei n.º 526/XII (BE) - Elimina a exigência de realização de exames a disciplinas 
a que os alunos do ensino profissional são impedidos de se inscrever repondo os critérios 
do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. A apresentação, pelo autor, na Comissão, foi 
agendada para a reunião de 25 de março e a apreciação do parecer para a reunião de 2 
de abril, cabendo ao PSD a indicação do autor do parecer. 

 

 Projeto de Resolução 976/XII (BE) - Recomenda a revogação das reduções 
remuneratórias dos bolseiros de investigação aplicadas pelo Governo no OE 2014 já 
declaradas inconstitucionais no OE 2013. O BE solicitou a sua discussão na Comissão. 

 

 Projeto de Resolução 949/XII (BE) - Recomenda auditoria ao Fundo de Investimento para 
o Cinema e Audiovisual. O BE solicitou a sua discussão na Comissão. 

 
3.2. O Sr. Presidente transmitiu a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado da Cultura para a 

realização da audição, por requerimento do PS, sobre a venda das obras de Miró, no dia 19 
de março, às 10 horas, tendo a proposta de data merecido acolhimento por parte de todos os 
presentes. 

 
3.3. Recordou a realização, no dia 12 de março, pelas 18h00, do Café de Ciência, sobre o tema 

“Mexer no Cérebro: ciência, ética e sociedade”, que contará com a presença da Secretária 
de Estado da Ciência e do Presidente da Fundação para Ciência e Tecnologia. 

 
3.4. Referiu-se ainda às visitas que os Deputados do Grupo de Trabalho dos Currículos vão 

efetuar à Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro e à Escola Técnica Empresarial do 
Oeste, ambas nas Caldas da Rainha, no dia 17 de março.  

 
3.5. Chamou ainda a atenção para a necessidade de os Deputados indicarem, com a maior 

brevidade possível, caso pretendam integrar a delegação que vai efetuar o 
acompanhamento da ação das forças de segurança no jogo Sporting-Porto, agendado para 
o próximo dia 16 de março, às 19h15, no Estádio José Alvalade.  
 

3.6. Relativamente à proposta apresentada pela Associação Empresários Pela Inclusão Social 
(EPIS), para a realização de uma conferência sobre o combate ao insucesso escolar, na 
Assembleia da República, a Comissão deliberou associar-se a esta iniciativa, tendo sido 
proposta a data de 17 de junho, no período compreendido entre as 9h30 e as 13h30. Os 
grupos parlamentares indicarão, posteriormente, os representantes que estarão presentes. 
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3.7. Foi ainda discutida a representação da Comissão de Educação, Ciência e Cultura na 
Conferência sobre Avaliação Tecnológica Parlamentar, nos dias 7 e 8 de abril, tendo sido 
deliberado indicar o Sr. Deputado Rui Pedro Duarte (PS) para participar num painel de 
discussão, no dia 8 de abril, às 12h00. 

 
3.8. O Sr. Presidente anunciou ainda que foram recebidos os pedidos de audiência abaixo, 

relativamente aos quais foi deliberado o seguinte: 
 

 Federação do Folclore Português, para apresentação das conclusões obtidas no 
Congresso para Jovens Folcloristas bem como o Congresso Nacional de Folclore. Esta 
audiência será agendada para plenário da Comissão. 
 

 Vitória Ortega Cardoso (psicóloga), sobre as lacunas nas diretivas do Decreto-Lei n.º 
03/2008 e apresentação de estudo experimental em dois grandes agrupamentos, 
relativamente ao efeito da contenção e estabilidade emocional no processo de 
aprendizagem. Esta audiência será concedida pelo Grupo de Trabalho da Educação 
Especial. 
 

3.9. Por último, recordou o Ciclo de Conferências ““JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS E O 
MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA”, cuja sessão “Etnólogo” se encontra agendada 
para aquele mesmo dia, às 18h00, no auditório do Novo Edifício, com a presença de João 
Leal e João Medina. 
 

4. Audição do Professor Doutor Manuel Valsassina Heitor, do Instituto Técnico de Lisboa 
da U.L., sobre Avaliação Tecnológica Parlamentar – 15h00 

 
O Professor Doutor Manuel Valssassina Heitor agradeceu a oportunidade e fez uma breve 
abordagem à temática da avaliação tecnológica, sublinhando a atual escassez de fundos 
disponíveis para este tipo de programas. 
 
No que concerne à Avaliação Tecnológica Parlamentar (ATP), fez referências aos modelos mais 
utilizados na Europa, destacando o modelo inglês, que constitui o referencial nesta área, com 
uma abordagem muito diversa em termos de temáticas. Relativamente à opção pela 
subcontratação externa, sublinhou que não permite o debate sobre as questões político-
constitucionais, que considera fundamentais. 
 
Referindo-se a Portugal, e considerando que as práticas modernas aconselham um trabalho 
muito para além da produção de relatórios ou da organização de debates entre peritos e 
decisores políticos, propôs um modelo híbrido, que permita a ligação à rede europeia (EPTA) e 
também um trabalho conjunto da Comissão com um grupo de diferentes centros de investigação, 
que permita atrair o financiamento necessário, nomeadamente europeu, para dinamizar estas 
atividades.  
 
Segundo este modelo, é indispensável a participação de peritos, mas também de cidadãos 
(avaliação tecnológica participativa), tendo como base cinco critério: implicações de âmbito 
político-constitucional, normativo e ético, cultural, social e institucional. 
 
Segundo referiu, existe capacidade, em Portugal, para a criação de uma rede de núcleos, que 
incluam um leque alargado de áreas, que possam atrair fundos europeus, para financiar esta 
atividade. 
 
A Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD) agradeceu a exposição e fez uma breve resenha do 
trabalho já efetuado pela Comissão, neste âmbito. Referiu que a Assembleia da República 
dispõe de um conjunto de mecanismos à sua disposição, ao nível da tecnologia, pelo que 
considerou que o modelo proposto, que associa a tecnologia ao trabalho em rede, vai ao 
encontro do debate efetuado, tendo em conta as contingências e dificuldades do momento. 
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Perguntou, por fim, se considera possível associar centros de investigação a uma plataforma 
construída no Parlamento, reunindo todos aqueles que possam ajudar neste trabalho e ainda 
sobre os constrangimentos que oferece um modelo desta natureza. 
 
O Sr. Deputado Rui Pedro Duarte (PS) agradeceu a forma como expôs a comunicação e afirmou 
que a Comissão procura uma fórmula ou um modelo que sirva as atuais restrições orçamentais e 
que aproveite a rede de conhecimento já consolidado, não hipotecando a evolução do trabalho 
que se pretende para o futuro. Relativamente ao modelo proposto, considerou importante 
procurar recursos e alocá-los a este processo, de forma a garantir qualidade. Questionou, por 
último, se existem experiências ou exemplos de parceria de financiamento na construção de 
modelos de ATP, considerando fundamental encontrar sinergias e comprometer o maior número 
possível de parceiros, para além da ligação à EPTA.  
 
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) solicitou esclarecimentos adicionais sobre o 
modelo inglês e colocou algumas questões, nomeadamente sobre a exequibilidade do modelo 
híbrido, sobre a criação de uma rede e a articulação de parcerias com outros modelos, 
nomeadamente o inglês. 
 
Respondendo às questões colocadas, o Professor Doutor Manuel Valssassina Heitor mencionou 
que nenhum gabinete reúne todas as competências, nem mesmo o inglês, que dispõe de 6 
técnicos e alguns estagiários e colabora com outros centros de investigação. 
 
Relativamente ao modelo proposto, considerou imprescindível uma plataforma na internet e 
reafirmou que existe capacidade, nos centros de investigação, para esta colaboração. Sublinhou 
que a Avaliação Tecnológica Parlamentar deve ter caraterísticas próprias para reunir peritos, 
decisores políticos e também cidadãos. 
 
Terminou, reafirmando que é possível reunir uma rede de diferentes centros, centrada no 
Parlamento, que recorra a fundos europeu para se financiar. 
 
A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página da 
Comissão, na Internet. 
 

5. Petição n.º 315/XII/3.ª da iniciativa Grupo de Ação Teatral A BARRACA - Pretendem que 
a Direção Geral das Artes reveja o apoio financeiro concedido ao Grupo de Teatro A 
BARRACA e bem assim o regime legal e a sua aplicação. 

 
Na ausência da Deputada relatora, Maria da Conceição Pereira, o relatório foi apresentado pela 
Sra. Deputada Isilda Aguincha (PSD).  
 
Após a intervenção da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas (PS), o relatório foi aprovado com os 
votos favoráveis do PS,PSD e CDS-PP, registando-se a ausência do PCP, BE e PEV. 

 
6. Petição n.º 318/XII/3.ª da iniciativa de Pedro Marinho Gonçalves Teixeira - Pretende ser 

integrado na carreira docente com um vínculo permanente 
 

Adiado. 
 

7. Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que 
altera o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 e o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 no que 
respeita ao regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 
estabelecimentos de ensino COM (2014)32. 

 
Na ausência do Deputado relator, Pedro Delgado Alves (PS), o parecer foi apresentado pela Sra. 
Deputada Odete João (PS). 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=97238
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=97238
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A Sra. Deputada Rita Rato (PCP) disse estranhar a ausência, no parecer, de qualquer referência 
à importância e ao objetivo principal desta iniciativa, que se prende com a melhoria da qualidade 
da alimentação das crianças e das suas condições de vida, insistindo-se antes em preocupações 
normativas de enquadramento. Considerou, em síntese, que, apesar de o objetivo central da 
iniciativa ser muito relevante, o mesmo não se encontra substanciado no texto do parecer. 
 
O Sr. Deputado Amadeu Albergaria (PSD) solicitou o adiamento da apreciação e votação do 
parecer.  
 
A Sra. Deputada Odete João (PS) referiu não existir inconveniente no adiamento e lembrou 
ainda que o objetivo do regulamento é a uniformização legislativa. 
 
A apreciação do parecer foi adiada para a próxima reunião da Comissão. 
 
8. Proposta de Lei n.º 192/XII/3.ª Procede à primeira alteração à Lei n.º 55/2012, de 6 de 

setembro, que estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, 
desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e 
audiovisuais e ao Decreto-Lei n.º 9/2013, de 24 de janeiro, que regula liquidação, a 
cobrança, o pagamento e a fiscalização das taxas previstas na Lei n.º 55/2012, de 6 de 
setembro. 

Adiado.  
 
9. Outros assuntos 

 
 

10. Data da próxima reunião 
 
Dia 12 de março de 2014 – 10h00 – Secretário de Estado da Cultura 

 
 
A reunião foi encerrada às 16:20 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e 
aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 11 de março 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 
 Maria da Conceição Caldeira 
 Maria José Castelo Branco 
 Nilza de Sena 
 Odete João 
 Paulo Cavaleiro 
 Pedro Pimpão 
 Rita Rato 
 Rui Pedro Duarte 
 Agostinho Santa 
 Emília Santos 
 Inês Teotónio Pereira 
 Laurentino Dias 
 Maria Ester Vargas 
 Maria Gabriela Canavilhas 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Heloísa Apolónia 
 Pedro Delgado Alves 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Elza Pais 
 Margarida Almeida 
 Maria Conceição Pereira 
 Michael Seufert 

 
 
 
 


